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Förord 

De senaste årtiondenas stora invandring har knappast ändrat Sverige 
radikalt, men den har ändå medfört betydande förändringar, och flera av 
dessa gäller folkrörelse-Sverige. Direkt uppmuntrade och imderstödda av 
samhället har bland annat en ny sorts organisationer växt fram. På platser 
där det bor ett litet större antal av någon av de många invandrade 
nationella grupperna: finnar, jugoslaver, chilenare, kurder eller vilken 
grupp det nu kan vara, har lokala föreningar bildats. Dessa är ofta sam
manslutna i regionala organisationer och praktiskt taget alla har riks
organisationer, och några t o m  samorganisationer av flera invandrar-
förbund. 

Invandrarpolitiska kommittén (IPOK) tog tillsammans med statens 
invandrarverk och expertgruppen för invanmingsforskning (EIFO) initia
tiv till en jämförande undersökning av riksorganisationer bland 
invandrare och minoriteter. H e i ^  Bäck utarbetade en översiktlig analys 
av 39 aktiva riksförbund, samtidigt som Magdalena Jaakkola undfersökte 
de finska och finlandssvenska organisationerna. Resultaten presenterades 
i två skrifter som EIFO §av ut i sin skriftserie 1983 (nr 22: Jaakkola, M, 
Sverigefinländamas etniska organisationer och nr 24: Bäck, H, 
Invandramas riksorganisationer). 

Detta var inledningen till det projekt som nu avslutas med publiceringen 
av^terligare tre skrifter av samma författare. Forskningsradsnämndens 
folkrörelsekommitté och invandrarministem (på rekommendation av 
DEIFO) har delat på kostnaderna för ett fortsättnings- och fördjupninp-
projekt, i vilket de lokala och redonala föreningarna har undersökts 
mom två förbund. Riksförbundet miska föreningar i Sverige och Jugo
slaviska riksförbundet. Magdalena Jaakkola och Henry Bäck ger i sma 
forskningsrapporter intressanta inblickar i invandrarföreningamas verk
samhet och förutsättningarna för deras arbete. De har nytt material som 
de samlat in med hjälp av fi'ågeformulär och enkäter, genom besök och 
intervjuer, och tack vare intensiv medverkan på heltid av två experter 
med egen erfarenhet av organisationsarbete i de två förbunden: Maja 
Bukovac-Re och Seija Kiviniemi. En referensgmpp med deltagare frän 
de två förbunden gav dessutom värdefiillt stöd i projektets imednings-
skede. 
Det är följande tre rapporter som nu publiceras fi-ån projektet 
"Invandrarorganisationer i Sverige": Jaakkola, M, Den etniska mobilise
ringen av sverigefinnama; Bäck, H, Jugoslaviska invandrarföreningar i 
Sverige; Jaakkola, M, Skolstrejken i Rinkeby. 
Härmed inleds en ny skriftserie från CEIFO. Särskilt för denna serie har 
ett omslag skapats av konstnärinnan Janina Jasinska. 

Frescati i mars 1989 Tomas Hammar 
Stockholms universitet 

Centmm för invandringsforskning 





Författarens fSrord 

Det är många människor som på olika sätt medvetet eller omedvetet 
medverkar i tillkomsten av en forskningsrapport. De som har varit mest 
direkt engagerade i den här rapportens konception är jag själv och Maja 
Bukovac-Re. Vi har båda planerat undersökningen och rapporten till
sammans, utarbetat enkätformulär, organiserat olika slag av insamlat 
material och genomfört fältundersökningarna tillsammans. 

För den kvantitativa dataanalysen svarar jag i huvudsak själv, även om vi 
Maja och jag under resans gång flera gånger har diskuterat de fram
komna res^taten, inklusive alla de mer eller mindre imderliga resultat, 
som inte finns redovisade i rapporten. 

Fältundersökningarna har praktiskt organiserats av Maja, och de skulle 
ha varit ogenomförbara utan hennes kunskaper, kontakter och inte minst 
hennes språkkunskaper. För insamlingen av material från riksförbundet 
svarar hon i huvudsalc ensam. 

Själva det slutliga författandet av rapporten har jag svarat för, men även 
andra personer har del däri. Maja har i huvudsak skrivit manuskriptet till 
avsnitten 1-3-1.5, och hon har också tappert läst och kommenterat mina 
manuskript i övrigt. Denna otacksamma uppgift har också Tomas 
Hammar och Matti Similä påtagit sig. 

I vårt finska systerprojekt har Magdalena Jaakkola och Seija Kiviniemi 
varit engagerade. På flera skeden i undersökningen har vi arbetat till
sammans. Det har gällt planeringen, konstruktion av mätinstrument och 
till en del under fältresoma. 

Utöver de nu onrnämnda personerna, vill jag rikta ett tack till alla de 
hundratals människor runt om i vårt land som flitigt plitat i våra Mge-
formulär och som tålmodigt besvarat våra interyjufi-ågor. 

Slutligen får man väl inte glömma bort Forskningsrådsnämndens 
kommitté för folkrörelseforskning och Arbetsmarknadsdepartementet 
vilka låtit sina ymnighetshom flöda och finansierat projektet. 

Stockholm i mars 1988 

Henry Bäck 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund och syfte 

/ snart sagt alla sammanhang där det blir fråga om att ge exempel på ett 
samhälle där olika organisationer vuxit sig starka anges Sverige som det mest 
karaktäristiska exemplet (Fredriksson och Gurmmo, 1974). 

Det brukar sägas, att Sverige har världens mest utvecklade organisations
väsende. Varje intressegrupp av betydelse har - eller håller på att få - sin egen 
intresseorganisation (Elvander, 1966). 

Det svenska samhället har beskrivits som ett genomorganiserat samhälle. 
Större delen av den vuxna befolkningen torde tillhöra en eller flera orga
nisationer av ideell eller ekonomisk karaktär (Wleslander, 1973). 

Sverige är ett genomorganiserat samhälle. Totalt firms i storleksklassen 40-
50 000 lokalavdelningar till organisationer av olika karaktär (Gidlund 
mfl, 1982). 

Vi kan nöja oss med dessa citat för att belägga att många författare har 
ansett att sektorn av frivilliga organisationer är ett särskilt intressant 
studieobjekt i det svenska samhället. Forskningen om olika slag av fri
villiga organisationer är också omfattande och spänner från organisa
tionsmonografier till allmänna översikter med eller utan speciella teoreti
ska infallsvinklar. Särskild uppmärksamhet har åtminstone inom den 
politiska vetenskapen ägnats åt intresseorganisationerna. 

Trots att många olika sektorer av organisationssverige på detta sätt har 
täckts med samhällsvetenskapliga studier, kan man konstatera, att in
vandramas organisationer endast i obetydlig mån har uppmärksammats. 
Ur den politiska vetenskapens infallsvinkel kan den intressegrupps
aktivitet som invandrarminoriteterna utvecklar ses som särkilt intressant, 
därför att det handlar om en på olika sätt marginell grupp i samhället. 

För att få en uppfattning om maktförhållandena i samhället kan det 
ibland vara minst lika intressant att studera den aktivitet som utvecklas 
eller inte utvecklas i perifera och maktfattiga grupper som i centrala och 
mäktiga grupper. Det finns författare som har hävdat, att det mest avslöj
ande i det sammanhanget är studiet av beslut som inte fattas, debatter 



som inte förs och intressen som inte artikuleras (Bachrach och Baratz, 
1962 och 1963). 

Den andra infallsvinkeln till vår undersökning är den forskning om in-
vandrarminoriteter och invandring som utvecklats i Sverige under de 
senaste deceimierna. Denna forskning kan sägas ha haft en i huvudsak 
beteendevetenskaplig inriktning, men även språkvetenskap och historia 
har varit kvantitativt betydelsefulla. En inventering av doktorsavhand
lingar om invandrare och invandring under perioden 1964-1972 visar att 
av 50 avhandlingar föll 24 stycken inom de beteendevetenskapliga discip
linerna (EIFO, 1983). 

Organisationslivet i invandrargrupperna har inte särskilt uppmärksam
mats i forskningen om invandrare, även om man i debatten om in
vandrare alltmer understrukit organisationemas roll bland annat som vik
tiga institutioner i de etniska subkulturema (se t ex Schwarz, 1981). 

Också i den offentliga beslutsprocessen har man velat ge en särskild vikt 
åt organisationerna i rikets invandrarpolitik. Invandrarutredningen, som 
föregick riksdagsbeslutet 1975 om invandrarpolitikens riktlinjer, upp
märksammade särskilt föreningslivets betydelse (SOU 1974:69 och 70). 
Samma tema har ytterligare förstärkts i invandrarpolitiska kommitténs 
betänkande om invandrarpolitiken (SOU 1984:58). 

Detta hos beslutsfattarna ökande intresse för invandrarorganisationerna 
faller väl in i ett ökande intresse för föreningslivets roll överhuvud, där 
man speciellt har velat betona föreningamas roll som utövare av tidigare 
offentliga uppgifter. Denna föreställning om föreningslivets roll kan ses 
som en del av begreppen bmkarmedverkan och -inflytande (Jfr t ex 
demokratiberedningens betänkanden SOU 1984:83 och 84 och 1985:28). 

Den forskningsaktivitet om invandrarorganisationer som utvecklats under 
de senaste 5-6 åren har sitt ursprung i dessa tre tendenser: Invandrar-
organisationema som "en vit fläck" sett ur både organisationsforskningens 
och invandrarforskningens perspektiv, samt den utomvetenskapliga ut
vecklingen i offentlig debatt och beslutsfattande. 

Den tredje utomvetenskapliga trenden har framförallt inneburit att 
sektorsorgan ansett sig ha råd och anledning att finansiera forskning om 
invandrares föreningsliv. 



Under 1982 genomförde jag på uppdrag av invandrarpolitiska kommittén 
i samråd med expertgruppen för invandringsforskning en studie där in
vandramas riksorganisationer översiktligt beskrevs (Bäck, 1983). I nära 
anslutning till det projektet gjorde Magdalena Jaakkola en översiktlig 
redovisning av Sverige-finländarnas organisationsliv (Jaakkola, 1983). 

I framförallt den undersökning som jag själv genomförde kunde endast 
obetydliga resurser avsättas för att studera lägre organisationsnivåer än 
den centrala riksförbundsnivån. Det var därför ett starkt önskemål att 
kartläggningen borde drivas vidare med undersökningar av den regionala 
och framförallt den lokala nivån. I detta syfte ansökte expertgruppen för 
invandringsforskning 1982 om medel hos Forskningsrådsnämndens kom
mitté för folkrörelseforskning för en undersökning av framförallt 
medlemsföreningarna i de finska och jugoslaviska riksförbunden. Pro
jektet kom sedermera att till lika delar finansieras av kommittén och 
arbetsmarknadsdepartementet. 

Valet av dessa båda grupper - finnar och jugoslaver - vilade väl inte på 
några allvarliga teoretiska överväganden och generaliserbarheten av de 
resultat som framkommer kan på olika grunder dras i tvivelsmål. När det 
gäller föreningslivet i den jugoslaviska invandrargruppen - som är objek
tet för denna undersökning - kan man som särskilda egenskaper hos 
gruppen peka på dess storlek, dess dominans bland invandrarna i fram
förallt den södra delen av landet, förhållandet att en stor del av in
vandrarna nu uppehållit sig i Sverige i 15-20 år, gruppens etniska hetero-
genitet, den omständigheten att de utgör en invandrargrupp från ett 
europeiskt socialistiskt land men i huvudsak utan att ha flyktingställning. 
Allt detta gör att det kan vara svårt att generalisera från mina resultat till 
föreningslivet i invandrargrupper som har andra egenskaper. 

I ansökan till folkrörelseforskningskommittén skissades också en fram
tida utveckling med undersökningar också inom andra invandrargrupper 
än de finska och jugoslaviska t ex bland ester och latinamerikaner. Några 
mer konkreta planer på sådan forskning har emellertid ännu inte fram
kommit. 

Genom en bred beskrivning av framförallt de lokala medlemsförening
arna i jugoslaviska riksförbundet, syftar alltså denna undersökning till att 
öka vår kunskap om invandrarnas föreningsliv, dels som en del av det fri



villiga organisationslivet överhuvud taget i Sverige, dels som institution 
inom invandrargruppemas liv i Sverige. 

Även en undersökning med det beskrivande syftet som centralt mål 
måste arbeta med några teoretiska föreställningar om det ur den mång
skiftande och komplicerade verkligheten ska bli möjligt att välja ut de 
egenskaper och aspekter som bör beskrivas. Ett sådant resonemang 
kommer att tas upp i ett senare avsnitt i detta kapitel, men jag kommer 
först att ägna utrymme åt en mycket översiktlig bakgrundsteckning av vad 
vi hittills vet om invandrarnas organisationsliv samt av de jugoslaviska in
vandrarna i Sverige, deras organisationer och deras ursprungliga hem
land. 

1.2 Invandrarorganisationer i Sverige 

I detta avsnitt ska vi teckna en bild av invandramas organisationsliv i 
Sverige med huvudsaklig gmnd i min egen tidigare rapport om riksorga-
nisationema (Bäck, 1983). 

Organisationemas framväxt 

De första spåren av organisationsliv bland invandrare kan spåras redan 
till 1800-talets första hälft då den första finska sammanslutningen 
bildades i Stockholm. Först under 1900-talet skedde emellertid någon 
tillväxt med avseende på antalet invandrargmpper. 

Utvecklingen följde rätt nära invandringsströmmama. Under det nya 
seklets två första decennier tillkom organisationer för italienare och 
polacker, och under 30-40-talen växte de baltiska sammanslutningarna 
fram. Under 40-talet uppstod också de första föreningama för isläimingar 
och finlandssvenskar. 

Under 50-talet var ungerska organisationer det praktiskt taget enda ny
tillskottet. Med den tilltagande invandringen under 60- och 70-talen ut
ökas föreningsfloran avsevärt med framförallt organisationer inom de 
olika sydeuropeiska invandrargmppema. 

Om bildandet av lokala sammanslutningar i stort följt invandringens ut
veckling, har förenandet av dessa i riksomfattande organisationer in
träffat avsevärt mycket senare. En avgörande vändpunkt var 1975 års in-



vandrarpolitiska riksdagsbeslut med de därpå följande ökade möjlig
heterna att få statsbidrag. I 14 av 18 invandrargrupper (78 %) farms 
någon form av föreningar före 1970, medan endast nio av 28 riksorganisa
tioner (32 %) var bildade vid samma tidpunkt. 

Organisationemas formella struktur 

Den alldeles huvudsakliga modellen för organiserandet av riksförbunden 
är då förbundet byggs upp av lokala medlemsföreningar. I några fall, bl a 
studieobjekten för vårt projekt och dess tvillingprojekt, de finska och 
jugoslaviska riksförbunden förekommer dessutom en regional mellan
nivå. 

Inom tre invandrargrupper - baltema (ester och letter) och polackema -
förekommer andra mönster, där medlemsorganisationerna antingen ut
görs av föreningar som avgränsas av något annat kriterium än boendeort 
(t ex yrke eller intressen), eller där medlemsorganisationer helt saknas, 
där riksorganisationen baseras på direkt individuellt medlemskap eller 
där medlemsbegreppet har getts en helt annan iimebörd än i det övriga 
organisationslivet. 

Den inre beslutsfattande organisationen i riksförbunden följer ett inom 
svenskt folkrörelseliv ganska traditionellt mönster med vanligtvis ett par 
organisationsled (kongress och styrelse). 

Organisationemas resurser 

Riksförbunden beräknades omsätta drygt 20 miljoner kronor, varav stats
bidrag av olika slag uppskattades svara för ungefär tre Värdedelar. Vik
tigaste utgiftsposter var personal, organisation och verksamhet samt tid
ningsutgivning. 

Förbundens medlemsorganisationer, alltså huvudsakligen lokalförening
arna beräknades omsätta ca 30 miljoner kronor varav de offentliga bi
dragen - framförallt kommunala - uppskattades till knappt hälften. I ut-
giftsstmkturen dominerade lokalkostnader med inemot två tredjedelar av 
utgifterna. 

Drygt hälften av riksförbunden hade anställd personal och de flesta dis
ponerade egna lokaler. I "ett genomsnittligt" riksförbund hade ungefär 



hälften av medlemsföreningarna egna lokaler medan endast ett fåtal 
kunde redovisa anställd personal. 

Medlemmarna 

De i riksförbundsundersökningen ingående organisationerna redovisade 
tillsammans ca 155 000 medlemmar. Medlemsantalet i de tio största riks
förbunden framgår av tabell 1. 

Tabell 1. De tio största riksprbwidens medlemsantal 

Organisation Tusental 
medlemmar 

Rf £[nska föreningar 54,3 
Jugoslaviska rf 19,2 
Grekiska rf 11,5 
Immigrantemas rf 10,0 
Estniska kormnittén 6,4 
Syrianska rf 6,2 
Assyriska rf 6,0 
Turkiska rf 5,0 
Italienska rf 4,0 
Finlandssvenskamas rf 3,6 

Summa 126,2 
Källa: Bäck, 1983, s 7S 

Under åren 1978 - 1981 ökade det sammanlagda medlemsantalet från 
ungefär 130 000 medlemmar för att under 1982 sjimka något. 

Medlemskåremas könsfördelning visade en svag övervikt för mäimen. I 
"det genomsnittliga riksförbundet" var 47 % av medlemama kvinnor. 
Motsvarande medianålder var 35 år. Mellan en Värdedel och en tredjedel 
av medlemmarna var bam och ungdomar (under 25 år). 

Knappt tre Värdedelar av medlenunama var första generationens in
vandrare och ungefär hälften av medlemmama var svenska medborgare. 



I de flesta organisationer var förutom svenska endast en språkgrupp före
trädd. De mest flerspråkiga organisationerna var vid sidan om de tre 
mångnationella (Immigranternas riksförbund, Invandramas kultur
centrum och invandrarkviimomas RIFTl) Nordiska Zigenarrådet, de 
afrikanska, jugoslaviska, assyriska och syrianska riksförbunden. 

I ett genomsnittligt riksförbund bodde 65 % av medlemmarna i de tre 
storstadslänen. 

Medlemsorganisationerna 

De i riksförbundsundersökningen ingående organisationerna kunde 
redovisa 946 olika medlemsorganisationer, varav 762 kunde betraktas 
som lokalföreningar. 

En genomsnittlig lokalförening i ett genomsnittligt riksförbund hade 196 
medlemmar. 

Föreningarnas geografiska fördelning följde i huvudsak medlemmarnas 
fördelning. Knappt hälften av alla lokalföreningar fanns i de tre stor
stadslänen. 

Informationsflöden 

De viktigaste informationskanalerna inom organisationerna var den egna 
tidningen, cirkulär och liknande samt informella kontakter. 

Språkproblemet i de flerspråkiga organisationerna hanterades antingen 
så, att man sökte reducera antalet språk till ett lingua franca, ofta svenska 
i de mångnationella organisationerna, eller så, att olika språkgrupper fick 
en grad av autonomi inom organisationen. Detta senare var den huvud
sakliga lösningen inom Jugoslaviska riksförbundet. 

De flesta organisationerna i undersökningen gav ut något slags tidning. 
Den utelöpande tidningsvolymen uppskattades till 880 000 exemplar per 
år, varav de fem största tidningarna svarade för ungefär tre Värdedelar. 

Jugoslaviska riksförbundets tidning Jugoslavenski l ist  svarade med 24 
utgivningstillfällen per år och en upplaga på 3 700 exemplar för ungefär 
10 % av totalvolymen. 



Verksamheten 

Vanliga verksamheter på central riksförbimdsnivå var kurser, profes
sionella kulturarrangemang och olika slags rådgivningsverksamhet. Ama
törverksamhet och festivaler var aktiviter som var vanliga både på central 
och lokal nivå. 

Mindre vanliga aktiviter på den centrala nivån var bamkoloni och rese
arrangemang och på både central och lokal nivå solidaritetsverksamhet 
och religiösa aktiviteter. 

Vanliga aktiviteter på lokal nivå var bamverksamhet, dans och fester, 
ungdomsverksamhet, sport, klubbverksamhet och bibliotek. 

Aktivitet och rekrytering 

I ett genomsnittligt förbund uppskattades var sjätte medlem (17 %) vara 
passiv och inte delta i någon aktivitet i organisationen. 

Med avseende på den sociala rekryteringen till förbundens styrelser kan 
man skilja ut framförallt organisationerna för flyktingar från Östeuropa 
där socialgrupp I dominerar. 

Medianåldern i styrelserna var 41 år, och nästan 90 % var första genera
tionens invandrare. Fördelningen med avseende på invandringsår till 
Sverige var bimodal med en topp imder 40-talets andra hälft med balter 
och polacker och en senare topp under 60-talets andra hälft. Av styrelse
ledamöterna i ett genomsnittligt förbund var mer än hälften (54 %) sven
ska medborgare. Kvinnomas andel var i medeltal 21 %. Nästan hälften 
(46 %) var bosatta i Stockholms län. 

Samspel mellan organisationsnivåerna 

I ett genomsnittligt riksförbund är den typiska kontaktftekvensen mellan 
lokal och central nivå någon kontakt per månad. Typiska ämnen för kon
takt är organisatoriska och verksamhetsfrågor. 

Aktivitet i form av motioner till förbundens kongresser var relativt ovan
lig. Sannolikheten var hög för att styrelserna skulle få igenom sina för
slag, såväl egna som förslag i anslutning till motioner. 



Förankring i invandrargruppen 

Organisationsprocenten varierade kraftigt mellan olika grupper men var i 
genomsnitt 28 % (oviktat medelvärde d v s i en "genomsnittlig invandrar
grupp") och med hänsyn taget till organisationemas olika storlek 21 % 
(viktat medelvärde d v s  i hela invandrarpopulationen). Låg organisa
tionsprocent kompenserades delvis av att verksamheten också engager
ade icke-medlemmar i vissa organisationer. 

Organisationemas tidningar når vanligtvis inte ut utanför medlemskåren. 

I de flesta invandrargmpper farms flera olika organisationer. Vanligen 
var konfliktnivån låg, men i några fall, speciellt de där organisationerna 
var konkurrerande riksförbund, bedömdes konfliktnivån vara högre. 

Organisationema och politiken 

Med avseende på relationerna med det politiska systemet kunde riksför
bunden delas in i fem gmpper: 

< 1 > Aktivister, med relativt hög påtryckningsverksamhet, indirekt poli
tisk representation och representation i referensgmpper. Av 20 organisa
tioner som kunde klassificeras tillhörde sex denna gmpp 

<2> Klientorganisationer, med representation i olika slags referens
grupper men med låg aktivitet i form av påtryckningar gentemot stats
makten. Tre organisationer fördes till denna gmpp 

<3> Lobbyister, som utvecklar hög påtryckningsaktivitet utan att vara 
representerade i olika sammanhang var två organisationer 

<4> Korporativiserade organisationer hade höga värden för representa
tion både indirekt politiskt och i referensgmpper men låg påtrycknings
aktivitet. Hit räknades fyra organisationer 

<5> Passiva organisationer var varken representerade eller utvecklade 
ingen politisk aktivitet. Fem riksförbund klassificerades som passiva. 

Andra relationer i svenska samhället 

De flesta organisationer samarbetade både med andra invandrarorgani-
sationer och med svenska organisationer. De flesta uppgav sig också ha 
ganska bra relationer med massmedia. 



Internationella kontakter 

Med avseende på relationen till hemlandets myndigheter kan organisa
tionerna indelas i tre ungefär likstora grupper. En exilpolitisk grupp be
stående av de flesta flyktingorganisationema, en grupp som uppträder 
som intresseorganisationer också gentemot hemlandets myndigheter samt 
en grupp som inte har några sådana funktioner. 

De flesta organisationerna försöker upprätthålla relationer med lands
män i andra invandringsländer. 

Skillnader mellan riksförbunden 

Vid olika analyser av skillnader mellan de olika riksförbunden fram
trädde ofta tre egenskaper som särskilt viktiga förklaringsvariabler. Dessa 
var organisationens storlek i termer av antal medlemmar, ledarskapets 
sociala rekrytering samt om organisationen främst hade ställning som 
flyktingorganisation eller om den i första hand organiserade arbets
kraftsinvandrare. 

< 1 > Storleken hade betydelse för både organisationens struktur, dess 
ekonomiska resurser, den interna demokratin och förhållandet till det 
politiska systemet men inte någon betydelse för de internationella kon
taktemas utformning. Stora riksförbimd hade en större och mer differen
tierad ledningsstruktur än små. Stora organisationer hade större ekono
miska resurser än små. I de stora organisationerna var ledningsorganens 
geografiska representativitet sämre och medlemmarnas aktivitet i form 
av mötesdeltagande lägre. Stora organisationer utvecklade i högre grad 
än små intressegruppsaktivitet. 

<2> Ledarskapets sociala rekrytering: Förbundsstyrelsemedlemmamas 
sociala status hade betydelse för samma grupper av variabler som organi
sationens storlek. I "högstatusgruppema" gick organisationsbildandet 
snabbare och ledde till ett mer rikt utvecklat organisationsliv inom 
gruppen än i "lågstatusgruppema". Hög status hos styrelsemedlemaraa 
tenderar att ha samband med större ekonomiska resurser för organisa
tionen. I "högstatusgruppema" är kvinnorepresentation, mötesdeltagande 
och motionsfrekvens till kongresser och årsmöten högre. De politiska 
resurserna och deras utnyttjande var större i dessa grupper än i "låg-
statusgmppema". 



<3> Flyktingstatus: Om organisationen organiserar flyktingar eller 
arbetskraftsinvandrare förklarar till en del skillnader i andra grupper av 
variabler än de båda andra förklaringsfaktorema. Flyktingyariabeln hade 
effekter på organisationens struktur, dess relation till det politiska syste
met och dess internationella kontakter. Flyktinggrupperna kunde uppvisa 
en rikhaltigare organisationsflora än arbetskraftsinvandrama. I rela
tionen med politiken betonas andra sakfrågor än bland arbetskrafts
invandrama. Istället för de mer renodlade invandrarpolitiska frågorna 
betonas flykting- och tillståndsfrågor samt utrikespolitik. Organisation
erna är aktiva som opinionsbildare. I sina internationella relationer upp
träder de ofta som exilpolitiska organisationer. 

1.3 Jugoslavien: Land, folk och stat 

Landet 

Med en genomsnittlig höjd över havet på 750 meter hör Jugoslavien till 
Europas högst belägna länder. Bara i de nordöstra delarna finns större 
slätter som är en fortsättning av den ungerska pustan. 

Bergen har en sträckning från nordväst till sydost och skiljer resten av 
landet från medelhavskusten. På grund av svårfiramkomligheten har 
bergen spelat en viktig roll under historiens många krig och förhindrat 
erövrare att nå fullständig kontroll över landet och dess folk. 

Längs nästan hela kusten stupar bergen brant mot havet och kusten har 
under långa tider varit under kontroll av erövrare västerifrån, romarna, 
venetianema och italienarna, som kunde göra sina erövringar över havet. 

Bergskedjorna har isolerat olika landsdelar från varandra. På en relativt 
liten yta har därigenom olika språk och kulturer utvecklats. De olika 
erövrama har också influerat med sina språk och seder. 

Historien 

Det som idag är Jugoslavien befinner sig i skärningspunkten mellan 
Europas tre forntida kulturområden: Italien, Donaubäckenet och 
Grekland. Romare och greker koloniserade stora delar av området under 
sina respektive storhetstider. 



Slavema, som utgör huvuddelen av dagens befolkning kom till Balkan 
under 600-talets första hälft och assimilerade ursprungsbefolkningarna 
illyrer och daker. I slutet av 1000-talet fanns en kroatisk och en serbisk 
stat. 

I böljan av 1400-talet invaderades områdets östra och södra delar av 
turkarna. Då hade redan de nordvästliga delarna - Slovenien och 
Kroatien - hamnat under det habsburgska väldet, medan kustlandet be
härskades av den venetianska stadsstaten. 

I böljan av 1800-talet böljade en resning mot det turkiska väldet, vilket så 
småningom ledde till att Serbien och Montenegro 1878 erkändes som 
självständiga stater. Den nuvarande statsbildningen uppstod först efter 
första världskriget då "Serbernas, kroatemas och slovenemas kungarike" 
utropades. Statens ofBciella namn ändrades 1929 till "Konungariket 
Jugoslavien". 

I mars 1941 anslöt sig den dåvarande förmyndarregeringen till axel-
maktema. Uppslutningen på Tysklands och Italiens sida och militär
kuppen av den antikommunistiske generalen Simovic ledde till massiva 
demonstrationer, i vilka kommunistpartiet spelade en ledande roll. 
Denna händelseutveckling ledde till att axelm^öctema anföll Jugoslavien 
utan krigsförklaring. 

Efter bombraider mot Belgrad och andra städer överskred tyska, unger
ska, italienska och bulgariska tmpper gränserna. Landet styckades upp av 
ockupationsmaktema. 

Redan under sommaren 1941 böljade upproret mot ockupations
maktema under kommunistpartiets ledning. Kommunistpartiet hade 
bildats 1919 och förbjudits redan 1920 efter en valframgång. 

1943 var nära en tredjedel av landet befriat och motståndsrörelen 
etablerade en förvaltningsapparat i dessa befriade områden. Gnmden till 
en provisorisk regering hade lagts vid ett möte redan den 29 november 
1941, den dag som sedermera firas som landets nationaldag. 

Partisanarmén under ledning av Josip Broz Tito räknade i krigets slut
skede omkring 800 000 maiL Under kriget beräknas 1,8 miljoner jugo
slaver, eller en tiondedel av befolkning, ha dödats. 



Dagens jugoslaviska stat, som uppstod ur världskrigets befrielsekrig bär 
det officiella namnet "Socialistiska Federativa Republiken Jugoslavien". 
Landet har 22,5 miljoner invånare på en yta, som är drygt hälften av 
Sveriges. 

Republiken är en förbundsstat bestående av de sex delrepublikerna 
Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Montenegro, Serbien och 
Makedonien. De två serbiska provinserna Vojvodina och Kosovo har sär
ställning som autonoma provinser. 

Folket 

Befolkningen har en brokig etnisk sammansättning. I Jugoslavien talar 
man om sex nationer - serber, kroater, makedoner, slovener, monte-
negriner och muslimer - och ett antal nationaliteter t ex albaner, ungrare, 
turkar, slovaker, rumäner, bulgarer, italienare, rutener och tjecker. Bort
sett från albaner, ungare, rumäner, italienare och turkar är alla nationella 
grupper slaver. 

Tabell 2. Fördelning på nationer och nationaliteter i Jugoslavien 

Nationell grupp Miljoner Procent 

Serber 8,1 36 
Kroater 4,4 20 
Muslimer 2,0 9 
Slovener 1,7 8 
Albaner 1,7 8 
Makedoner 1,3 6 
Montenegriner 0,6 3 
Ungrare 0,4 2 
Jugoslaver* 1,2 5 
Aimat* 0,6 3 
Okänt* 0,2 1 

Summa 22,3 101 
*Anm: Fördelningen bygger pä subjektiva uppgifter i folkräkningen, där det är möjligt, att 
deklarera sig som "jugoslav" eller att inte uppge någon nationalitet. I kategorio "annat" 
ingår mindre folkslag och personer som uppget regional tillhörighet. 

Källa; Jugoslaviska folkräkningen, 1981 



Landets huvudspråk är serbiska och kroatiska. Som gemensam beteck
ning för de båda likartade språken används beteckningen serbokroatiska. 
I Serbien, Makedonien och Montenegro används det kyrilliska alfabetet 
och i landets övriga delar det latinska alfabetet. 

Den historiska uppdelningen mellan olika erövrare avspeglas också i 
religionsfördelningen. Den ortodoxa kyrkan har sina bekännare i landets 
östra delar (Serbien, Makedonien och Montenegro). Slovenien och 
Kroatien är övervägande romersk-katolska, där det också finns en del 
protestanter av olika riktningar. Muslimer återfinns i Bosnien-Herze-
govina, Makedonien och Kosovo. 

"Våra turkar" - om terminologin 

En nationell minoritet x som, antingen som inhemsk minoritet eller 
invandrarkoloni är bosatt i ett annat land Y än det land X, där x utgör 
majoriteten brukar betecknas Yx. Som exempel kan nämnas "Finlands
svenskar". Detta är en terminologi som vi i den här rapporten också 
använder för den jugoslaviska invandrarkolonin i Sverige, vars med
lemmar vi kallar "Sverige-jugoslaver". I språkbruket förekommer också 
konstruktionen xy (t ex "svensk-amerikaner"). Flera av de nationella 
minoriteterna i Jugoslavien borde analogt med konstruktionen Yx kallas 
t ex "Jugoslavien-turkar", "Jugoslavien-ungrare" etc. 

Vi kommer på flera ställen i rapporten att referera till dessa nationella 
minoriteter. Konstruktionen Yx känns då klumpig att upprepa titt söm 
tätt. Den förefaller dessutom inte vanlig i det allmäima språkbruket vare 
sig i Sverige eller i Jugoslavien. Jugoslaverna använder själva, halvt 
skämtsamt i vardagsspråket konstruktionen "våra x", t ex "våra albaner" 
eller "våra italienare". 

Den lösning vi har valt är att helt enkelt använda beteckningen x. När vi 
t ex med avseende på medlemskårens sammasättning o s v  talar om 
"albaner", "turkar", "italienare" etc, så avses Yx, alltså "Jugoslavien-
albaner", "Jugoslavien-turkar", "Jugoslavien-italienare" o sv .  Om vi vid 
något tillfälle skulle avse Xx ("Albanien-albaner" o s v )  tror vi att det 
kommer att framgå av sammanhanget vad som avses. 



Staten 

Efter kriget nationaliserades naturresurserna, jordegendomarna och de 
viktigaste produktionsmedlen. Efter bara ett fåtal år övergavs dock det 
centraliserade statliga ägandet. Självförvaltningsprincipen skrevs in i 1953 
års författning. Produktionsmedlen övergick från statligt till samhälleligt 
ägande. 

Grunden för självförvaltningssystemet är "basorganisationen för förenat 
arbete". Den kan omfatta ett helt företag eller en avdelning som utgör en 
självständig ekonomisk enhet. 

Också kommunerna har ett vidsträckt självstyre. Kommunerna indelas i 
kommundelsenheter med lokal självbestämmanderätt. Den kommunala 
beslutsorganisationen består av tre kamrar: < 1 > Det samfällda arbetets 
kammare med delegater valda av de anställda vid företagen, <2> 
Kommundelarnas kammare med valda delegater för kommundelarna och 
<3> Den samhällspolitiska kammaren med delegater från de samhälls-
politiska organisationerna. 

Till de samhällspolitiska organisationerna räknas bl a Socialistiska 
alliansen med 14 miljoner medlemmar. Kommunistemas förbund med 
drygt 2 miljoner medlemmar. Fackföreningsförbundet med 5,4 miljoner 
medlemmar, Ungomsförbundet med 3,5 miljoner medlemmar och Krigs
veteranemas förbund. 

Den federala regeringen ansvarar för nationellt försvar, inre säkerhet, ut-
rikespoUtik, regionalpolitik samt samordning av landets ekonomiska och 
sociala utveckling. De federala statsorganen är delegatförsamlingen 
(parlamentet), presidiet (statsöverhuvudet), exekutivrådet (regeringen) 
samt federala förvaltningsmyndigheter och domstolar. 

I delegatförsamlingens två kamrar representeras republikerna och de 
autonoma provinsema med för vaije kategori och kammare likstora 
delegationer. Presidiet består av en ledamot från vaije republik och 
autonom provins samt ordföranden i Kommunistförbundets central
kommitté. Ordförandeskapet i presidiet roterar mellan ledamöterna. 

Val hålls vart fjärde år. På gmnd av det representativa systemets upp
byggnad med representation för olika intressen i olika organ, kan en 
medborgare samtidigt utöva sin rösträtt i flera olika valkretsar, t ex i 



konunundelen, på arbetsplatsen och i Kommunistförbundet. Partilistor 
förekommer inte men det är möjligt att stryka eller att lägga till på val-
sedlama. Rösträttsåldern är 18 år och valdeltagande är obligatoriskt. 
Nomineringar sker inom Socialistiska alliansen. 

Den ekonomiska utvecklingen 

Omedelbart efter kriget levde över 70 % av befolkningen av ett primitivt 
småbruk. Den outvecklade industrin låg i spillror. Den ekonomiska ut
vecklingen har varit snabb under efterkrigstiden med en genomsnittlig 
ökning av industriproduktionen med ca 9 % per år. Jordbruksproduk
tionen har nästan tredubblats. 

Efter 1970 har ekonomin stagnerat med minskande investeringar, ökande 
underskott i handeln med utlandet, ökande utlandsskulder, inflation och 
arbetslöshet. 

Utbildning, kultur och fritid 

Den obligatoriska grundskolan omfattar 8 år. Därefter kan eleverna fort
sätta i fyraårigt gymnasium eller yrkesskola. Det finns 19 universitet med 
1982 402 000 studenter (13 % av den aktuella åldersgruppen). 

Grund- och gymnasieutbildning ges på alla språk. Universitetens under
visning sker på huvudspråken (serbiska, kroatiska, slovenska och make-
donska) samt på albanska och ungerska. 

Tidningar och tidskrifter är som andra företag samhällsägda och själv
styrande. Minoriteterna har tidningar på sina egna språk. Det finns 8 TV-
stationer och ca 200 radiostationer med sändningar på olika språk. År
ligen utges över 10 000 böcker, varav nästan 1 000 av utländska för
fattare. 

Idrotten är en massrörelse. Det finns över 9 000 idrottsorganisationer 
med 1,5 miljoner medlemmar representerande 40 olika idrottsgrenar. 
Fotbollen är den mest massiva idrottsgrenen med över 5 500 registrerade 
klubbar och ca 250 000 spelare. Schack är en mycket populär aktivitet. 
Det finns över 500 schackklubbar med ca 50 000 spelare. Man räknar 
med att nästan en halv miljon människor deltar i olika schacktävlingar. 



Källor och referenser till avsnitt 1.3 

En mycket omfattande genomgång av ungefär samma stoff som vi har 
redovisat i detta avsnitt finns i de två första kapitlen i Kjell Magnussons 
avhandling om jugoslaver i Sverige (1986). I övrigt vill vi referera till 
Mratovic (1967), Pasic (1981) och några enklare sammanställningar som 
UD:s länderöversikter, Utrikespolitiska institutets "Länder i fickformat", 
Budak (1979) och "Facts about Yugoslavia" från det federala informa
tionssekretariatet. Folkräkningsdata och andra statistiska uppgifter ur 
"Statistical Pocket Book of Yugoslavia 1984" utgiven av den federala sta
tistikbyrån. Det politiska systemet i ett komparativt perspektiv beskrivs av 
Verba, Nie och Kim (1978). 

1.4 Utvandringen från Jugoslavien 

Den jugoslaviska statens utvandringspolitik under efterkrigstiden och ut
vandringens effekter har studerats av Tommy Holm (1984). Även kapi
tel 3 i Magnussons avhandling (1986) innehåller en beskrivning och 
analys av dessa förhållanden. Holm gör en indelning av 
utvandringspolitikens utveckling i tre faser. Den första perioden 
omfattade den illegala utvandringens tid (1945-61), den andra perioden 
(1962-72) med en omfattande, accepterad och till och med uppmuntrad 
utvandring, samt en tredje period efter 1972 med en återigen mer 
restriktiv hållning. 

Illegal utvandring 1945-61 

För att bygga upp det krigshärjade landet behövdes alla människors 
arbetsinsatser. Att då lämna landet för arbete utomlands ansågs i den 
officiella doktrinen osolidariskt. Under och strax efter kriget lämnade 
dock ca en halv miljon människor Jugoslavien framförallt av politiska 
skäl. En del av dessa emigranter var kollaboratörer. Det är dock ingen 
hemlighet att det förekom regelrätt arbetskraftsutvandring maskerad till 
flykt av politiska skäl. 

Jugoslaviens brytning med Stalin 1948 ledde till en ny omgång politiska 
emigranter. Samtidigt fick landet ta emot politiska flyktingar från öst
blocksländerna. Under perioden 1955-57 flydde 90 000 mäimiskor, de 
flesta från Albanien, till Jugoslavien. 



Är 1960 fanns 18 000 jugoslaviska arbetare (familjemedlemmar oräk
nade) i Västeuropa. Ett år senare hade siffran stigit tUI 30 000.1 Sverige 
fanns 1950 111 jugoslaviska medborgare och 1960 1296. 

Den stora utvandringstiden 1962-72 

Med industrialiseringen följde arbetslöshet och brist på teknologiskt 
kunnande. För att avhjälpa dessa problem accepterades från 1962 till
fällig utvandring, i första hand av arbetslösa. Tidigare illegala emigranter 
erbjöds amnesti. 

Jugoslaviska arbetsförmedlingar började 1963 samarbeta med västtyska 
företag och liberala passlagar infördes. Avtal för reglering av gästarbet
arnas ställning slöts 1966 med Österrike, Frankrike och Sverige. 

Invandringsländerna rekryterade aktivt arbetskraft i Sydeuropa. Det 
svenska arbetsmarknadsverket hade kontor i Belgrad och många företag 
hämtade på eget bevåg eller med hjälp av AMS hem grupper av arbetare. 

Utvandringen tilltog efter 1965 och nådde sin kulmen 1970 med 240 000 
utvandrare. År 1971 fanns 1,1 miljoner jugoslaviska medborgare i 
Västeuropa varav i Sverige ca 40 000. 

Återvandring stimuleras 1973-80 

Utvandringens positiva effekter var en avlastning av arbetsmarknaden 
och ett inflöde av hårdvaluta. Samtidigt visade det sig dock att yrkesut-
bildade arbetare var överrepresenterade bland utvandrarna medan okva
lificerad arbetskraft var överrepresenterad bland återvandrarna. Migra-
tionen fick därigenom inte den tänkta effekten att tillföra landet tekniskt 
kunnande. 

En stor del av utvandrarna var redan sysselsatta, och den överförda hård
valutan kom inte att användas till produktiva ändamål. 

I ljuset av erfarenheterna kom politiken att omprövas. I en lag 1973 om 
grundläggande villkor för arbetare utomlands betonades återvandringen. 
I ett självstyrelseavtal 1974 åtog sig republiker och provinser att utarbeta 
program för återvandring. Ett federalt program för återvandring och in
tegrering i arbetslivet antogs 1976 och 1978 fanns återvandringsprogram i 
republikerna och provinserna. 



Under perioden 1972-80 utvandrade 452 000 arbetare medan 438 000 
återvandrade. Till Sverige utvandrade 1972-81 11 697 jugoslaviska med
borgare medan 12 186 återvände. Då denna återvandring sammanföll 
med den tilltagande ekonomiska krisen i Jugoslavien kom en del av åter-
vandrama att för en andra gång utvandra. Enligt en uppskattning åter
kom en Värdedel av de 1975-79 återvandrade från Sverige. 

Jugoslaver utomlands 

Det totala antalet jugoslaver i europeiska invandringsländer uppskattas 
enligt olika källor till 700 - 900 000 personer. Fördelningen på de viktiga
ste invandringsländema redovisas i tabell 3, av vilken framgår att mer än 
hälften av utvandrarna återfinns i Västtyskland. 

Tabell 3. Jugoslaviska invandrare fördelade på viktigaste invandringsländer 

SOPEMI Jugoslaviska folk
räkningen 1981 

tusen % tusen % 
Land tal tal 

Västtyskland 637 69 452 62 
Österrike 111 12 122 17 
Frankrike 68 7 49 7 
Schweiz 49 5 70 10 
Sverige 39 4 27 4 
Nederländerna 14 2 8 1 

Summa 918 99 728 101 

Källon OECD (1983) och Baudc (1985). 

En orsak till skillnaderna kan vara bortfallet i folkräkningen. Av de med
borgare som fanns utomlands uppskattar Baudc (1985) att 22-25 % ej 
kom att räknas i folkräkningen. Om folkräkningsdata räknas upp för att 
kompensera detta bortfall och om vi samtidigt lägger till de medborgare 
som enligt folkräkningen uppehåller sig i övriga europeiska och i 
utomeuropeiska länder kan antalet jugoslaviska medborgare utomlands 
uppskattas till ca 1,1 miljoner. 



1.5 Jugoslaverna i Sverige 

Antal 

Antalet jugoslaviska medborgare i Sverige är i dag omkring 38 000. Om 
man också tar hänsyn till de som bytt medborgarskap och barn av jugo
slaviskt ursprung kan antalet personer med jugoslavisk härkomst upp
skattas till omkring 55 000 (Magnusson, 1986; SIV 1984a). 

Bosättningsort i Sverige 

De jugoslaviska invandrarna är koncentrerade till södra Sverige, speciellt 
Skåne. Över en fiärdedel av alla jugoslaviska medborgare i Sverige bor i 
Malmöhus län. Ar 1973 kunde de jugoslaviska medborgarnas andel av 
samtliga utländska medborgare i riket uppskattas till knappt 10 %. I 
Småland, Blekinge, Malmöhus län, Halland, Göteborgs och Bohus län 
samt i Västergötland var deras andel av utlänningarna större än riks-
medelvärdet. I Malmöhus län var jugoslaverna ganska exakt en fjärdedel 
av samtliga utlänningar (SCB 1984a) 

Enligt andra uppskattningar utgör jugoslaverna i "kärnområdet" -
Malmöhus, Hallands och Jönköpings län - en fjärdedel av den invandrade 
befolkningen (Municio, 1979). 

Figur 1. Invandring från Jugoslavien till Sverige 1964-83 
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Tid i Sverige 

Invandringen från Jugoslavien till Sverige nådde sin topp 1970 med 8,5 
tusen invandrare. Invandringsströmmama sammanfattas i figur 1. 

Jugoslaverna böljar nu bli en äldre invandrargrupp i det svenska sam
hället. 1982 hade 78 % av de i Jugoslavien födda vistats i Sverige i 10 år 
eller mer, vilket kan jämföras med 67 % för samtliga utrikes födda (SOU 
1984:58) 

Återvandringen har omfattat mer än 1 000 personer per år under åren 
1971-75 och 1980. Under åren 1971 och 1979-83 var Sveriges flyttnings
netto gentemot Jugoslavien negativt (Magnusson, 1986). 

Ursprung i Jugoslavien 

Med avseende på vilken republik invandrama kommer ifrån, torde Ser
bien och Makedonien vara överrepresenterade bland invandrama i 
Sverige, jämfört med samtliga utvandrare från Jugoslavien. 

Tabell 4. Invandrama fördelade på ursprungsrepublik 

Invandrar-
utredningen 

1971 

Jugoslaviska folkräk
ningen 1981 

Alla 
I Sverige utomlands 

Serbien 4 4 %  4 7 %  3 5 %  
Kroatien 2 9 %  15% 2 3 %  
Slovenien 12% 5 %  6 %  
Makedonien 8 %  18% 12% 
Bosnien-Herzegovina 7 %  13% 2 1 %  
Montenegro 1 %  2 %  2 %  

Summa 101% 100% 99% 
Källon Meurle och Andric (1971), Baudc (1985). 



Nationalitetsfördelningen 

Nationalitetsfördelningen och fördelningen på republiker är inte det
samma, eftersom republikerna inte är nationellt homogena. Enligt olika 
uppskattningar skulle de serbokroatisktalande utgöra 45-49 %, de 
kroatoserbisktalande 24-32 %, makedonsktalande 7-10 % och slovensk-
talande 8-10 % (Meurle och Andric, 1971; Widgren, 1980). 

Distinktionen mellan serbokroatisk- och kroatoserbisktalande överens
stämmer inte med distinktionen mellan serber och kroater eftersom 
muslimer och montenegriner inte skiljs ut av den. 

Tabell 5. Uppskattad nationalitetsfördelning bland jugoslaviska invandrare 
i Sverige 

Nationalitet Procent 

Serber 37 
Kroater 17 
Makedoner 12 
Albaner 6 
Muslimer 5 
Slovener 4 
Ungrare 3 
Montenegriner 1 
Jugoslaver* 5 
Aimat* 2 

Okänt* 9 

Summa 101 

*Anin: Se anmärkningar till tabell 2 

Källa: Bearbetning av data från Baucic (198S) 

Vi har tidigare redovisat fördelningen av de i Sverige bosatta jugoslaviska 
medborgare, som svarat i 1981 års folkräkning, över republiker. Under 
antagandet att invandrare i Sverige från en bestämd republik fördelar sig 
över nationaliteter som samtliga utvandrare från republiken, kan man 



göra en kalkyl över de jugoslaviska medborgarnas i Sverige nationalitets
fördelning (tabell 5). Utöver detta antagande är implicit i kalkylen, att 
svarsfrekvensen är ungefär densamma för samtliga nationaliteter. Om 
man dessutom vill dra slutsatser från denna grupp jugoslaviska medborg
are till den vidare gruppen personer med jugoslavisk bakgrund, måste 
man bl a anta, att frekvensen medborgarskapsbyten är densamma i samt
liga nationella grupper. Man kan på goda grunder anta, att slovener och 
kroater som tidiga invandrargrupper och (vad gäller en del av kroaterna) 
politiska flyktingar, konuner att bli underskattade. 

Demografiska uppgifter 

I förhållande till sammansättningen av den jugoslaviska invandrar
gruppen i andra länder är kolonin i Sverige så sammansatt, att kvinnor, 
barn och gamla är överrepresenterade. Kvinnorna utgjorde 49 % av de 
jugoslaviska medborgarna i Sverige och 41 % av jugoslaviska medborgare 
i andra länder. Åldersgruppen under 25 år var i Sverige 41 % och i andra 
länder 30 % (SCB, 1984a och Baucic, 1985). 

Troligen avspeglar dessa förhållanden den speciella svenska invandrar
politiken, med föreställningen om invandrarna som ett mer permanent 
inslag i samhället, snarare än som en tillfällig grupp gästarbetare. 

Relativt både de svenska medborgarna och andra utländska medborgare 
och utrikesfödda i Sverige är dock åldersgruppen 60 år och äldre kraftigt 
underrepresenterad i den jugoslaviska invandrargruppen (SCB, 1984a). 

Äktenskap ingås oftare än för invandrarna i allmänhet inom den egna 
gruppen. Av jugoslaviska män som ingått äktenskap 1981 hade 75 % gift 
sig med en landsmaninna. Motsvarande tal för kvinnorna var 63 %. För 
övriga utländska medborgare var motsvarande siffror 51 % resepktive 
42%. 

Fruktsamheten var 1970 något högre för jugoslaviska kvinnor än för sven
ska. Med avseende på dödlighet finns inga särskilda uppgifter för jugo
slaver, men bland utländska medborgare var dödligheten något högre än 
bland svenska medborgare (SCB, 1982 och SCB, 1984d). 



Arbete 

Förvärvsfrekvensen bland manliga jugoslaviska medborgare i åldern 16-
64 år var 1980 lägre än för svenska medborgare men ungefär densamma 
som för samtliga manliga utländska medborgare. För kvinnorna gällde 
däremot att jugoslaviska kvinnor hade en högre förvärvsfrekvens än både 
svenska kvinnor och övriga utländska kvinnor (SCB, 1984b). Reinans 
(1982) gör samma iakttagelse för år 1977. 

Arbetslösheten har drabbat jugoslaverna och andra invandrargrupper 
hårdare än de svenska medborgarna. Arbetslösheten var 1983 ungefär 
dubbelt så stor både bland jugoslaviska och övriga utländska medborgare 
som bland svenska medborgare (SIV, 1984a). 

Både för män och kvinnor gäller att jugoslaver betydligt oftare än övriga 
utländska medborgare och svenska medborgare är sysselsatta i tillverk
ningsindustrin (SCB, 1984b). 

Utbildning 

Invandrarutredningen redovisade 1971 data om de jugoslaviska in
vandrarnas utbildning från hemlandet. Enligt dessa uppgifter hade 25 % 
mindre än fem års skolgång och 72 % mindre än 10 år (Meurle och 
Andric, 1971). 

Den genomsnittliga utbildningsnivån för jugoslaviska medborgare i 
åldern 16-74 år var 1978 lägre än för både totalbefolkningen och hela 
gruppen utländska medborgare (Reinans, 1982). 

Hösten 1983 fanns 88 000 barn med annat hemspråk än svenska i grund
skolan. Av dessa deltog 64 % i hemspråksundervisning. Drygt 9 % av alla 
barn med annat hemspråk än svenska hade något jugoslaviskt språk som 
hemspråk. Av dessa deltog ganska exakt samma andel i hemspråksunder
visning som gällde för hela gruppen. För barn med jugoslaviskt ursprung 
fanns 30 hemspråksklasser och 47 sammansatta klasser. 

På gymnasieskolan deltog 43 % av eleverna med annat hemspråk än 
svenska i hemspråksundervisning. För de jugoslaviska eleverna, som ut
gjorde 9 % av dessa var deltagandet 48 %. 

Ungdomar med jugoslaviskt hemspråk sökte till och togs in på gymnasie
skolan i ungefär samma omfattning som svenska ungdomar, men i högre 



grad än övriga elever med annat hemspråk än svenska. De jugoslaviska 
ungdomarna valde i något större utsträckning än både svenska och andra 
utländska imgdomar längre teoretiska utbildningslinjer (SM U 1980:27 
och 1984:16). 

Politiken 

I kommunalvalen 1976 och 1979 deltog jugoslaverna i något större ut
sträckning än övriga röstberättigade invandrare, medan deltagandet i 
1982 års kommunalval var detsanmia som genomsnittet (Hammar, 1984). 
En överväldigande majoritet röstade socialistiskt varav de flesta social
demokratiskt, ett resultat som också stod sig vid kontroll för socialgrupp 
(Hammar, 1979). 

1.6 Sverige-jugoslavernas organisationer 

Sverige-jugoslaverna har ett mer omfattande organisationsnät och är 
organiserade i större utsträckning än de jugoslaviska inunigrantema i 
andra invandringsländer. I en enkätundersökning 1977-78 med jugoslavi
ska klubbar och föreningar i hela Västeuropa redovisades en genomsnitt
lig organisationsprocent på drygt 6%. 1 Sverige var motsvarande siffra 
30 % och i Västtyskland knappt 4 % (Centar za istrazivanje migracija, 
1979). 

Av 859 jugoslaviska föreningar i Västeuropa 1983 fanns 138 eller 16 % i 
Sverige (Magnusson, 1986). Denna siffra kan jämföras med att man kan 
uppskatta Sverige-jugoslaverna till ca 4 % av alla jugoslaver i Västeuropa 
(jfr tabell 3). 

I min undersökning av riksorganisationerna rapporterades 141 jugoslavi
ska föreningar, varav 132 var anslutna till Jugoslaviska riksförbundet och 
9 till Kroatiska riksförbundet (Bäck, 1983). 

Eftersom det Jugoslaviska riksförbundet och dess medlemsföreningar är 
studieobjektet för den här rapporten, ska vi inte just här uppmärksamma 
dessa organisationer. Vi kommer istället begränsa oss till att ge en kort 
beskrivning av Kroatiska riksförbundet och dess medlemsorganisationer. 
Derma beskrivning bygger på grundmaterialet till riksförbundsundersök
ningen. Jag ska vidare göra en kort beskriving av de olika religiösa 
sammanslutningar som är verksamma bland Sverige-jugoslaverna. 



Kroatiska riksförbundet 

Kroatiska riksförbundet bildades 1978, på initativ av kroatiska före
ningar. Den viktigaste av dessa var den rikstäckande kulturföreningen 
Matija Gubec, som fortfarande finns kvar som medlemsorganisation i 
förbundet. 

I stadgarna skrevs in formuleringar avsedda att distansera den nya orga
nisationen från kroatiska extremistgrupper. Påstått samröre med sådana 
grupper har under organisationens hela historia utgjort ett genomgående 
tema i relationen till Jugoslaviska riksförbundet och dess medlemsorgani
sationer. 

Förbundets formella organisation är traditionell med ett av medlems
föreningarna i proportion till medlemsantalet valt "huvudmöte" vilket i 
sin tur väljer en styrelse. Som ett särskilt arrangemang kan noteras, att 
föreningar med mer än 500 medlemmar har vetorätt vid huvudmötet. 
1982 uppfyllde tre föreningar detta kriterium. 

Förbundets styrelse bestod av nio personer, varav inga kvinnor. Alla var 
första generationens invandrare , de flesta invandrade till Sverige under 
1960-talets andra hälft och den åldersmässiga tyngdpunkten låg i åldrarna 
40-49 år. Alla tillhörde socialgrupp III. Kommunalpolitiska uppdrag och 
uppdrag i statliga referensgrupper förekom bland styrelseledamöterna. 

Riksförbundet omsatte knappt 50 000 kronor, varav över 90 % utgjordes 
av statliga bidrag. För förbundets tidning Hrvatski glasnik hade man in
komster på drygt 30 000 kronor varav 70 % var statliga bidrag. Förbundet 
hade varken tillgång till egna lokaler eller anställd personal. Däremot 
hade samtliga medlemsföreningar tillgång till egna lokaler. 

Medlemsantalet var vid förbundets bildande 2 500 och uppgavs 1982 vara 
3 100 personer. 

Tidningen Hrvatski glasnik gavs ut i 3 000 exemplar fyra gånger per år. I 
tidningen används både svenska och kroatiska språken. Relationerna är 
ungefär 20 % - 80 %. Framförallt behandlas kroatemas villkor i Sverige 
samt jugoslaviska förhållanden på svenska medan rapporter om före
ningsverksamheten behandlas på kroatiska. I en rangordning av tidning
ens innehåll kommer information om förhållanden i Sverige på första 



plats, internt organisationsmaterial på andra plats och material om för
hållanden i Jugoslavien på tredje plats. 

Riksförbundet anordnade kurser, idrottsarrangemang och centrala fester. 
Kurser hade dels ordnats i anslutning till valen, dels för att utbilda lokala 
korrespondenter till tidningen. I medlemsföreningarna var de aktiviteter 
som samlade flest deltagare fester, barn- och ungdomsverksamhet. I 
övrigt förekom studiecirklar, sport, folkdans, öppen klubbverksamhet och 
även religiösa aktiviteter. Studiecirklar anordnades i samarbete med 
ABF, Vuxenskolan eller Svenska kyrkans studieförbund. Personer som 
inte var medlemmar bedömdes ofta delta i sport, fester och religiös verk
samhet. 

Vid huvudmötet 1982 behandlades endast en motion i en organisatorisk 
fråga, vilken i enlighet med styrelsens utlåtande avslogs av mötet. Alla val 
vid mötet företogs med acklamation. 

Många kroater är också organiserade i Jugoslaviska riksförbundet. Vid 
sidan av de nio kroatiska föreningar som var medlemmar i Kroatiska riks
förbundet fanns tre nationella kroatiska föreningar inom Jugoslaviska 
riksförbundet, sammanslutna i den kroatiska samordingskommitten inom 
detta förbund. Enligt de data vi samlat in för den här imdersökningen 
organiserade Jugoslaviska riksförbundet inom dessa tre föreningar samt 
inom de allmänjugoslaviska föreningarna ca 2 500 kroater. Dessa siffror 
tyder alltså på, att Jugoslaviska och Kroatiska riksförbunden skulle vara 
ungefär likstora inom den kroatiska gruppen, samt att den sammanlagda 
organisationsgraden i gruppen skulle ligga i storleksordningen 50 %. 

Vid sidan av de rent nationella kroatiska föreningarna i Jugoslaviska riks
förbundet var kroaterna största nationalitet i ytterligare fem medlems
föreningar (jfr kapitel 2). Ytterligare några kroatiska föreningar faims i 
Sverige, vilka inte var anslutna till någondera riksförbundet. 

Av Kroatiska riksförbundets åtta lokalföreningarna fanns tre stycken med 
sammanlagt ca 1 200 medlemmar (39 %) i Malmö. Dessa var samman
slutna i en samarbetsorganisation, som spelade en viss roll i invandrar
politiken i Malmö (jfr kapitel 6). 

I medlemskåren var kvinnorna underrepresenterade. Den övervägande 
delen av medlemmarna var första generationens invandrare och minst en 



tredjedel uppskattades vara naturaliserade svenska medborgare. Ungefär 
en tredjedel av medlemmarna bedömdes som passiva. 

Kroatiska riksförbundet var representerat i invandrarverkets referens
grupp. Organisationen hade avgett remissvar på ett par offentliga utred
ningar och utvecklade en ganska stor aktivitet i form av kontakter med 
politiker och myndigheter. Kontakterna gällde stöd till den egna organi
sationen, vissa invandrarpolitiska frågor samt förhållanden i Jugoslavien. 
I olika sammanhang upplevde man att svenska myndigheter och organisa
tioner favoriserade Jugoslaviska riksförbundet. Frågor med sådan an
knytning återkom ofta. Några kontakter med jugoslaviska myndigheter 
förekom inte. 

Ett par föreningar var företrädda i kommunala referensgrupper för in
vandrare och en viss påtryckningsaktivitet i hemspråksfrågor hade note
rats. Ett fåtal medlemmar hade primärkommunala uppdrag. I Malmö 
förekom ett visst samarbete mellan den kroatiska samarbetsorganisa
tionen och SIM - den andra av de tre samarbetsgruppema för invandrar
föreningar i kommunen (den tredje är Jugoslaviska riksförbundets 
distriktsorganisation, jfr kapitel 6). På vissa orter förekom samarbete med 
fackliga organisationer. 

Religiösa organisationer 

De viktigaste religionerna i Jugoslavien är den ortodoxa, katolicismen 
och islam. Enligt folkräkningen 1953 var 41 % ortodoxa, 32 % katoliker, 
12 % muslimer, 1 % protestanter och 13 % ateister (Magnusson, 1986). 
Enligt Invandrarutredningens intervjuundersökning 1969 fördelade sig de 
jugoslaviska invandrama i Sverige: 47 % ortodoxa, 41 % katoliker, 3 % 
muslimer, 1 % övriga och 8 % utan religion (Meurle och Andric, 1971). 

Den katolska kyrkan i Sverige har ca 115 000 medlemmar, och man 
räknar med att ungefär 80 % av dessa är av utländsk härkomst (SIV, 
1985). Före 1969 fanns det ingen organiserad själavård för jugoslaviska 
katoliker, fast två präster, en kroatisk och en ungersk ordnade sporadiska 
mässor. 1969 fick Skandinavien den förste officielle katolske prästen från 
Jugoslavien. 1973 grundades missioner i Göteborg och Malmö och 1974 i 
Stockholm. Missionerna omfattar, till skillnad från församlingarna, ett 
större geografiskt område och organiserar själavård enbart för sina 
landsmän. 



Den kroatiska katolska kyrkan har idag en präst vardera i Malmö, Göte
borg och Stockholm. De ordnar mässor på 20 orter. Själavården består av 
mässor på kroatiska, religionsundervisning, dop, vigsel, nattvard och 
hembesök. 

Drygt 400 barn framförallt i storstäderna omfattas av religionsundervis
ningen, men undervisning ordnas också på andra orter före eller efter 
mässan. För barn f i n n s  också andra aktiviteter och i anslutning till större 
religiösa högtider ordnas fester. 

Genom kyrkkaffe, hembesök och enskilda samtal söker prästerna fylla en 
socialt kurativ uppgift. 

Missionerna i Stockholm och Malmö ger ut egna tidningar. 

Den slovenska katolska kyrkan har sedan nå^a  år två präster i Sverige. 
Mässor på slovenska anordnas på 14 orter. Ärligen ordnar man vallfärd 
till Vadstena, då det brukar samlas ca 250 slovener från hela landet. 
Bamverksamhet har i flera år ordnats i Göteborg och försök med barn
läger har också förekommit. 

De ortodoxa församlingar som finns i Sverige har olika ställning inom 
den ortodoxa organisationen. De ryska, grekiska, finska och estniska för
samlingarna sorterar under patriarken i Konstantinopel, de serbiska för
samlingarna lyder under patriarken i Belgrad och de rumänska under 
patriarken i Bukarest. Utanför samarbetet mellan de ortodoxa kyrkorna 
står den makedonska, den fria serbiska, den syriska och den assyriska 
kyrkan, vilka lyder under respektive ärkebiskopen i Skopje, ärkebiskopen 
i Libertyville, USA samt patriarkerna i Damaskus och San Francisco 
(Religions- och kyrkoguide, 1976; SOU 1972:38). De olika ortodoxa och 
österländska kyrkorna har ca 80.000 registerade medlemmar i Sverige 
(SIV, 1985). 

Den första serbisk-ortodoxa församlingen bildades 1972 i Västerås. Idag 
finns församlingar i Malmö, Göteborg, Stockholm och Västerås med 
filialverksamhet på 17 orter. Enligt kyrkans egen statistik fanns 1981 
25 500 medlemmar varav 18 600 nås av religiös service. Som medlemmar 
räknas alla som är döpta och som inte har utträtt ur kyrkan. Förutom 
gudstjänster, dop, vigslar, nattvard o s v  ordnas träffar och barnaktivi
teter. Den fria serbiska kyrkan har två serbiska präster. Också andra 
ortodoxa församlingar betjänar serber. Det finns dessutom vissa mång-



nationella ortodoxa församlingar (Popov, 1985; Lindberg, 1983; Ståhl, 
1972). 

Den makedonska ortodoxa kyrkan förklarade sig självständig från den 
serbiska kyrkan 1967. Kyrkan har i Sverige en präst och församlingar i 
Göteborg och Malmö med filialverksamhet på 17 orter (SIV, 1985). 

Inom islam förekommer inte det kristna församlingsbildandet. För att 
anpassa sig till det svenska systemet har muslimerna i Sverige organiserat 
sig i ett par större riksorganisationer. I förteckningen över islamska för
samlingar finns en imam (böneledare) som talar serbokroatiska (SIV, 
1985). 

Enligt Sverige frikyrkoråd finns det 22 000 muslimer i Sverige medan det 
islamiska församlingrådet uppger 37 000 (SIV, 1981). Det är inte känt hur 
många av dessa som är jugoslaver. 

1.7 Invandrarorganisationemas ftinktioner 

Intressentstrukturen 

Ett vanligt sätt att betrakta organisationer är den så kallade intressent
modellen. Man föreställer sig att organisationens ledning utför "transak
tioner" med olika intressenter. Från intressenterna erhåller man bidrag 
av olika slag med vars hjälp man producerar belöningar åt intressenterna 
(Se t ex Rhenman, 1964). Modellen har tillämpats på privata företag och 
på offentliga byråkratier, men mer sällan på frivilliga organisationer. 

Ett privat producerande företag har t ex i sin enklaste form ägare, 
kunder, leverantörer och anställda som intressenter. Från dessa erhålles 
bidragen kapital, likvid för varor, råvaror och arbetskraft. Som belöningar 
levererar företaget til intressenterna vinst, varor, likvid för råvaror och 
lön. Varje intressent måste finna transaktionerna lönsamma, dvs att be
löningarna är större än bidragen för att fortsätta transaktionerna. Efter
som företaget är beroende aV samtliga intressenters medverkan, måste 
företaget se till att transaktionerna blir lönsamma, vilket förutsätter att 
summan av utlevererade belöningar måste vara större än summan av in
levererade bidrag. I annat fall drar sig någon intressent ur organisationen 
och företaget kan inte fortleva. 



En invandrarförening bedriver också transaktioner med individer, organi
sationer och grupper. Dessa kan, som jag gjorde i riksförbundsundersök
ningen grupperas i fyra sfärer: 

<1> Den inre organisationssfären med framförallt medlemmarna som 
intressentgrupp 

<2> Den egna invandrargruppen med enskilda personer som inte är 
medlemmar och andra organisationer inom gruppen 

<3> Det svenska samhället i övrigt med statsmakten (staten, kommun
erna, myndigheter, politiker, partier), frivilliga organisationer, mass
media, allmänna opinionen samt hemlandets i Sverige stationerade myn
digheter (ambassader, konsulat, kulturinstitutioner mm). 

<4> Den internationella omgivningen med hemlandets statsmakt och 
landsmän i andra invandringsländer. 

Jag ska här i första hand diskutera organisationens transaktioner med 
medlemmarna och med statsmakten. Medlemmarna levererar olika nöd
vändiga bidrag till organisationen, som t ex frivillig arbetskraft och med
lemsavgifter. I utbyte måste organisationen leverera något till med
lemmarna. 

Direkt och indirekt tillfredsställande av medlemmarnas behov 

Det som förefaller vara något specifikt för frivilliga organisationer är, att 
levererandet av värden till medlemmarna kan tillgå på två, i princip olika 
sätt: 

< 1 > Antingen kan organisationen själv med hjälp av de resurser man 
extraherar från övriga intressenter i omgivningen producera värden som 
kan användas som belöningar till medlemmarna, 

<2> eller kan organisationen genom att leverera värden till enheter i 
omgivningen söka påverka dessa, att direkt förse medlemmarna med 
värden. 

Det första fallet överensstänuner bäst med den ideala intressentmodell, 
som jag hastigt har skisserat. Man skulle här kunna använda termen 
direkt tillfredsställande av medlemmarnas behov. 



I det andra fallet, det indirekta behovstillfredsstållandet via någon annan 
organisation i föreningens omgivning, uppträder organisationen i rollen 
av intresseorganisation. Den andra organisation, som man genom sina 
transaktioner på detta sätt försöker påverka att leverera värden till med
lemmarna brukar vanligen vara någon av de organisationer, som jag ovan 
har sammanfattat som "statsmakten". Det förekommer också att "mot
parten" kan vara någon annan än statsmakten eller statsmaktens organ i 
en annan roll. Detta är fallet i t ex löne- eller hyresförhandlingar. 

Den här grundläggande distinktionen mellan en intresserepresentativ 
funktion och en rad olika, direkt mot medlemmarna riktade funktioner 
kan skönjas både i policydokument och vetenskapliga studier när det 
gäller just invandrarorganisationema (se t ex Prop 1975:26; SIV, 1980; 
Radecki, 1979; Rex, 1973; Jaakkola, 1983). 

Medlemmarnas behov och sättet att tillfredsställa dem 

I en del liknande resonemang om intresseorganisationers funktioner har 
man när det gäller att beskriva de behov hos medlemmarna som organi
sationen direkt eller indirekt söker tillfredsställa, utgått från föreställ
ningar om något slags behovshierarki med grundläggande materiella 
behov i botten och sociala och psykologiska behov högre upp. 

Om man väljer ett sådant synsätt och gör den grova förenklingen av 
behovshierarWn i distinktionen materiella respektive icke-materiella 
behov, kan man göra en grov gruppering av organisationens funktioner i 
fyra typer efter de båda distinktionerna direkt/indirekt och 
materiell/icke-materiell: 

<1> Direkt tillfredsställande av materiella behov: Ett exempel på 
sådana aktiviteter hos en frivillig organisation är de varuproducerande 
och -distribuerande verksamheterna i konsumentkooperationen. 

<2> Indirekt tillfredsställande av materiella behov: Hit hör t ex de tidig
are omnämnda löne- eller hyresförhandlingarna. 

<3> Direkt tillfredsställande av icke-materiella behov: Troligtvis faller 
många av just invandrarföreningamas aktiviteter - klubbverksamhet, 
idrotts- och kulturaktiviteter etc - i denna kategori. 



<4> Indirekt tillfredsställande av icke-materiella behov: Organisationen 
ställer här krav på t ex statsmakten att den ska producera och leverera 
värden av icke-materiellt slag. I just invandrarföreningamas fall kunde 
man klassificera olika sags påtryckningsverksamhet i frågor om t ex hem
språksundervisning eller biblioteksservice i denna kategori. 

Man bör kanske påpeka, att de flesta föreningar och organisationer är 
multifunktionella d v s de utvecklar samtidigt aktiviteter inom flera av 
dessa fyra grupper. En bostadsrättsförening är t ex primärt en kooperativ 
förening (funktion 1) men kan samtidigt vara påtryckningsgrupp t ex 
gentemot en konmiun i bostadspolitiska frågor (funktion 2) och anordna 
olika slags fritidsaktiviteter för medlemmarna (funktion 3). En fackföre
ning kan på samma sätt i första hand ägna sig åt aktiviteter inom funktion 
2 (intresseorganisation) men samtidigt ha sociala aktiviteter för med
lemmarna (funktion 3). 

Exemplen kan mångfaldigas, men vad de i första hand vill visa, är att en 
klassificering av föreningar som intresseorganisationer eller ideella orga
nisationer eller någon annan kategori av detta slag, inte alltid är helt 
entydig. Mitt resonemang bygger snarare på en klassificering av aktivi
teter och funktioner än en klassificering av organisationer. 

Medlemsbehoven i en invandrarförening 

De behov som är specifika för medlemmarna i en invandrarförening är 
troligtvis både materiella och icke-materiella. En utgångspunkt för 
ytterligare distinktioner kan tas i behovens grund i invandrarens olika 
roller: 

<1> Medlem av en viss bestämd etnisk grupp. Hit hör behoven att 
kunna umgås med landsmän, att bevara och använda det egna språket, 
att ta del av informationer och kulturutbud fi-ån det gamla hemlandet, att 
delta i den egna gruppens kulturella och religiösa aktiviteter etc. 

<2> Rollen som invandrare innebär åtminstone till en böljan nykom
lings- eller främlingsskap i det nya samhället. Behov som detta medför är 
t ex behoven att lära sig invandringslandets språk, att lära sig hitta i byrå
kratin eller att få vara med och påverka de politiska besluten. 

<3> Medlem av någon större samhällskategori som dominerar i den 
egna invandrargruppen: 11 ex de stora grupperna arbetskraftsinvandrare 



från 60- och 70-talen, till vilka de jugoslaviska invandrama hör, domine
rar arbetarklassen starkt. Detta medför att de behov arbetarklassen i det 
svenska samhället har blir särskilt markanta inom t ex gruppen jugoslavi
ska invandrare. Hit hör t ex behov av högre löner, bättre arbetsmiljöer 
och behovet att kunna påverka företagens beslutsprocesser. 

Om vi istället för distinktionen materiella/icke-materiella behov väljer 
deima tredelning, kunde invandrarföreningarnas tänkbara funktioner in
delas i sex grupper efter behovsgrund och teknik (direkt/indirekt) för 
behovstillfredsställande. 

Tabell 6. Funktioner för jugoslaviska invandrarföreningar 

Tillfredsställande 
Behovsgrund Direkt Indirekt 

Jugoslav I II 
Invandrare ni IV 
Arbetare v VI 

Våra tidigare undersökningar tyder på att invandrarföreningarnas aktivi
teter i första hand faller inom kategorierna I, II och IV, till en del kate
gori i n  men knappast alls inom kategorierna V och VI. Föreningen söker 
både själv tillfredsställa, och kräver av statsmakten tillfredställande av de 
etniska behoven, man ställer när det gäller den mer allmäima invandrar
politiken i första hand krav på statsmakten och man söker inte alls kon
kurrera med arbetarrörelsen i dess intressebevakande funktion. 

Transaktionerna med statsmakten 

För det direkta behovstillfredsställandet är organisationen beroende av 
de resurser man kan extrahera ur omgivningen - 1  ex i form av offentliga 
ekonomiska bidrag - och för det indirekta behovstillfredsställandet blir 
man direkt beroende av statsmaktens beslut. 

För en diskussion om möjligheterna att i dessa båda avseenden påverka 
motpartens beslut tar vi en rationell beslutsmodell som utgångspunkt. 
Den rationelle beslutsfattaren agerar så, att han < 1 > klargör sina mål, 
sin egen preferensstruktur, <2> inventerar alla tänkbara handlingsalter



nativ, <3> beräknar alla handlingsalternativs konsekvenser i termer av 
de egna målen och <4> väljer det alternativ som bäst uppfyller målet 
eller om man har en mer komplicerad preferensstruktur det alternativ 
som når den högsta nivån i preferensfunktionen. 

Den som vill påverka en rationell beslutsfattare att fatta ett annat beslut 
än han utan påverkan skulle ha gjort har alltså i princip två möjliga 
tekniker: 

<1> Att försöka påverka beslutsfattarens preferensfunktion, så att de 
olika målens relativa betydelse förändras. En sådan påverkan kan ske 
genom propaganda. 

<2> Att försöka påverka handlingsalternativens konsekvenser, genom 
att knyta straff eller belöningar (sanktioner) till vissa av dem. Detta förut
sätter att påverkaren har kontroll över sådana värden som ingår i besluts
fattarens preferensfunktion. 

En av många som mer realistisk uppfattad modell av beslutsfattandet 
brukar kallas det avsett rationella beslutet där man bl a bygger in det 
förhållandet att information är en dyr vara i modellen (Se t ex Simon, 
1971). I den rationella beslutsmodellen förutsätts fri tillgång till all in
formation, och information behövs dels för att identifiera samtliga hand
lingsalternativ, dels för att kunna kalkylera dessas konsekvenser. I det av
sett rationella beslutet tillkommer därför en tredje teknik för att påverka 
ett beslut: 

<3> Genom att informera beslutsfattaren om tillgängliga handlings
alternativ och deras konsekvenser. 

Elvander (1965) kommer från något aimorlunda utgångspunkter till en 
liknande tredelning av påverkansmedlen. Han skiljer mellan inflytande, 
som består av <1> saWnflytande och <2> agtitationsinflytande å ena 
sidan och <3> makt, som motsvarar påverkan medelst sanktioner å 
andra sidan. Distinktionen mellan vad vi kallat påverkan genom pro
paganda respektive sanktioner går också igen i den norska maktutred
ningen, där man konstaterar, att man kan öka sin makt antingen <1> 
genom att göra motparten mer intresserad av det som jag har kontroll 
över eller <2> genom att skaffa mig mer kontroll över sådant som mot
parten är intresserad av (NOU 1982:3) 



Man kan konstatera, att invandrarorganisationemas möjligheter att 
genom propaganda, sanktioner eller information, påverka beslutsfattarna 
i många avseenden är små. Till förutsättningarna för att kunna påverka 
genom propaganda och information hör ofta stora egna resurser, t ex i 
form av utredningsresurser, som saknas i invandrarorganisationerna. 

Vill man studera möjligheterna att påverka genom sanktioner, måste 
man klargöra vad beslutsfattarna (politiker och byråkrater) upplever som 
värdefullt. Sådana diskussioner har t ex förts av Anthony Downs och 
forskare i hans efterföljd. 

Downs (1967) identifierar fem typer av byråkrater, efter deras målstruk
turer: 

< 1 > Klättrare för vilka den egna karriären är det avgörande. Den som 
vill påverka en klättrare måste ha möjlighet att underlätta eller försvåra 
hans karriär 

<2> Konserverare som i första hand vill undvika förändringar som kan 
rubba deras cirklar. Den som söker påverka en konserverare måste ha 
kontroll över parametrar som har betydelse för hans trygghet. 

<3> Zealoter som strävar efter att genomföra ganska smala policy-mål. 
Vill man påverka en sådan byråkrat ska man ha möjlighet att underlätta 
eller försvåra genomförandet av dessa mål. 

<4> Advokater som är lojala gentemot bredare politiska sakområden 
och 

<5> Statsmän vars lojalitet riktar sig mot samhället i dess helhet eller 
breda mål som t ex "den allmänna välfärden". Precis som vid påverkan av 
zealoter måste man ha möjlighet att underlätta eller försvåra uppnåendet 
av dessa bredare mål. 

Politikers och partiers målstrukturer har bland annat studerats av Downs 
(1957) och Sjöblom (1968). Sjöblom identifierar fyra grundläggande mål 
för politiska partier: <1> programrealisering, <2> röstmaximering, 
<3> maximering av parlamentariskt inflytande och <4> partisamman-
hållning. 

Om man betraktar invandrarföreningamas resurser att påverka byrå
krater och politiker med sådana målstrukturer, förefaller det rimligt att 



anta, att dessa resurser är små när det gäller de mer "egoistiska målen" -
enskilda byråkraters karriär eller trygghet, röstmaximering, maximering 
av parlamentariskt inflytande och partisammanhållning. När det gäller 
röstmaximeringsmålet talar det till invandrarföreningamas fördel att 
deras medlemmar troligen inte har samma starka partiidentifikation som 
de infödda svenskarna, vilket skulle kunna göra dem mer lättrörliga. Till 
invandrarföreningarnas nackdel talar i första hand att de dels på grund av 
sin litenhet, dels på grund av begränsningarna i invandramas rösträtt för
fogar över ytterligt små väljargmpper. 

De största möjligheterna att påverka skulle då ligga i löften att medverka 
i eller hot att obstmera genomförandet av olika policies - de mer "altmis-
tiska målen" som partiernas programrealisationsmål eller målstmkturen 
hos byråkrattypema zealoter, advokater och statsmän. Det är också 
saimolikt att påverkansmöjlighetema vore störst i mer begränsade poli
cies, just inom det invandrarpolitiska sakområdet, där medverkan av in
vandrama själva och/eller deras organisationer skulle kunna upplevas 
som betydelsefull. 

Beroendeproblemet 

Ett av de viktigaste hindren för möjligheterna att utöva sanktioner 
gentemot ett påverkansobjekt är om man själv är starkt beroende av den 
som ska påverkas. Sådana beroendeförhållanden mellan statsmakten och 
frivilhga organisationer kan t ex vara ekonomiska (organisationen är i 
stor utsträckning beroende av ekonomiska bidrag från statsmakten), 
partipolitiska (t ex långtgående personalunion mellan politiska partier 
och frivilliga organisationers ledning) eller sociala och statusmässiga (t ex 
att långtgående samarbete i olika sammanhang mellan organisationsled
ningen och dess motpart leder till delade värderingar, attityder och före
ställningsramar, samt skänker organisationsledningen en känsla av 
prestige). 

I första hand hotas invandrarorganisationema av det ekonomiska be
roendet. Jag har tidigare i detta kapitel (1.2 ovan) visat hur beroende av 
offentliga bidrag dessa organisationer faktiskt är för sin verksamhet. 
Dessa påpekanden har också föranlett en viss diskussion efter publice
ringen av riksförbundsundersökningen (Antoniadis, 1984; Bäck, 1985). 



1.8 Material och genomförande 

Enkät med föreningamas ordförande 

Enkätformuläret utarbetades under våren 1983 och översattes till serbo
kroatiska, slovenska och makedonska. Formuläret distribuerades under 
andra hälften av hösten 1983 till 129 föreningar enligt adressförteckning 
från Jugoslaviska riksförbundet 

Sedan det kuimat konstateras, att nio föreningar i praktiken var att be
trakta som vilande, bortdefinierades dessa ur undersökningspopula-
tionen. Av kvarvarande 120 föreningar besvarade 99 stycken (83 %) en
käten. Förutom kontextuella variabler kodades även för det externa bort
fallet variablerna medlemsantal, nationalitet (nationell/allmänjugo
slavisk förening), distriktstillhörighet och representation i riksförbundets 
styrelse. 

Det interna bortfallet varierade mellan O och 47 och var i medeltal över 
306 kodade variabler 5,7 (5 % av hela populationen, 6 % av de 
svarande). 

Kodning och registrering genomfördes under våren 1984. Såväl inter-
som intrakodarreliabiliteten testades regelbundet och befaims tillfreds
ställande hög. 

Under hösten 1984 rättades datamängden för kodnings- och registrerings
fel. Dessutom fogades till den kontextuella variabler (se nedan). Under 
1985 och 1986 analyserades enkätmaterialet. 

Kontextuella variabler 

Ur publicerad offentlig statistik hämtades uppgifter om antal jugoslaviska 
medborgare 1973 och 1983, mandatställningen i kommunfullmäktige 
1979 och 1982, kommunens näringsgrenssammansättning, procent av 
medelskattekraften i riket, antal jugoslaviska elever och procentuellt del
tagande i hemspråksundervisning, folkmängd och utländska medborgare 
1973 och 1984. 

Data om antal personer med utländsk respektive jugoslavisk bakgrund 
hämtades från SCB:s DEMOPAK Ur vårt eget material hämtades upp
gifter om antalet föreningar i kommunen anslutna till de Jugoslaviska och 
Finska riksförbunden. 



Ur grundmaterialet till riksförbundsundersökningen hämtades uppgifter 
om antal föreningar i kommunen anslutna till Kroatiska riksförbundet 
och andra riksorganisationer för invandrare. 

Ur andra källor hämtades uppgifter om förekomst i kommunen av in
vandrarbyrå och invandramämnd samt antal utlänningar i kommunfull
mäktige 1979 och 1982. 

Fältstudier 

Med utgångspunkt i' variablerna medlemsantal, nationell/allmänjugo-
slavisk förening och kommunstorlek utvaldes åtta föreningar för 
specialstudier. Vilka dessa föreningar var framgår av tabell 7. 

Besöken i föreningarna och kommunerna genomfördes under 1984 och 
omfattade i genomsnitt fyra dagar. Vid besöken kartlade vi dels genom 
intervjuer med kommunala företrädare och insamling av skriftligt mate
rial kommunens invandrarpolitik och relationerna med invandrarföre
ningarna, dels intervjuade vi företrädare för och medlemmar i de utvalda 
föreningarna, deltog i olika verksamheter samt samlade in skriftligt mate
rial. För att ytterligare belysa kommunens invandrarpolitik gick vi igenom 
lokalpress samt kommunala sammanträdeshandlingar och protokoll. 

I kommunerna intervjuades sammanlagt 33 personer varav 12 var 
tjänstemän vid invandrarbyrå eller motsvarande, 6 var invandrarrektorer 
eller motsvarande, 7 tjänstemän vid fritidsförvaltningar, 4 tjänstemän vid 
bibliotek och kulturförvaltningar och tre pohtiker. En intervjuperson 
förenade rollerna som politiker och invandrarrektor. De flesta av inter
vjuerna genomfördes av mig och Maja Bukovac-Re gemensamt. Vid 
intervjuerna i Malmö medverkade dessutom Magdalena Jaakkola och 
Seija Kiviniemi i delprojektet om finska föreningar. Vi har dessutom i 
Malmö tagit del av fyra av Magdalena Jaakkola genomförda intervjuer 
med frågor om samarbetsorganisationen SIM. Antalet intervjuade varie
rade mellan tre och sju per kommun. 

I föreningarna intervjuades dels vissa ledande personer i styrelserna, dels 
medlemmar som vi råkade träffa vid våra besök i föreningslokalerna och 
vid olika arrangemang. 

Sammanlagt intervjuades 41 medlemmar i föreningarna. Antalet inter
vjupersoner varierade mellan två och nio per förening. Intervjuerna 



genomfördes under varierande former. En del genomfördes av oss till
sammans, en del av oss var för sig. De intervjuade i föreningarna ut
lovades anonymitet i redovisningen. 

Tabell 7. Utvalda preningarjor fältstudier 

Tusental inv Nationa-
Förening Medlemsantal i kommunen litet 

JF Sloga, Tumba 300 65,4 Allmän 
Pelagonija, 230 26,5 Makedonsk 
Eslöv 
Croatia, 214 103,9 Kroatisk 
Helsingborg 
Svetozar Markovic, 85 2,0 Serbisk 
Katrineholm 
JF  Köping 156 26,6 Allmän 
Balkan, Malmö 605 229,4 Allmän 
Planika, Malmö 210 229,4 Slovensk 
V Vlahovic, 140 45,4 Allmän 
Varberg 

Samtliga intervjuer genomfördes efter i huvudsak på förhand fastställda 
interyjuplaner. Intervjuerna dokumenterades inte med bandinspelning 
utan vi försökte föra så noggranna anteckningar som möjligt, vilka sedan 
skrevs rent efter respektive fältresas avslutande. 

Högre nivåer i organisationen 

Till grund för beskrivningen av riksförbundet ligger dels grundmaterialet 
i riksförbundsundersökningen, dels stadgar, verksamhetsberättelser och 
-planer samt kongressprotokoll för perioden 1970 -1984. 

Till distriktsorganisationema och de nationella samordningskommit
téerna (inklusive samordningskommittén för lärarföreningar) 
distribuerades särskilda enkätformulär. Från de 13 
distriktsorganisationema inkom ifyllda formulär från 10 och från de fem 



samordningskomniittéeroa fick vi svar från alla utom den makedonska 
kommittén. 

Jugoslaviska kommimalpolitiker 

För att belysa kommunalpolitiskt förtroendevaldas relationer med in
vandrarföreningarna utarbetades en särskild enkät till kommunalpolitiker 
med jugoslavisk bakgrund. För att identifiera populationen samlade vi in 
förteckningar över kommunalt förtroendevalda från de kommuner, som 
genom att ha minst en jugoslavisk förening, ingick i vår undersökning. Vi 
gick igenom förteckningarna och tog med ledning av namnen ut personer 
som kunde förmodas vara jugoslaver. 

Sammanlagt skickades 36 enkäter ut, varav det visade sig att mottagarna 
av fem inte var jugoslaver. En person hade flyttat fi-ån kommunen och 
därmed avgått från sina kommunala uppdrag. Undersökningspopula-
tionen kom alltså att omfatta 30 personer, av vilka 21 (70 %) besvarade 
enkäten. 

Sekundäranalyser 

För en analys av korrelat till medlemskap på individnivå har vi utnyttjat 
interyjudata fi-ån projektet Politisk resocialisation av invandrare fi-ån mit
ten av 70-talet, vilka ställts till vårt förfogande. 

För vissa historiska jämförelser har vi använt material från en enkät som 
distribuerades av Jugoslaviska riksförbundet till lokalföreningarna 1974. 

Rapportens uppläggning 

Kapitlen 2 - 7  har en i huvudsak deskriptiv karaktär. Kapitel 2 är en be
skrivning av medlemskåren, där vi ägnar en särskild diskussion åt frågan 
om organisationsbenägenhetens variationer. 

I kapitlen 3 - 7 är de organiserande begreppen historisk utveckling, struk
tur, resurser och verksamhet och vi beskriver respektive de högre organi
sationsnivåerna (riksförbimdet, distrikten och samordningskommitté
erna), lokalföreningarna i ett allmänt perspektiv samt de för special
studier utvalda lokalföreningarna. 



I kapitlen om de spedalstuderade lokalföreningarna ger vi också plats för 
beskrivningar av den kommunala miljö föreningarna verkar i och sam
verkar med. 

I dessa deskriptiva avsnitt utnyttjar vi dels det insamlade datamaterialet 
dels de övriga materialtyperna framförallt intervjuer och aimat material 
firån fältstudierna. I analysen av datamaterialet redovisas framförallt 
enkla frekvensfördelningar och deskriptiva mått. I första hand används de 
tre variablerna medlemsantal, nationell/allmänjugoslavisk förening och 
kommunstorlek som oberoende variabler i bi- och multivariata analyser. I 
några få fall söker vi efter mer komplexa förklaringsmodeller till varia
tioner mellan föreningarna. 

Kapitlen 8 - 1 0  har en mer analytisk karaktär. Kapitlen 8 och 9 är struk
turerade efter inre (den verksamhet som riktas mot medlemmarna) och 
yttre funktioner (relationerna med omvärlden och speciellt med det poli
tiska systemet). Vi vill här dels beskriva omfattningen, innehållet och 
mönstret av de begrepp som skisserats i avsnittet 1.7 ovan, dels söka efter 
orsaker till skillnader mellan föreningarna i dessa avseenden. Kapitel 10 
utgör en sammanfattande diskussion. 



2 MEDLEMMARNA 

2.1 Antal och utveckling 

Antal medlemmar 

I vårt enkätmaterial finns 120 föreningar. Av dessa har vi uppgifter om 
medlemseintal för 117. För 99 av dessa finns uppgifterna i enkätsvaren 
och för de resterande 18 har vi inhämtat uppgifterna från Jugoslaviska 
riksförbundet. För tre föreningar var det inte möjligt att få fram uppgift 
om medlemsantal. Dessa 117 föreningar redovisar tillsammans 20274 
medlemmar eller i medeltal 173 medlemmar per förening. Bortfallet om 
tre föreningar kan endast marginellt påverka detta tal. Om man som 
brukligt är tilldelar bortfallet det genomsnittliga värdet, skulle vi få ett 
sammanlagt medlemsantal på 20 794 medlemmar. 

Hur föreningarna fördelade sig över storleksvariabeln visas i figur 2. För
delningen är sned. En Värdedel av föreningarna har 65 eller färre med
lemmar och medianföreningen har 106 medlemmar. 

Mätning av medlemsantal i frivilliga organisationer är alltid knepigt. En 
speciell svårighet i vårt fall är, att vi måst förlita oss på organisationemas 
egna uppgifter istället för att fråga människorna själva om de är organi
serade eller ej. Det ligger på olika sätt i organisationemas intresse att 
hävda, att de är stora med avseende på antalet medlemmar. Jag hade 
samma problem i riksförbundsundersökningen, och kunde där visa, att 
organisationsgraden med den använda metoden kom att ge ett något 
högre resultat än vad man bmkar få vid interyjuunersökningar. Skill
naden kunde dock knappast betraktas som dramatisk. 

Men det fiims också andra än dessa rent metodiska svårigheter med mät
ning av medlemskårens storlek. För det första kan man påpeka, att det 
kan fiimas överlappande medlemskap mellan olika föreningar på orter 
med flera föreningar, vilket leder till en överskattning av det samman
lagda medlemsantalet. För de andra, och allvarligare, är att medlems
begreppet kan ha olika iimebörd i olika slags organisationer. De upp
offringar av tid, möda och pengar som medlemmama levererar till sin 
organisation kan variera starkt mellan olika organisationer. Den känslo
mässiga anslutningen till föreningen kan också variera starkt. 



Figfir 2. Föremngama fördelade efter medlemsantal 
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Vi ska inte här försöka lösa dessa metodiska och teoretiska problem, utan 
nöjer oss med att arbeta med de data vi har, i förvissningen, att de, med 
ett rimligt medlemsbegrepp, i huvudsak riktigt torde avspegla verkliga 
förhållanden. 

Utvecklingen 

Uppgifter om medlemsantalets utveckling saknas. Jugoslaviska riksför
bundet bildades 1970 av 7 föreningar. För åren 1978 -1982 redovisas 103, 
114, 118, 124 och 132 föreningar. Dessa data är hämtade ur grundmate
rialet till riksförbundsimdersökningen. Om vi försiktigtvis räknar med 
samma procentuella andel vilande föreningar under hela perioden, som 
vi kunde konstatera vid populationsavgränsningen för vår enkätunder
sökning, och om vi i brist på bättre uppgifter räknar med samma genom
snittliga föreningsstorlek under hela perioden, får vi en medlemsutveck
ling, som kan beskrivas som i figur 3. 

Den snabbaste tillväxtperioden var enligt denna kalkyl åren 1975-78 där 
organisationen växte från cirka 7 000 till 17 000 medlemmar. Perioderna 
dessförinnan (1970-74) och därefter (1976-82) har visat en lugnare ut
veckling med omkring tusentalet nya medlemmar per år. 

Det bör återigen påpekas, att vi inte har data om medlemsutvecklingen, 
utan att de uppgifter vi här återgett egentligen endast avspeglar utveck
lingen av antalet lokalföreningar. Vilka omständigheter som kan ha på



verkat bildandet av nya lokalföreningar under de olika tidsperioderna 
kommer vi att återkomma till i ett senare kapitel (kapitel 4). 

Figur 3. Uppskattad medlemsutveckling i Jugoslaviska riksprbundet 
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2.2 Medlemmarnas egenskaper 

Metodfrågor 

I vår enkät ingår frågor, där vi ber respondentema att ange hur medlem
marna fördelar sig i olika avseenden, bland annat jugoslavisk nationalitet. 
Det är uppenbart, att detta förfarande, speciellt i stora föreningar är för
knippat med felkällor, då respondentema helt enkelt saknar, eller har en 
bristande kunskap om fördelningen över de egenskaper vi är intresserade 
av. 

När det gäller fördelningen med avseende på folk och folkslag bör man 
också utfärda en varning för att alltför exakt tolka jämförelser mellan 
dessa uppgifter och de jugoslaviska folkräkningsdata som vi tidigare pre
senterat. Folkräkningarna bygger på dessa undersökningars individuella 
respondenters subjektiva uppfattning om sin nationalitetstillhörighet. 



I vår undersökning fastställs å andra sidan nationalitetstiilhörigheten -
inte efter något slags objektiva kriterier - men väl med hjälp av en käUa 
som är utanförstående den individuelle medlemmen. Folkräkningarna 
har t ex lämnat en möjlighet att uppge sin nationalitet som "jugoslav". Det 
är möjligt, att se en deklaration av en jugoslavisk medborgare att han är 
"jugoslav" snarare än t ex "serb" eller "kroat" som ett ideologiskt ställ
ningstagande, där tillhörigheten och identifikationen med den jugoslavi
ska statsbildningen tar överhanden över andra etniska identifikationer. 
Med vår mätmetod kommer istället för den enskilda individens identifi
kation eller ideologiska ställnragstagande respondentens ideologiska 
position att ha betydelse. Det förekommer t ex respondenter i vårt mate
rial som med emfas besvarar frågan om medlemmarnas nationalitetsför
delning med "vi är alla jugoslaver", medan andra inte alls utnyttjar denna 
möjlighet. 

Den redovisning av fördelningen både över nationaliteter och andra bak
grundsegenskaper, som vi gör i detta kapitel är synbarligen på individ
nivå. Detsamma gäller om liknande redovisningar i andra sammanhang, 
t ex av styrelsemedlemmars egenskaper i kapitel 4 nedan. Man bör dock 
komma ihåg, att deima redovisning av data på individnivå inte bygger på 
ett material som är insamlat på individnivån, utan föreningsvis. En kon
sekvens av detta är, att det inte blir möjligt att på individnivå genomföra 
analyser där flera egenskaper kombineras. Redovisningarna blir alltså av 
enklaste univariata slag med enkla frekvensfördelningar och medel
värden. 

I den mån flera variabler kombineras i t ex korstabeller, sker analysen på 
den "ekologiska" föreningsnivån. Vi betraktar då andelen medlemmar 
som har en viss egenskap som en egenskap hos föreningen snarare än en 
individuell egenskap. 

Det förekommer ibland att man söker tolka sådana "ekologiska samband" 
som "individuella samband" t ex i analyser av valresultat, där valdistrikt 
eller -kretsar utgjort observations- och analysenhet. Det föreligger då en 
risk att man begår det så kallade "ekologiska misstaget" eller "nivåfel
slutet". Ett starkt samband mellan andelar av medlemmarna som har 
vissa egenskaper behöver alls inte betyda att ett sådant samband skulle 
föreligga på individnivån. På grund av dessa risker, kommer vi överhuvud 
inte att söka individuella tolkningar till samband på föreningsnivån. 



När vi redovisar hur medlenunama fördelar sig över en bestämd egen
skap, t ex nationalitet eller yrkesgrupp, kommer vi att arbeta med tvä 
olika fördelningar, den ena bestående av "ovägda medelvärden" och den 
andra av "vägda medelvärden". 

Med "ovägt medelvärde" menar vi att vi har beräknat andelen som har en 
viss egenskap genom att helt enkelt summera enkätsvaren och dividera 
med antalet föreningar utan att ta hänsyn till föreningamas olika storlek. 
I de "vägda medelvärdena" däremot använder vi föreningens medlems
antal som vikt och dividerar med det sammanlagda medlemsantalet i de 
föreningar som besvarat frågan (viktsumman). 

Dessa båda procedurer ger olika resultat om det är stora skillnader i för
delningen mellan små och stora föreningar. Vi kan t ex konstatera, att i 
nationalitetsfördelningen är den ovägda andelen slovener 12 % medan 
andelen slovener i den vägda fördelningen bara är 8 %. Orsaken är 
naturligtvis, att slovenema är en större andel av medlemskåren i små 
föreningar än de är i stora föreningar. 

De båda måtten har också olika innebörd. De vägda medelvärdena bör 
tolkas som hela det jugoslaviska riksförbimdets medlemskårs fördelning 
över en given variabel, medan de ovägda medelvärdena kan ges tolk
ningen "medlemmarnas fördelning i en genomsnittlig lokalförening". 

Slutligen ska påpekas, att slutsummorna i såväl de vägda som de ovägda 
fördelningarna ibland kan avvika ganska mycket från 1(X) %. Orsaken är 
dels naturligtvis de avrundningsfel som alltid uppträder, men också, att 
de olika andelama som summeras kan ha beräknats på olika bastal bero
ende på internt bortfall. 

Jugoslaviska folk och folkslag 

Den största nationella gruppen både i hela medlemskåren (vägda medel
värden) och i den genomsnittliga föreningen (ovägda medelvärden) är 
serberna med kring 40 %. Ungefär likstora gmpper därefter med 15-
20 % är makedoner och kroater. Slovenema utgör kring 10 % av med
lemmarna och övriga nationella gmpper uppgår till omkring en sjundedel 
av medlemskåren. Störst av dessa är ungrare, albaner och montenegriner. 

De största skillnaderna mellan ovägda och vägda medelvärden kan 
noteras för makedoner och slovener. Dessa skillnader pekar på, att 



makedoner är en relativt stor grupp i stora föreningar medan slovenema 
är en relativt stor grupp i små föreningar. Huvudsakligen torde denna 
skillnad bero på att nationella makedonska föreningar är ganska stora 
och nationella slovenska föreningar ganska små. För de övriga grupperna 
är skillnaderna mellan vägda och ovägda medelvärden små. 

• 

Tabell 8. Medlemskårens fördelning på jugoslaviska nationaliteter 

Ovägda Vägda 
Nationalitet medelvärden medelvärden 

Serber 41 % 40 % 
Makedoner 16 % 21 % 
Kroater 15 % 15 % 
Slovener 12 % 8 % 
Övriga 14 % 14 % 
- Ungrare 3 % 3 % 
- Albaner 2 % 3 % 
- Montenegriner 2 % 3 % 

Summa 98 % 98 % 
Viktsumma (n) 86-88 15.393-15.716 

Man kan få en uppfattning om skillnader i organiseringsgrad mellan de 
olika nationella grupperna genom en jämförelse med tabell 5 där vi redo
visade en beräkning över den troliga nationalitetsfördelningen bland 
samtliga jugoslaviska invandrare i Sverige. I denna tabell fanns en ganska 
stor grupp med okänd nationell tillhörighet. Om vi bortser från dessa 
visar det sig, att det framförallt är gruppen "övriga" samt kroater som är 
underrepresenterade i medlemskåren. Överrepresenterade är makedoner 
och slovener. 

Att med ledning av våra data om medlemmarnas respektive hela 
invandrargruppens fördelning beräkna organisationsgraden i de olika 
grupperna är naturligtvis en riskabel uppgift. Båda uppgifterna är be
häftade med mätfel. Om man trots detta vill göra ett försök skulle man 
kunna rangordna grupperna från slovenema med den högsta organisa



tionsprocenten (kring 75 %) via makedoner (cirka 60 %) till serber (35 -
40 %), kroater (cirka 30 %) till "övriga" (20 - 25 %). 

Om man också skulle ta hänsyn till Kroatiska riksförbundets medlemskår, 
fördubblas organisationsgraden bland kroaterna och konmier i samma 
storleksordning som makedonemas. Vi har i vår redovisning av nationali
tetsfördelningen i den sverigejugoslaviska kolonin förmodat att våra be
räkningar har lett till en underskattning av storleken hos de slovenska 
och kroatiska grupperna. Om denna förmodan är riktig är organisations
graden i verkligheten något lägre för dessa grupper än den ovan redo
visade. På samma sätt torde organisationsgraden hos serber, makedoner 
och övriga vara något högre. 

En försiktig slutsats skulle kuima vara att vi kan skilja på en grupp med 
hög organisationsgrad (mer än 50 %) bestående av kroater, makedoner 
och slovener, för kroaterna dock med organisationssplittring, och en 
grupp bestående av serber och "övriga" med lägre organisationsgrad, 
kanske i storleksordningen 30 - 40 %. 

Trots denna kanske något lägre organisationsbenägenhet är serberna den 
största nationella gruppen såväl i riksförbundets hela medlemskår som i 
en "genomsnittlig förening", men naturligtvis gäller inte samma förhåll
ande i samtliga lokalföreningar. För det första finns inom riksförbundet 
ett antal nationella föreningar, som avser att organisera respektive grupp. 
Av 78 föreningar som svarat på enkätfrågan är 21 (27 %) sådana 
nationella föreningar, varav endast tre är serbiska. 

Av de kvarvarande 57 allmänjugoslaviska och särskilda lärarföreningarna 
domineras 46 (81 %) av serberna, dvs serberna är största grupp. Sam
manfattningsvis är serber den största nationella gruppen i 63 % av riks
förbundets medlemsföreningar, makedoner i 15 %, slovener i 12 % och 
kroater i 10 %. 

Man kan särskilt notera, att av de föreningar som domineras av slovener 
och makedoner är de flesta nationella föreningar, medan de föreningar 
som domineras av serber och kroater vanligen är allmänjugoslaviska 
föreningar. Av de 57 föreningar som domineras av serber eller kroater är 
52 (91 %) allmänjugoslaviska medan av de 21 föreningar som domine
rades av slovener eller makedoner var bara 5 (24 %) allmänjugoslaviska. 



Vi tror, att det har varit lättare för de mer "perifera" makedonska och 
slovenska nationaliteterna att organisera sig i specifika nationella före
ningar, medan det för kroater och serber varit viktigare att markera den 
jugoslaviska samhörigheten. De serbiska och kroatiska myndigheterna 
har också varit betydligt mindre trakterade av att deras utvandrare orga
niserat sig på nationell grund än vad de slovenska och makedonska re-
publikmyndighetema varit. Vi ska i samband med vår analys av bildandet 
av föreningar och spridningsförloppet (kapitel 4) återkomma till dessa 
iakttagelser. 

Som mått på den nationella homogeniteten/heterogeniteten kan man 
använda modalprocenten, dvs den största nationella gruppens procen
tuella andel av medlemskåren. Vi har tidigare kunnat notera, att detta 
mått för hela riksförbundets medlemskår blir 40 %. 

Tabell 9. Föreningarna fördelade efter nationell homogenitet (modal
procent) och prerungstyp 

Allmänna 
Modal och lärar Nationella 
procent föreningar föreningar Alla 

20-29 2 %  1 %  
30-39 12% 8 %  
40-49 15% 11% 
50-59 2 8 %  20% 
60-69 15% 4 %  12% 
70-79 13% 4 %  11% 
80-89 8 %  2 6 %  13% 
90-99 7 %  3 9 %  16% 
100 2 %  2 6 %  8 %  

Summa 102% 99% 100% 
n 61 23 84 

Modalprocenten varierar emellertid kraftigt mellan olika föreningar och 
är naturligtvis högst för de nationella föreningarna (i medeltal svarar där 
största nationalitet för 91 % av medlemmarna). För allmänjugoslaviska 



och lärarföreningar är modalprocenten i genomsnitt 60 %. De nationella 
föreningarna är alltså inte helt homogena. 18 % av dessa utgör den "egna 
nationaliteten" mindre än 80 % av medlemmarna. Å andra sidan finns 
det allmänna föreningar med en sammansättning som mycket liknar de 
nationella föreningarnas. 117 % av de allmänna föreningarna utgör stör
sta nationalitet 80 % eller mer av medlemskåren. 

Vi kommer i våra mer deskriptiva avsnitt i rapporten i huvudsak inte att 
söka förklaringar till de skillnader som kan iakttas mellan föreningarna, 
men vi tror att det ändå kan vara värdefullt att något nyansera bilden 
genom att redovisa skillnader mellan vissa bestämda redovisningsgrupper 
av föreningar. I anslutning till de kriterier som vi har valt att använda för 
urvalet av föreningar för specialstudier, har vi valt att bestämma dessa 
redovisningsgrupper från tre dikotoma variabler: 

<1> Föreningens storlek, där vi har betraktat föreningar med färre 
medlenunar än medianen (106 medlemmar) som små och de med fler 
medlemmar som stora. 

<2> Kommunstorlek, där vi betraktat konmiuner med färre än 75 000 
invånare som små. 

TabeU 10. Genomsnittlig nationell homogenitet i föreningar i olika redovis
ningsgrupper 

Föreningens Konununens storlek 
storlek Stor Liten Alla 

Stor 70% 7 0 %  7 0 %  
n=12 n=31 n=43 

Liten 66% 6 5 %  6 6 %  
n=26 n=10 n=36 

Alla 67% 69% 68% 
n=38 n=41 n=79 

<3> Nationell homogenitet, där vi utgår från redovisningen i det här 
kapitlet. Vi har betraktat samtliga formellt nationella föreningar, samt de 



allmänjugoslaviska och lärarföreningar där den största nationaliteten om
fattar 80 % eller mer av medlemskåren som homogena och de övriga som 
heterogena. 

Av dessa tre variabler är kommun- och föreningsstorlek ganska starkt 
relaterade till varandra (gamma = 0,74), dvs det är sannolikare att före
ningar i stora kommuner är stora och att föreningar i små kommuner är 
små. Sambanden mellan dessa båda variabler och nationell homogenitet 
är dock mycket svaga. 

Ett mått på sambandet mellan kommunstorlek och nationell homogenitet 
är skillnaden mellan de kolumnvisa medelvärdena (69 % - 67 % = 2 %). 
Motsvarande mått på sambandet mellan föreningsstorlek och homogeni
tet blir något större (4 procentenheter). 

Eftersom kommun- och föreningsstorlek är relaterade till varandra bör 
man beräkna något slags partiellt sambandsmått, som tar hänsyn till 
effekterna av den andra oberoende variabeln. Om vi som här laborerar 
med procent- eller medelvärdesskillnader är ett lämpligt sådant mått 
Colemans så kallade effektparametrar (Coleman, 1964). 

Måttet beräknas genom att medelvärdesskillnadema för undergrupper 
som bestäms genom konstanthållning av en eller flera kontrollvariabler 
vågs samman med undergruppemas storlek som vikt. Måttet, som inte 
förmår ta hänsyn till interaktionseffekter, kan i det fall samtliga variabler 
i analysen är dikotoma tolkas som en partiell regressionskoefficient. 

I det här aktuella fallet blir effekterna av konstanthåUningen marginella. 
Den partiella medelvärdesskillnaden med kommunstorlek som obero
ende variabel blir -1 procentenhet och med föreningsstorlek +5 pro
centenheter. Sammanfattningsvis finns det alltså en svag tendens att de 
nationellt homogena föreningarna är större än de mer heterogena, men 
inget samband med kommunstorlek. 

Icke-jugoslaviska medlemmar 

Det är vanligt att föreningarna har medlemmar som saknar jugoslaviskt 
iirsprung. Bara var sjätte förening (16 %) uppger att man inte har några 
sådana medlemmar. Fyra av fem föreningar (81 %) uppger att det finns 
svenskar i medlemskåren och imgefär varannan (48 %) att det finm 
andra nationaliteter än svenskar och jugoslaver företrädda. Förekomst av 



svenskar och andra nationaliteter sammanfaller ofta. Av de föreningar 
som har medlemmar av icke-jugoslavisk nationalitet bar mer ån hälften 
(54 %) både svenskar och andra nationaliteter som medlemmar. 

Vi har inte i enkäten sökt utröna vilka icke-jugoslaver som blir medlem
mar, och vilka deras motiv kan ha varit, men vi har vid våra besök i före
ningarna stött på olika kategorier. En viktig sådan är naturligtvis ingifta 
personer. En aiman grupp är personer som i olika sammanhang kommit i 
kontakt med jugoslaver, t ex på arbetsplatser eller i skolor, som följt med 
till klubben och blivit engagerade av aktiviteterna där. Vi har t ex stött på 
folkdansare och fotbollsspelare som rekryterats på detta sätt. 

Det vägda medelvärdet icke-jugoslaver i medlemskåren är 7 % och det 
ovägda medelvärdet är 9 %. Det finns variationer mellan föreningarna. I 
våra åtta redovisningsgrupper varierar den genomsnittliga andelen 
mellan 6 och 17 %, men dessa skillnader visar ett relativt litet systema
tiskt samband med de variabler som bestämmer redovisningsgruppema. 
Starkast är sambandet med föreningsstorlek (både den okontrollerade 
och den partiella medelvärdesskillnaden är -5 procentenheter). De icke
jugoslaviska medlemmarna är alltså en något större andel av de små 
föreningamas medlemskår än av de storas. Detta förhållande framgick 
redan av skillnaden mellan de vägda och ovägda medelvärdena ovan. 
Effekterna av kommunstorlek och nationell homogenitet är små. 

Tabell 11. Genomsnittlig andel icke-jugoslaviska medlemmar i föreningar i 
olika redovisrtin^grupper 

Små kommuner Stora kommuner 

Föreningens Hetero Homo Hetero Homo
storlek gena gena gena gena 

Stor 9 %  7 %  8 %  6 %  
n=8 n=4 n=19 00 II d 

Liten 11% 10% 14% 17% 
n=23 n=10 n = l l  n=3  



Män och kvinnor 

Enligt våra data är kvinnorna färre än männen i medlemskåren. Det 
vägda medelvärdet kvinnor är 37 % och det ovägda medelvärdet är 39 %. 

Det finns anledning att tro, att dessa siffi'or något underskattar kvinno
andelen i medlemskåren. Vi har i vår enkätfråga endast frågat efter an
talet kvinnor bland medlemmarna och inte efter antalet män. Vi kan där
för inte se hur stor grupp av medlemmarna som respondentema anser att 
denna distinktion är tillämplig på. Det framgår ibland av enkätsvaren, att 
respondentema inte finner det naturligt att beskriva flickor som kvinnor, 
eller för den delen pojkar som män. Det kan alltså hända att en del res-
pondenter uppfattat vår fråga som om vi frågade efter antalet vuxna 
kvinnor i medlemskåren. Det har inte funnits någon möjlighet att i efter
hand kontrollera för denna felkälla. 

Den av oss uppmätta kvinnoandelen varierar i redovisningsgruppema 
mellan en och två tredjedelar av medlemmarna. 

Utan kontroll för sambanden mellan de oberoende variablerna är sam
bandet starkast med kommunstorlek (+8  procentenheter). Sambanden 
med föreningsstorlek och nationell heterogenitet är lika stora (-6 pro
centenheter). Konstanthållningen leder dock till något annorlimda resul
tat. Det partiella sambandet med föreningsstorlek är nu starkast (-11 pro
centenheter) medan sambanden med kommunstorlek och nationell hete
rogenitet reduceras något (till +6 respektive -4 procentenheter). 

Tabell IZ Genomsnittlig andel kvinnor bland medlemmarna i föreningar i 
olika redovisnin^grupper 

Små kommuner Stora kommuner 

Föreningens Hetero Homo Hetero Homo
storlek gena gena gena gena 

Stor 3 8 %  3 3 %  3 5 %  3 8 %  00 II a n=4 n=19 n=16 

Liten 4 0 %  4 1 %  4 5 %  69% 
n=25 n=10 n=10 n=2 



Det är en vanlig uppfattning i olika sammanhang att kvinnor i liten ut
sträckning engageras av invandrarföreningamas verksamhet och denna 
uppfattning har inte minst gällt de jugoslaviska kvinnorna; 

Ett specifikt drag i den jugoslaviska preningsverksamheten är att den är 
klart mansdominerad. (Magnusson, 1976) 

Det är männen som står för de regelbundna besöken som i genomsnitt 
uppgår till 2-3 gånger i veckan. (Kostesic, 1985) 

Inom flertalet invandrarorganisationer är ... utrymmet för kvinnors 
deltagande i aktiviteter begränsat och ibland obefintligt. ... Inom vissa 
organisationer är det inte självklart att kvinnor överhuvudtaget skall delta i 
verksamheter. (SIV, 1984b) 

Sådana uppfattningar har helt säkert en kärna av sanning, men vi tycker 
samtidigt att det är viktigt att nyansera bilden, vilket i och för sig de 
citerade författarna själva gör. Vi har här redovisat att minst 37 % av 
medlemmarna i riksförbundet är kviimor. En Qärdedel av samtliga 
medlemmar i föreningsstyrelser är kvinnor, och vi har under våra 
fältstudier kunnat observera några fall, där det varit kvinnor som varit de 
verkliga initativtagama och ledarna i föreningarna. Var sjätte förening 
har ett särskilt kvinnoutskott 

Vissa verksamheter domineras i stor utsträckning av endera könet. 
Fotbollen domineras av männen, även om det finns exempel på damfot-
bollsverksamhet. Folkdansen domineras i något mindre utsträckning av 
flickor och kviimor. Klubbverksamheten domineras av mäimen, men 
endast i en av de åtta föreningar vi besökt kan man säga, att förenings
lokalen varit en renodlad "herrklubb" där det anses olämpligt för kvinnor 
att visa sig, en inställning som kan belysas med ett citat: 

Samtal med jugoslavisk kvirma, c:a 25 år, gift, två barn.... Vi pratade också 
om Jugoslaviska föreningen .... Hon anser att hon inte kan besöka den 
nuvarande föreningeru Hon har varit där två gånger, en av dessa bara för att 
söka sin man, men hon upplever att hon efteråt har blivit baktalad av sina 
landsmän. (Hjort och Januzi, 1983) 

I forskningen om kviimors samhälleliga och politiska deltagande har be
tonats både individuella egenskaper och samhällsförhållanden som för



klaringsfaktorer. På båda nivåerna spelar attityder, normer och kulturella 
variationer en roll. (Eduards, 1980) 

Det ligger nära till hands vid studiet av invandrarkvinnors deltagande att 
söka efter sådana kultur- och attitydmässiga förklaringar till iakttagna 
skillnader. 

Vi tror också, att de iakttagelser vi gjort i föreningarna kan falla i linje 
med ett sådant betraktelsesätt. Det kan fiimas skillnader mellan de 
jugoslaviska folkgrupperna i kvinnosyn som tar sig sådana uttryck som att 
det var i den av oss besökta makedonska förening som klubblokalen var 
ett mansreservat och att den ledande kraften i den av oss besökta kroati
ska förening var en högutbildad kvinna. Magnusson (1986) sammanfattar 
fördelningen av traditionalistiska värderingsmönster i Jugoslavien: 

Landsbygden är mer patriarkalisk än staden, bönderna och arbetarna mer 
patriarkaliska än andra generationen arbetare, och manuella yrkesgrupper 
mer patriarkaliska än tjänstemäru På samma sätt är Slovenien och Kroatien 
mindre patriarkaliskt orienterade än Bosnien, Montenegro, Makedonien, 
Kosovo eller Serbieru Det firms alltså när det gäller traditionella attityder och 
levnadssätt en axel som går från lågstatus- till högstatusgrupper och en 
arman från sydöst till nordväst. 

Den formulering av nationalitetsvariabeln (homo-/heterogenitet) som vi 
använt i tabell 12 möjliggör ingen analys av skillnader mellan olika 
nationella grupper. Vi vet dessutom att det finns samband mellan före
ningsstorlek, kvinnoandel och föreningens nationalitet. För att kontrol
lera för effekterna av föreningsstorlek har vi valt att betrakta residual-
ema efter regressionslinjen mellan antal medlemmar och antal kviimliga 
medlemmar. Dessa residualer är alltså det antal kvinnliga medlemmar 
som inte kan förklaras med föreningamas olika storlek. De genomsnitt
liga residualema för några olika typer av föreningar redovisas i tabeU 13. 

Dessa siffror, som styrker påståendena om kulturella skillnader iimebär 
alltså t ex att det i en genomsnittlig kroatisk eller slovensk förening finns 
12 kvinnor mer än vad vi borde ha väntat oss med anledning av förening
ens storlek. Dessa 12 kvinnor motsvarar 7 % av denna genomsnittliga 
förenings medlemskår. För de övriga (östliga) nationella föreningarna var 
motsvarande tal 7 kvinnor eller 3 % färre än förväntat. Den högre repre
sentationen för kvinnor i lärarföreningarna kan knytas till skillnader i 



yrkesfördelningen och alltså på ett mer indirekt sätt till kulturella 
skillnader. 

Tabell 13. Genomsnittligt antal (och andel) kvinnliga medlemmar som inte 
kan förklaras av skillnader i föreningamas storlek i några olika 
typer av föreningar 

Oförklarat I procent 
antal av medlems-

Föreningstyp kvinnor antalet 

Lärarföreningar +7 +23 
Allmänjugoslaviska -1 -O 
Kroatiska och slovenska +12 +7 
Övriga nationella -7 -3 

Åldersstrukturen 

Medelåldern i medlemskåren är låg. Medianåldern torde ligga någon
stans kring drygt 25 år. De högre åldersgrupperna är mycket sparsamt 
företrädda. Endast tre procent av medlemmarna var i våra data 60 år 
eller äldre. Sldllnadema mellan hela medlemskårens och en genomsnitt
lig förenings åldersstruktur är små. Man kan möjligen iaktta en tyngd
punkt på lägre åldrar i hela medlemskårens fördelning. 

Som sammanfattande mått på föreningsnivå har vi valt andel medlemmar 
under 25 år. Denna andel varierar över redovisningsgruppema mellan 30 
och 60 %. Det starkaste sambandet uppträder med föreningsstorlek. 
Andelen unga medlemmar är "allt övrigt lika" 12 procentenheter högre i 
stora än i små föreningar, medan motsvarande samband med kommun
storlek och nationell homogenitet är praktiskt taget obefintliga (-0 
respektive -2 procentenheter). 



Tabell 14. Medlemmarnas åldersfördelning 

Åldersgrupp 
Ovägda 

medelvärden 
Vägda 

medelvärden 

00-15 år 
16-24 år 
25 - 39 år 
40 - 59 år 
60 - 00 år 

2 6 %  
17% 
3 0 %  
2 5 %  
3 %  

2 7 %  
20% 
30% 
21% 
3 %  

Summa 
Viktsunmia (n) 

101% 
89-92 

101% 
15.375-16.128 

Tabell 15. Genomsnittlig andel medlemmar under 25 år i föreningar i olika 
redovisningsgrupper 

Små kommuner Stora kommuner 

Föreningens 
storlek 

Hetero- Homo
gena gena 

Hetero
gena 

Homo
gena 

Stor 40 % 60 % 
n=9 n=4 

5 2 %  
n=18 

4 3 %  
n=17 

Liten 38 % 36 % 
n=21 n=9 

36% 
n = l l  

3 0 %  
n=2 

Olika yrkesgrupper 

Ungefär tre femtedelar av medlemskåren är yrkesverksamma. Av dessa 
dominerar arbetaryrkena starkt med omkring 50 % av hela medlems
kåren och omkring 80 % av de yrkesverksamma medlemmarna. 

Skillnaderna mellan vägda och ovägda medelvärden är små, möjligen 
med undantag för kategorin ej yrkesverksamma, som är en större andel i 
hela medlemskåren än i den genomsnittliga föreningen. 



Tabell 16. Medlemmarnas yrkesfördelning 

Ovägda Vägda 
Yrkesgrupp medelvärden medelvärden 

Ej  yrkesverksamma 36 % 40 % 
Arbetare 50 % 49 % 
Tjänstemän 8 % 8 % 
Företagare 4 % 4 % 

Summa 98 % 102 % 
Viktsumma (n) 82-95 14.379-14.763 

Överrepresentationen för ej yrkesverksamma i hela medlemskåren 
jämfört med den genomsnittliga föreningens medlemskår bottnar i att det 
finns fler ej yrkesverksamma i stora än i små föreningar. Vi har kuimat 
göra samma iakttagelse med avseende på den yngsta åldersgruppen. Det 
är rimligt att anta, att de flesta ej yrkesverksamma är barn, skolungdomar 
och studerande, varför hela yrkesfördelningen till en del kommer att 
avspegla föreningens åldersstruktur. För att undvika detta begränsar vi 
oss i den fortsatta analysen till gruppen yrkesverksamma medlemmar. 

Tabell 17. Genomsnittlig andel arbetare av yrkesverksamma medlemmar i 
föreningar i olika redovisningsgrupper 

Små kommuner Stora kommuner 

Föreningens Hetero Homo Hetero Homo
storlek gena gena gena gena 

Stor 86% 78% 82% 85% 
n=9 n=4 n=18 n=14 

l i ten 87% 86% 5 9 %  4 2 %  
n=19 n=7 n=10 n=3  



Som sammanfattande mått har vi valt arbetare i procent av de 
yrkesverksamma. Derma andel varierar över redovisningsgruppema 
mellan 42 och 87 %. Störst effekt av de oberoende variablerna har 
kommmi- och föreningsstorlek (partiella procentdifferenser -14 respek
tive + 15). Nationell homogenitet har en obetydlig effekt (-3 procent
enheter). Medlemskåren har alltså en mer proletär sammansättning i små 
kommuner och i stora föreningar. 

2.3 Medlemmar och icke-medlemmar 

Individuella variationer 

Vi har i kapitel 1 redovisat data om jugoslaviska medborgare i Sverige ur 
den jugoslaviska folkräkningen 1981 och vi har prövat att göra 
extrapoleringar från dessa data till hela den jugoslaviska kolonin i 
Sverige. I det föregående avsnittet har vi redovisat vissa uppgifter om 
Jugoslaviska riksförbundets medlemskår. Vi har i båda dessa 
sammanhang pekat på en rad metodiska brister och felkällor, vilka gör 
jämförelser mellan de två uppsättningarna data vanskliga. 

Vi tror dock, att man med dessa varningsord i minnet, ändå kan ha nytta 
av en jämförelse som tar formen av en kalkyl av organisationsgraden i 
olika undergrupper. I detta kapitel har vi redovisat fördelningen över 
variablerna nationalitet, kön, ålder och yrke. Vad avser den sist nämnda 
egenskapen saknas jämförelsemöjligheten med hela kolonin. 

Enligt dessa kalkyler framstår makedoner, slovener, män och i någon 
mån yngre personer som grupper med högre organisationsbenägenhet än 
genomsnittligt medan kroater, övriga nationaliteter, kvinnor och äldre 
personer skulle vara grupper med lägre organisationsbenägenhet. 

De olika felkällor vi diskuterat bör, om man kunde korrigera för dem ha 
den effekten att de skulle sänka organisationsbenägenheten för kroater, 
slovener, män och kanske äldre personer och höja måttet för serber, 
makedoner, övriga nationaliteter, kviimor och yngre personer. 

Längre än till dessa iakttagelser kan man inte komma i en analys av 
organisationsbenägenheten utan tillgång till data på individnivån, vilka 
inte ingår i vår undersökning. 



Vi har genomfört vissa analyser på det intervjumaterial som insamlades 
inom ramen för projektet Politisk resocialisation av invandrare i mitten 
av 1970-talet. Intervjupersonerna var ett urval finska, polska, jugoslaviska 
och turkiska invandrare i Stockholm, samt en kontrollgrupp svenskar. I 
den jugoslaviska gruppen genomfördes 476 intervjuer. Urval, datainsam
ling och analysmetoder har beskrivits av Tung (1981). 

Tabell 18. Beräknad organisationsgrad i olika grupper 

% av Avvikelse 
jugo från 

% av slaver Organi total
med i sations- medel 

Grupp lemmar Sverige grad värdet 

Serber 40 41 37 -1 
Makedoner 21 13 61 +23 
Kroater* 15 19 30 -8 
Slovener 8 4 76 +38 
Övriga 14 23 23 -15 
Kvinnor 37 49 29 -9 
Män 73 51 54 + 16 

00 - 25 år 47 41 43 + 5 
25 - 00 år 53 59 34 -4 
'Anm: Hänsyn har endast tagits till medlemskap i Jugoslaviska riksförbundet, och alltså 
inte i Kroatiska riksförbundet. 

Av de intervjuade jugoslaverna var 14 % medlemmar i någon invandrar
förening. Detta avviker naturligtvis starkt fi^ån den organisationsgrad om 
38 % som vi har arbetat med. Man bör dock ta hänsyn till att PRI-
projektet genomfördes 1975-76 då det jugoslaviska riksförbundet ännu 
inte vuxit sig så stort som vid vårt undersökningstillfälle. 

Enligt våra beräkningar (figur 3) hade Jugoslaviska riksförbundet vid 
mitten av 1970-talet cirka 7 000 medlemmar. Nettomigrationen från 
Jugoslavien till Sverige har under perioden 1976-83 varit endast drygt 600 
personer enligt data som Magnusson (1986) återger. Vi kan alltså i stort 



sett räkna med att den jugoslaviska kolonin i mitten av 70-talet hade 
samma storleksordning som då vi gjorde våra undersökningar, dvs cirka 
55 000 personer. Ett medlemsantal på 7 000 motsvarar då 13 % vilket 
nästan exakt är detsamma som PRI-projektets resultat 

Vi undersökte i dessa data sambandet mellan å ena sidan medlemskap i 
invandrarförening och å andra sidan indikatorer på de tre variablerna 
< 1 > engagemang i svensk politik, <2> engagemang i jugoslavisk politik 
och <3> social status. 

Dessa olika indikatorer uppvisade samband med medlemskap i 
invandrarförening, även om korrelationerna genomgående var låga. 
Variabler som hade korrelationer starkare än 0,20 med den beroende 
variabeln var om respondenten följer svensk politik, deltagande i 
demonstrationer och tidigare medlemskap i ungdomsorganisationen i 
Jugoslavien. 

Tabell 19. Samband mellan medlemskap i invandrarföremng och vissa 
andra variabler 

Oberoende variabel Förklarad andel 
av den beroende 

variabelns varians 

Deltagit i svenska val 2 % 
Följer svensk politik 7 % 
Deltagit i demonstration 4 % 

Varit medlem i ungdomsorganisationen 4 % 
Följer jugoslavisk politik 2 % 
Deltagit i jugoslaviska val 2 % 

Socialgrupp 3 % 

Indikatorerna på engagemang i svensk respektive i jugoslavisk politik var 
positivt korrelerade inom respektive grupp, varför vi ansåg det rimligt att 
konstruera additiva indices för dessa teoretiska variabler. Dessa indices 
användes därefter tillsammans med socialgruppsvariabeln i en multi-



variat analys. De tre oberoende variablerna förmådde urskilja under
grupper med mycket varierande organisationsbenägenhet - från 3 % för 
de respondenter som hade låg social status och varken var engagerade i 
svensk eller jugoslavisk politik till 40 % i den motpol som bestod av 
respondenter med hög social status och engagemang i både svensk och 
jugoslavisk politik (tabell 20). 

Använda i en path-analys ger dessa variabler upphov till en modell, där 
alla tre variablerna har direkta effekter på organisationsbenägenheten, 
men där dessutom engagemang i jugoslavisk politik och social status har 
indirekta effekter via sin gyimsamma verkan på engagemanget för svensk 
politik. Modellens samlade förklaringskraft är emellertid låg (8 % av den 
beroende variabelns varians). 

Som en sammanfattning av dessa reanalyser och våra tidigare iakttagelser 
kan man konstatera, att såväl sådana egenskaper som traditionellt visat 
sig ha betydelse för samhälleligt deltagande (social status, kön och 
intresse för politik) som tillhörighet till jugoslavisk nationell grupp synes 
ha betydelse för organisationsbenägenheten. 

Tabell 20. Organisationsprocent i ^pper definierade 
engagemang i svensk ocrt jugoslavisk politik 

av social status samt 

Låg social status Hög social status 

Engagemang Engagemang i svensk politik: 
i jugoslavisk 
politik Lågt Högt Lågt Högt 

Högt. 20 % 19 % 17 % 40 % 
n=15 n=74 n=17 n=43 

Lågt 3 % 13 % 6 % 14 % 
n=78 n=78 n=16 n=21 

Kommunvisa variationer 

Om vi vill studera organisationsgraden som en egenskap hos respektive 
förening, snarare än som i det föregående avsnittet organisations



benägenheten som en individegenskap, måste vi förutom föreningens 
medlemsantal känna till storleken av den grupp varur föreningen 
rekryterar sina medlemmar. Dessa grupper kan dels avgränsas geogra
fiskt, dels efter andra kriterier. Exempelvis gäller för de nationella 
föreningarna att deras rekryteringsbas är de personer som tillhör den 
egna nationaliteten inom ett visst geografiskt område. 

Ett annat kriterium är relevant för lärarföreningarna, som rekryterar 
hemspråkslärare inom ett bestämt geografiskt område. Det kan också 
finnas andra sådana speciella kriterier, som ibland kan vara lätta att 
identifiera (som t ex i fallet med ungdomsföreningen Slavija i Göteborg, 
Jugoslaviska pensionärsföreningen i Malmö eller folkdansföreningen 
Kolo i Landskrona). I andra fall kan det kräva särskilda undersökningar 
att fastställa vilken speciell grupp eller vilka speciella intressen en 
förening vänder sig till. 

Efter den geografiska avgränsningsdimensionen vet vi, att det finns mer 
än en jugoslavisk förening i 19 av de 65 kommuner där det fanns någon 
jugoslavisk förening. Av 99 föreningar uppger 51 att deras geografiska 
rekryteringsområde är en kommun, 9 att rekryteringsområdet är en del 
av en kommun och övriga 39 att man rekryterar medlemmar fi-ån flera 
kommuner. 

Då det visar sig svårt att bestämma storleken av respektive förenings 
rekryteringsbas, har vi valt, att betrakta alla personer med jugoslavisk 
bakgrund i en kommun som rekryteringsbas för alla jugoslaviska före
ningar i kommunen, och beräknat organisationsprocenten som ett 
kommunvist mått. Detta bör kanske inte tolkas som en egenskap hos 
kommunen som politiskt/administrativt eller socialt system, utan snarare 
som en egenskap hos den jugoslaviska kolonin i kommunen. 

Det (över kommunerna) ovägda medelvärdet av detta mått blir 61%, 
vilket bör tolkas så, att i en genomsnittlig kommun med minst en 
jugoslavisk förening, är 61 % av kolonin medlemmar i före
ningen/föreningarna. Om vi väger samman de kommunvisa värdena med 
de jugoslaviska koloniemas storlek som vikt blir medelvärdet 49 %, dvs 
att av alla jugoslaviska medborgare i kommuner med minst en jugoslavisk 
förening är 49 % föreningsmedlemmar. Detta resultat skiljer sig fi-ån den 
organisationsgrad om 38 % för hela landet, som vi tidigare har redovisat. 



Orsaken är naturligtvis att i den beräkningen ingår också de jugoslaver 
som år bosatta på orter som saknar förening. 

Eftersom vi betraktar det kommunvisa måttet på organisationsgrad som 
en egenskap hos de kommunvisa jugoslaviska kolonierna, bör vi då vi vill 
undersöka orsakerna till måttets variationer relatera det till andra 
egenskaper hos de kommunvisa jugoslaviska kolonierna, vilka är kända 
för oss. 

Förutom allmäima kommunegenskaper som kan ses som kontextuella 
variabler, har vi tillgång till ett litet antal sådana variabler: 

<1> Kolonins storlek: Detta är en analytiskt lite besvärlig variabel 
eftersom den är definitionsmässigt relaterad till den beroende variabeln. 
Antal personer med jugoslavisk bakgrund är ju nämnare i det bråk som 
producerar måttet på organisationsgraden, vilket definitionsmässigt ger 
upphov till ett kurvlinjärt negativt samband. Detta är också fallet 
empiriskt. På grund av kurvlineariteten blir den linjära korrelations-
koefficienten dock bara -0,15. 

<2> Kolonins och/eller föreningslivets ålder: Det är troligt att dessa 
faktorer påverkar organisationsgraden. Man kan emellertid ha olika 
föreställningar om hur sambandet ser ut. Ju äldre kolonin och dess 
föreningsliv är, desto längre tid har organisationerna haft på sig att växa 
sig starka och att fiima möjligheter att extrahera resurser ur omgivningen, 
men det kan också finnas resonemang som leder till en omvänd relation. 
I en äldre koloni kan en större andel av medlemmarna ha i^ärmat sig firån 
den jugoslaviska identifikationen och känna det mindre angeläget att 
vara medlem i en jugoslavisk förening. Det finns också föreställningar om 
att det finns något slags inbyggd dynamik i föreningar som leder till att de 
med tiden tacklar av med avseende på antal medlemmar, medlemmams 
intresse och verksamhetens omfattning (se t ex Ronström, 1984). Något 
mått på kolonins ålder har vi inte, utan vi korrmier att använda 
gnmdläggningsår för första jugoslaviska förening i kommunen som ett 
mått på föreningslivets ålder, men vilket, eftersom det måste vara mycket 
nära relaterat till kolonins ålder, också skulle kunna ses som en indikator 
på denna variabel. 

<3> Antal jugoslaviska föreningar: Det finns åtminstone två 
omständigheter som bör innebära, att antalet föreningar har betydelse för 
den organisationsgrad som kan registreras. Dels ökar sannolikheten för 



dubbelanslutning, vars konsekvenser i jiist det nu aktuella sammanhanget 
närmast år att betrakta som et mätfel, dels kommer det att finnas ett mer 
specialiserat utbud av föreningsliv på orten. I olika avseenden kommer de 
olika föreningarna att vara mer homogena än om det bara fuimes en 
förening, vilket skulle kunna leda till att speciella undergrupper som inte 
skulle känna sig hemma i en mer heterogen förening väljer att organisera 
sig. Om det förekommer konkurrens och stridigheter mellan 
föreningarna är det möjligt att effekterna på organisationsgraden kan bli 
negativa. Ett specialfall av en sådan situation är om det på orten finns en 
förening ansluten till Kroatiska riksförbundet. Vi har särskilt undersökt 
effekterna av denna variabel, och funnit att den inte har något samband 
med organisationsgraden. 

<4> Förändringar i den jugoslaviska kolonins storlek; Vi har tillgång till 
uppgifter om antalet jugoslaviska medborgare 1973 och 1983 samt antal 
personer med jugoslavisk bakgrund 1983. Som förändringsmått har vi 
använt skillnaden mellan antal personer med jugoslavisk bakgrund 1983 
och antal jugoslaviska medborgare 1973. Motiveringen för valet av just 
dessa indikatorer är antagandet att medborgarskapsbyten inte hade 
hunnit bli så frekventa 1973, och att de jugoslaviska medborgarna vid 
denna tidpiinkt alltså utgjorde en avsevärt större andel av den 
jugoslaviska kolonin än vad som var fallet 10 år senare. Det finns flera 
olika antaganden som kan göras om förändringamas effekter. En ökning 
som i huvudsak beror på omflyttning inom landet kan t ex förväntas leda 
till en minskande organisationsgrad. En medlem i en förening omprövar 
normalt inte sitt medlemskap årligen, utan kvarstår troligen som medlem 
även om behoven av att vara medlem minskat. Flyttning till en aiman 
förenings rekryteringsområde aktualiserar på ett annat sätt Mgan om 
medlemskap. Ökningar som beror av nyinflyttande invandrare från 
Jugoslavien kan tänkas ha motsatt effekt på måttet på organisationsgrad. 

På grund av de speciella analysproblem som är förknippade med 
storleksvariabeln kommer vi inte att använda den i analysen på annat 
sätt, än att vi "rensar" data från effekterna av att de kommunvisa 
jugoslaviska kolonierna varierar storleksmässigt. Sambandet mellan antal 
föreningsmedlemar i kommunen och kolonins storlek är naturligtvis 
mycket starkt (rjjy=0,98). Vi har beräknat residualema efter 
regressionslinjen och använder dessa som ett mått på vår beroende 
variabel. Den beroende variabeln, som vi kallar "organisationsgrad" har 
alltså den innebörden att den för vaije kommun visar hur många fler eller 



färre medlemmar föreoingama i kommimen har, än vad man borde ha 
väntat sig med ledning av antalet jugoslaver i kommunen. 

Antal föreningar i kommunen har som väntat en positiv effekt på 
organisationsgraden. I kommuner med endast en jugoslavisk förening är 
medelvärdet för vår beroende variabel -3 (dvs i genomsnitt 3 färre 
medlemmar än förväntat med anledning av kolonins storlek) medan 
motsvarande i kommuner med två eller flera föreningar är 36 fler 
medlemmar än förväntat. Korrelationen (dvs partialkorrelationen mellan 
medlemsantal och antal föreningar efter kontroll för kolonins storlek) 
mellan de båda variablerna är 0,27. 

Föreningslivets ålder är i huvudsak orelaterat till organisations
benägenheten, men vid kontroll för antalet föreningar, eller förändringar 
i kolonins storlek framträder negativa samband. Detta skulle alltså tala 
för att sådana mekanismer som vi ovan skisserat verkar - dvs i en äldre 
koloni minskar intresset för jugoslaviskt föreningsliv och/eller i en äldre 
förening minskar med en särskild dynamik i föreningars liv medlems
antal, intresse och aktivitet. 

Mot den senare tolkningen talar det förhållandet att det föreningsvisa 
(alltså inte konmiunvisa) sambandet mellan en förenings ålder och dess 
medlemsantal är positivt (0,30). Inte heller detta resxiltat är dock entydigt 
eftersom det finns olika dynamiska tolkningar av i en tvärsnittsunder
sökning iakttagna samband med en tidsvariabel. Det kan av någon anled
ning vara så, att det i böljan av riksförbundets historia grundades stora 
föreningar och att det idag grundas små föreningar. Samma risk för tids
felslut fiims naturligtvis i tolkningen av den negativa partiella korre
lationen mellan föreningslivets ålder och organisationsbenägenheten. 

Förändringar i föreningarnas medlemsantal kan i stor utsträckning knytas 
till förändringar i kolonins storlek. För 30 föreningar som ingick i 
Jugoslaviska riksförbundets opublicerade enkät 1974 har vi uppgifter om 
medlemsantal vid 1970-talets böijan. Det finns ett starkt samband mellan 
förändmgar i dessa föreningars medlemsantal och förändringarna i de 
konununvisa jugoslaviska koloniemas storlek (rjjy=0,77). Föreningar som 
ökar sitt medlemsantal gör det alltså i stor utsträckning därför att fler 
jugoslaver flyttar till orten. Det kan alltså vara så, att en över tiden 
stagnerande tendens döljs av dessa befolkningsomflyttningar. 



Förändringarna i kolonins storlek är positivt relaterade till den 
kommunvisa organisationsgraden, men även i detta fall uppträder 
negativa samband vid kontroll för andra variabler. Vid kontroll för antal 
föreningar i kommunen blir den partiella korrelationen -0,41. 

Sammanfattningsvis bar förändringar i den jugoslaviska kolonins storlek 
och det jugoslaviska föreningslivets ålder negativa direkteffekter på 
organisationsgraden. Ju äldre föreningslivet är och ju mer kolonin ökar, 
desto lägre blir organisationsgraden. Dessa tendenser motverkas av 
positiva indirekta effekter via antal föreningar på orten. Ju äldre 
föreningsliv på orten, desto fler föreningar, och ju större ökning av 
antalet personer med jugoslavisk bakgrund på orten desto fler föreningar, 
och ju fler föreningar desto högre organisationsgrad. En 
regressionsmodell med dessa tre oberoende variabler visar sig förklara 34 
procent av de kommunvisa variationerna i organisationsgrad. 



3 CENTRAL OCH REGIONAL NIVÅ 

3.1 Riksförbundet 

Strukturen 

Jugoslaviska riksförbundets omedelbara medlemmar är lokalförening
arna. Mellan lokalföreningarna och riksförbundet finns en mellannivå i 
hierarkin bestående av geografiskt avgränsade distriktsorganisationer och 
samordningskommittéer för nationella föreningar samt för lärarföre
ningar. Dessa båda organisationstyper har i princip samma ställning i 
organisationen och likartade uppgifter. Inom de tre olika organisations
typerna - riksförbundet, distriktsorganisationema och samordnings
kommittéerna - finns olika slags beslutande, verkställande och beredande 
organ. I figur 4 har vi försökt sammanfatta denna organisationsstruktur. 

Ursprunget till distriktsorganisationema var de regionala samarbets-
kommittéer som bildades redan i böljan av 70-talet i Stockholm, Göte
borg och Malmö. Föreningarna delades upp i regioner som i stort mot
svarade vad som uppfattades som det geografiska verksamhetsområdet 
för de jugoslaviska konsulaten. 

Så småningom uppstod missnöje i de föreningar som var längst bort 
belägna från storstäderna. På kongressen 1977 riktades kritik mot sam-
arbetskommittén för södra Sverige av föreningar i Småland, som ansåg 
sig eftersatta. De framförde önskemål att få bilda en egen regional orga
nisation. De första distriktsorganisationema blev också dessa (Krono
berg-Blekinge samt Kalmar). Under 70-talets sista år ersattes den gamla 
organisationen med regionala samarbetskommittéer med distriktsorgani
sationer. 

Distriktsorganisationema är idag 13 stycken med gränser som i stort 
följer länsgränsema, med undantag för Stockholmsdistriktet (omfattar 
Stockholms, Uppsala och Gävleborgs län), Kronoberg-Blekinge-distriktet 
samt Malmödistriktet (omfattar hela Skåne). Dalarna, Värmland, Norr
land och Gotland täcks ej av riksförbundets organisation. 

De första nationella samordningskommittéerna var de slovenska och 
makedonska. Den slovenska kommittén tillkom redan 1975. De kroatiska 
och serbiska kommittéema tillkom 1978-79. Bildandet av nationella sam-



ordningskominittéer följer därmed i tiden samma mönster som vi har 
iakttagit med avseende på grundandet av nationella föreningar, där de ur 
jugoslavisk synvinkel perifera nationaliteterna grundat sina särskilda 
nationella organisationer först. 

Figur 4. Jugoslaviska riksprbundets organisation 
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Nationalitetsfrågoma och konunittéeroas ställning har inte varit oprob
lematiska i riksförbundets utveckling. Vi ska återkomma till detta senare 
i detta avsnitt. Kommittéerna har en i viss mån fristående ställning - ett 
tecken på detta är att en medlemsförening i den kroatiska gemenskapen 
inte är medlem av riksförbundet - och det har ibland kunnat anas en 
strävan eller farhågor, att kommittéerna skulle utvecklas till specifika 
nationella organisationer. 

Vi ska inte här ytterligare beskriva distriktens och kommittéemas upp
byggnad och verksamhet, utan återkommer till detta i avsnitten 3.2 och 
3.3. 

I riksförbimdets organisation av beslutande, verkställande och beredande 
organ kan urskiljas tre huvudgrupper av organ: 

<1> Kongressen, som sedan 1980 sammanträder vartaimat år. Kon
gressen utgöres av delegater valda av föreningarna, distrikten och sam
ordningskommittéerna 

<2> Rådet och presidiet. Presidiet kan i svensk folkrörelseterminologi 
karaktäriseras som förbundets styrelse. Presidiet består av nio ledamöter, 
valda av kongressen. Förutom förbundsordföranden består presidiet av 
ordförandena i de permanenta utskotten. Presidiet sammanträder imge-
fär en gång i månaden. Förbundsrådet består av presidiet samt distriktens 
och samordningskommittéemas delegater till kongressen. Rådet fullgör 
kongressens uppgifter mellan kongresserna och sammanträder vanligen 
ett par gånger om året. Rådets ställning svarar ganska väl mot organ som 
"representantskap" eller "fullmäktige" i svenska organisationer. 

<3> Utskottsorganisationen. Man kan skilja mellan tre slag av fack
organ: 

- Kongressens egna utskott (revisionsutskott, valberedning, stadgeutskott 
och besvärsutskott). 

- Ett antal permanenta utskott vars ledamöter - fömtom den kon-
gressvalda ordföranden och dennes ersättare - utses av presidiet: 
Informationsutskottet (svarar för distribution av filmer och videoband till 
föreningama, kontakter med massmedia, ordföranden fungerar som an
svarig utgivare för riksförbundets tidning), kulturutskottet (fungerar bl a 
som samordnare av centrala kulturarrangemang, gästspel från Jugosla



vien mm), idrottsutskottet (anordnar olika tumeringar), utbildnings
utskottet (kontakter med svenska och jugoslaviska utbildningsmyndig
heter, fackliga utskottet (kontaker med fackliga organisationer samt med 
statliga myndigheter i arbetsmarknadsfrågor), socialutskottet (kontakter 
med sociala myndigheter, har ibland också engagerat sig i enskilda fall). 

- Ungdoms- och kvinnoutskotten , som har en mer fristående ställning, 
ungefär som särskilda ungdoms- och kvinnoförbund. Utskotten väljs av 
särskilda ungdoms- och kvinnokongresser. 

I den organisatoriska strukturen kan vi spåra två olika traditioner - en 
svensk folkrörelsetradition och en översättning av jugoslavisk offentlig
rättslig doktrin. 

De tre nivåerna av beslutande och verkställande organ - en beslutande 
kongress, ett mellan kongresserna sammanträdande representantskap 
(rådet) och en mindre styrelse (presidiet) - återfiims ofta i svenska frivill-
liga organisationer. Detsamma gäller om den hierarkiska fältorganisa
tionen med lokalföreningar, distriktsorganisationer och riksorganisation. 

Ett utslag av den "jugoslaviska tendensen" är det delegatsystem som til
lämpas sedan 1979. Enligt denna doktrin har delegaterna i princip re
vokabla mandat, och det är inte möjligt för ett organ på högre nivå (t ex 
kongressen) att välja personer till uppdrag, vilka inte har en delegatbas 
från den lägre nivån. Vid kongressen 1980 uppstod t ex en debatt vid 
valet av ordförande, där det hävdades att den föreslagna kandidaten 
saknade sådant delegatstatus. 

En annan princip i det jugoslaviska statsskicket som överförts är att det är 
viktigt att olika intressegrupperingar företräds i de representativa 
organen, även om de överlappar med avseende på medlemsskap. Sålunda 
kan t ex en medlem i en makedonsk förening utöva sitt formella med
lemsinflytande via delegatvalen såväl direkt i sin förening, som indirekt 
genom distriktsorganisationen och den makedonska samordnings
kommittén. 

Ledarskapet 

Enligt de stadgar som fastställdes vid det första årsmötet 1970 var för
bundets ledande organ sekretariatet som bestod av sex ledamöter 



(ordföranden, tre viceordförande, generalsekreteraren och kassören). 
Vid kongressen 1972 ökades sekretariatet till nio ledamöter. 

1977 ändrades sammansättningen så, att fyra av de nio ledamöterna val
des av kongressen, tre av de regionala samarbetskommittéema, en av de 
anställda. Dessutom ingick kvinnoutskottets ordförande. Benämningen 
ändrades till verkställande utskott. Samtidigt inrättades det ständiga 
rådet med en representant för vaije förening. Därmed fanns grunden till 
den nuvarande ledningsstrukturen med en mindre "styrelse" (presidiet) 
och ett större "representantskap" (rådet). 

I 1979 års stadgar förändrades rådets benämning till styrelsen och den 
kom att få samma sammansättning som rådet i nuvarande stadgar. Verk
ställande utskottet fick sin nuvarande benämning (presidiet). 

Valen till presidiet eller dess tidigare motsvarigheter (sekreta
riatet/verkställande utskottet) vid kongresserna har ofta varit en källa till 
debatt och kontroverser. Kontroversiella frågor i dessa diskussioner har 
dels varit nationalitetsfördelningen, dels kandidatemas förankring i före
ningsarbetet. 

Under slutet av 1970-talet och böljan av 80-talet kom oppositionen 
främst från de slovenska och kroatiska gemenskaperna. Detta avspeg
lades vid kongresserna 1979 och 1980 där den nationella frågan blev en 
central diskussionspunkt. Vid kongresserna 1980 och 1982 diskuterades 
den nationella frågan i samband med presidievalen. 

De nuvarande stadgarna innehåller som ett slags generalklausul för 
sammansättningen av de representativa organen regeln att de bör åter
spegla medlemmarnas nationella, sociala och regionala fördelning. 

Diskussionerna om kandidatemas förankring kan anknytas till delegat
systemets speciella föreställningar om representantrollen. Redan vid 
kongressen 197S, alltså innan delegatsystemet formellt införts, riktades 
kritik mot en kandidat, som inte ansågs tillräckligt aktiv i sin förening. 
Vid 1980 års kongress uppstod en diskussion om den föreslagna ordför
andekandidaten, som ansåg sakna delegeringsgmnd. 

Sedan det visat sig, att många föreningar velat utnyttja sin rätt att åter
kalla mandat, ändrade 1980 års kongress tolkningen av delegatsystemet 



så, att det endast blev möjligt för kongressen att återkalla presidiemed-
lemmamas mandat. 

Presidiet bestod 1983/84 av fyra serber, tre kroater och 2 makedoner. 
Ordföranden var kroat. Tre av de nio ledamöterna var kvinnor. Tre av 
ledamöterna var i åldern 30-39 år och fyra i åldern 40-49 år. Utbildnings
nivån var ganska hög. Sju ledamöter hade gymnasieutbildning och en 
högskoleutbildning från Jugoslavien. Fyra hade arbetaryrken och tre var 
hemspråkslärare. Fyra ledamöter hade invandrat till Sverige under 60-
talets andra hälft och tre under 70-talets första hälft. 

I riksförbundsundersökningen redovisades rådets sammansättning i olika 
avseenden och den kan jämföras med de andra riksförbundens styrelser. 

Med avseende på social rekrytering befann sig Jugoslaviska riksför
bundets råd i en mellangrupp. En kraftigare tyngdpunkt i högre social
grupper hade framförallt styrelserna i baltiska och polska flyktingorgani
sationer. Många av de organisationer som organiserar arbetskraftsin
vandrare hade dock fler personer med arbetaryrken företrädda i sina 
styrelser än Jugoslaviska riksförbundet (t ex de grekiska, kroatiska och 
italienska riksförbunden). 

Också åldersstrukturen i rådet framstod vid en sådan jämförelse som 
genomsnittlig. Också här framträdde "östflyktingama" som en särskild 
grupp med i genomsnitt äldre styrelsemedlemmar. Yngre ledamöter åter
fanns i senkomna invandrargrupper som latinamerikaner och 
assyrier/syrianer.Likartade resultat framkommer naturligtvis då vi 
betraktar styrelseledamötemas genomsnittliga invandringsår till Sverige. 

Kvinnorna var måttligt undenepresenterade, och man kan särskilt 
notera, att om vi betraktar organisationerna för sydeuropeiska 
invandrare, var kvinnorepresentationen klart bäst i Jugoslaviska riks
förbundet 

Den geografiska representativiteten var god, vilket naturligtvis samman
hänger med rådets konstruktion (delegater från de olika distriktsorgani-
sationema). 

Omsättningen av ledamöter i det ledande organet (presidiet och mot
svarande) har varit hög. Vid de nio kongresser vi har granskat har sam
manlagt 40 personer valts. I genomsnitt har en sålunda vald kandidat 



valts vid 1,4 kongresser. Av de 40 har 28 valts vid en enda kongress. Om
val är alltså tämligen sällsynta. Om man tar hånsyn till att mandat
periodemas längd har ändrats under undersökningsperioden, kan noteras 
att den genomsnittliga tiden i presidiet för de 40 ledamöterna har varit 
knappt två år (1,9 år). 

Liksom den geografiska representativiteten år omsättningen av 
ledamöter delvis en följd av stadgekonstruktionen. Enligt 1982 år stadgar 
kan en presidiemedlem kan endast väljas två gånger i följd. Denna rota
tionsprincip har sina direkta motsvarigheter i det jugoslaviska delegat
systemet, där ingen kandidat kan väljas som delegat för samma basenhet 
mer än två gånger i följd. 

Den nationella frågan och centrum - periferi 

De allmänna debatterna vid kongresserna har dominerats av interna 
frågor. Endast i mindre utsträckning har man diskuterat organisationens 
relationer utåt och ställningstaganden i olika politiska frågor. Denna inre 
diskussion har i sin tur dominerats av två frågor - den nationella frågan 
samt frågan om relationerna mellan riksförbundet och lokalföreningarna. 

Återkommande temata i diskussionen om förhållandet mellan centrum 
och periferi har varit att föreningarna inte får tillräckligt stöd från för
bundet. De ekonomiska bidragen från staten och även föreningamas 
medlemsavgifter används för att bygga upp en byråkrati av välbetalda 
ombudsmän. Framförallt klagar man över för få kontakter. Man ser ald
rig till presidiemedlemmar ute i föreningarna. Riksförbundet uppfattas 
som något avlägset och tärande, som man har svårt att förstå nyttsin med. 

Vi har i vår enkät frågat respondentema efter onaråden, där de anser att 
riksförbundet borde engagera sig mer. Över hälften (52 %) har kuimat 
anföra sådana önskemål, vilket kan jämföras med endast 28 % av 
respondentema i vår parallellundersökning i finska riksförbundet. En 
knapp femtedel (19 %) anser inte att föreningen har någon nytta av att 
vara medlem i riksförbundet. I detta avseende är skillnaden gentemot de 
finska föreningarna marginell (16 %). 

Denna typ av frågor har dominerat kongressdiskussionema under två 
perioder, dels i mitten av 70-talet (kongresserna 1975 och 1977) dels 
under 80-talet (kongresserna 1982 och 1984). Under mellanperioden 
(kongressema 1979 och 1980) hade intresset däremot förskjutits till den 



nationella frågan, som emellertid varit levande under hela undersök
ningsperioden. 

Redan vid den andra kongressen 1972 fanns talare som ifrågasatte det 
lämpliga i att makedonema hade egna föreningar. Ett ombud framförde 
som sin åsikt, att det endast borde finnas en jugoslavisk förening på vaije 
ort. Samma synpimkt framfördes vid nästa kongress. 

En talare vid 1975 års kongress uttryckte sin förvåning över förekomsten 
av nationella föreningar. Inlägget besvarades av generalsekreteraren, som 
hänvisade till den jugoslaviska grundlagen, som ger alla nationaliteter 
rätt att odla sin kultur. 

Kongresserna 1979 och speciellt 1980 dominerades av den nationella 
frågan. 1979 var det framförallt serber och kroater som var aktiva. En 
representant för en serbisk förening ansåg, att riksförbundet borde rustas 
ned, och att de nationella samordningskommittéerna borde vara bärare 
av all verksamhet. Vid 1980 års kongress var framförallt slovenema 
aktiva med krav om bättre representation och ökat ekonomiskt stöd, men 
liknande inlägg förekom också från serber och kroater. Både de sloven-
ska och kroatiska gemenskaperna hade hotat att lämna riksförbundet och 
bilda egna nationella riksorganisationer. 

Man kan urskilja tre olika linjer i diskussionen i nationalitetsfrågan. I 
direkt motsättning till varandra står de debattörer som vill basera verk
samheten på de nationella organisationerna (föreningarna och samord
ningskommittéerna) och i extrema fall till och med lämna riksförbundet, 
och å andra sidan de debattörer som framförallt betonar den jugoslaviska 
enigheten och den jugoslaviska identiteten. 

Ledningen måste balansera mellan dessa båda riktningar och där hän
visar man vanligen direkt till den jugoslaviska doktrinen. Vid kongressen 
1975 hänvisade generalsekreteraren till Jugoslaviens grundlag och samma 
referens gjorde socialistalliansens gäst vid 1979 års kongress, som utöver 
sitt hälsningsanförande ingrep direkt i kongressdiskussionen. Frågan 
kompliceras för förbundets ledning av att man måste försöka bibehålla 
enigheten, samtidigt som man kan konstatera att de nationella förening
arna av olika skäl är mer livaktiga. 

Vi kommer i senare kapitel att kuima iaktta, att aktiviteten ofta har en 
större bredd just i de nationella föreningarna. En av flera orsaker är ut



vecklingen i Jugoslavien. Ansvaret för kontakterna med utvandrarna har 
decentraliserats till republikerna, och många av våra respondenter och 
intervjupersoner i de allmänjugoslaviska föreningarna klagar över att det 
är svårt att få stöd och kontakter i Jugoslavien. 

En speciell aspekt av den nationella frågan är hur man ska förhålla sig till 
de kroatiska organisationer som står utanför riksförbundet. I kongress
protokollen ger denna särfråga få nedslag. Vid kongressen 1972 diskuter
ades en invit från föreningen "Fria Croatien" till en medlemsförening om 
en fotbollsmatch. Efter diskussion beslöt man att inte spela matchen och 
att överhuvud inte ha några kontakter med "sådana organisationer". Vid 
några tillfällen har man riktat kritik mot Sveriges Radios invandrarredak-
tioner som ansetts gynna de KRF-anslutna föreningarna. Tongångarna 
blev speciellt upprörda efter mordet på den jugoslaviske ambassadören 
Vladimir Rolovic. Deima fråga kom att uppta en stor del av sekretaria
tets verksamhetsberättelse för perioden 1970-72. 

Sverige och Jugoslavien 

Vid kongresserna har riksförbimdets yttre relationer och diskussioner om 
vilka ståndpunkter man bör inta, respektive hur man bör agera i politiska 
sak&ågor alltid intagit en mer undanslgmid ställning än de mer interna 
förhållanden som behandlats ovan. 

Om man delar upp dessa utåtriktade firågor visar det sig att firågor som 
rör det svenska samhället, förbundets relationer åt olika håll och in
vandramas liv i det svenska samhället dominerar. Vid samtliga kongres
ser har sådana frågor diskuterats. Den fråga som mest regelbundet har 
återkommit har varit skolfrågor. Andra viktiga frågor har varit kraven på 
bättre programservice i radio och TV samt förbundets relationer med 
svenska organisationer. Man har där betonat sin samhörighet med fack
föreningsrörelsen (LO) och med ABF, men avvisat försök, som man an
sett har förekommit från socialdemokratiska organisationers sida att in
filtrera verksamheten. 

Vid kongresserna 1973-79 förekom diskussioner om förbundets relationer 
till Jugoslavien. Den dimension diskussionen har rört sig omkring har 
varit frågan om vilket stöd förbundet och föreningarna bör ha från 
Jugoslavien. Något ifrågasättande av relationerna har det aldrig varit 
fråga om. En speciell fråga som har diskuterats har rört den sociala kon
ventionen mellan Sverige och Jugoslavien. 



Vid alla kongresser har det funnits svenska och jugoslaviska gäster som 
också hållit hälsningsanföranden. Antalet både svenska och jugoslaviska 
gäster har ökat från kongress till kongress. Från den jugoslaviska sidan 
har alltid ambassaden och konsulaten varit representerade. Vid de flesta 
tillfällen har de representerats av ambassadören själv. Vid 1984 års kon
gress hölls hälsningsanföranden av ambassadören samt representanter för 
fackföreningsrörelsen, socialistalliansen och imgdomsorganisationen. 

De svenska organisationer som på detta sått oftast har deltagit vid kon
gresserna är LO, ABF och invandrarverket. Vid 1984 års kongress hölls 
hälsningsanföranden av representanter för arbetsmarknadsdeparte
mentet, invandrarverket, LO och ABF. 

De jugoslaviska gästerna har både i sina hälsningsanföranden och direkt i 
kongressdebatten tagit upp frågor som varit aktuella och kontroversiella i 
förbundet. Vi har redan noterat hur socialistalliansens företrädare lagt 
sig i diskussionerna i nationalitetsfrågan. Vid kongressen 1982 hade den 
jugoslaviska fackföreningsrörelsens representant synpunkter på ord
förandevalet. Han ansåg, att man för en gång skull borde välja en arbet
are eftersom de flesta medlemmar var arbetare. Andra sådana frågor, där 
de jugoslaviska gästerna har agerat har varit skolfrågor och frågor om 
socialkonventionen. 

Jämfört med de andra i riksförbimdsundersökningen ingående organisa
tionerna hade Jugoslaviska riksförbundet en hög frekvens av kontakter 
med svenska myndigheter. Endast tre ytterligare riksförbund hade en 
högre eller lika hög kontaktnivå. Kontakterna togs vanligen med förvalt
ningen, och mycket sällan med politiker eller partier. Riksförbundet var 
också representerat i flera olika statliga referensgrupper och kommittéer. 

Med andra invandrarorganisationer var relationerna avgränsade till 
samarbetsorganisationen SIOS, med tio riksorganisationer huvudsakligen 
representerande de olika arbetskraftsinvandrargruppema. I organisa
tionssverige i övrigt riktades kontakterna mot framförallt LO och ABF. 

Med avseende på hemlandskontaktema kunde riksförbunden indelas i 
tre grupper <1> de som hade kontakter med hemlandsmyndighetema 
och uppträdde som intresseorganisationer gentemot dessa, <2> de exil
politiska flyktingorganisationema och <3> de som saknade kontakter 
med hemlandsmyndighetema och inte heller ställde några krav på dem. 
Jugoslaviska riksförbundet ingick tillsammans med de isländska, italien



ska, portugisiska, finlandssvenska, grekiska, finska och spanska rikför
bunden i den första gruppen. 

Sammanfattningsvis kan man alltså karaktärisera Jugoslaviska riksför
bundets yttre relationer så, att man bar intensiva kontakter med både 
svenska myndigheter och organisationer och med de jugoslaviska myn
digheterna. I vissa bemärkelser kan man hävda att relationen till Jugo
slavien var tätare och innehöll mer inslag av styrande karaktär än rela
tionen med Sverige. Till skillnad från de svenska kongressgästema deltog 
de jugoslaviska i de inre diskusionema och i en verksamhetsberättelse ut
trycktes relationen: "Eftersom vi är en integrerad del av Jugoslavien, hör 
vi till socialistalliansen." Man betraktar sig alltså som en av flera av de 
jugoslaviska samhällspolitiska organisationerna. I det svenska organisa
tionslivet har man orienterat sig nära LO men man är noga med att inte 
framstå som en socialdemokratisk (eller kommunistisk) organisation. 

Resurserna 

Från och med budgetåret 1975/76 infördes det statliga verksamhets
bidraget till invandrarorganisationema, administrerat av Statens in
vandrarverk. Dessa nya bidrag iimebar ett ekonomiskt lyft för organisa
tionerna. De samlade inkomsterna för organisationerna uppskattades 
före införandet av verksamhetsbidraget till cirka 2,5 miljoner kronor. 
Budgetåret 1978/79 var motsvarande belopp över 10 miljoner kronor 
(SIV, 1980). 

För det Jugoslaviska riksförbundet innebar detta att man kunde anställa 
personal och hyra egna lokaler. Under verksamhetsperioden 1975/77 
kunde man anställa en sekreterare. Personalen utökades sedermera 
under perioden med en kontorist och en teknisk redaktör för förbundets 
tidning. 

I böljan av år 1976 kunde man hyra sina första lokaler i Stockholm, be
lägna på Drottninggatan. 1982 kunde man flytta till nya större lokaler 
hyrda av ABF på Torsgatan. Fyra år senare flyttades sekretariatet till 
Malmgårdsvägen på Södermalm. Den främsta orsaken till denna senaste 
flyttning var de höga hyrorna i tidigare lokaler. 

1978 blev riksförbundet erkänt som imgdomsorganisation av Statens 
Ungdomsråd. Under budgetåret 1983/84 fick man över 400 000 kronor i 
bidrag från ungdomsrådet. 



Personalen hade 1982 växt ut till heltidstjänster, varav en inrättad 
med lönebidrag. 1983/84 fanns sammanlagt 7 3  heltidstjänster för riks
förbundet och tidningen sammantaget. Av dessa var 2 lönebidrags-
tjänster. 

Personalstyrkan bestod 1983/84 av organisationssekreterare, ungdoms
sekreterare, ekonomisekreterare, kulturkonsulent, sekreterare, chef
redaktör, teknisk redaktör, sekreterare för tidningen samt lokalredaktör i 
Malmö. 

De ekonomiska svårigheterna har periodvis varit stora och som be
sparingsåtgärder har organisations- och ungdomssekreterartjänstema tid
vis hållits vakanta. Under verksamhetsperioden 1980/82 arbetade de an
ställda under en halvårsperiod 80 %. 

Figur 5. Jugoslaviska rikspibundets inkomster 1978/79 -1983/84 
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De samlade inkomsterna för förbundet (inklusive tidningsutgivningen) 
har under perioden 1978/79 - 1983/84 ökat från 1,5 miljoner kronor till 
2,8 miljoner, vilket motsvarar en årlig ökningstakt med ungefär 14 %. 
Med hänsyn taget till inflationen, som under samma period torde ha legat 
i storleksordningen 10 % (Konsumentprisindex 1978 var 469 och med 
samma bastal 1984 818; SCB, 1985) skulle de reala resurserna ha ökat 
med 4 %. per år. 

Man bör samtidigt ta hänsyn till att organisationen har vuxit under 
samma period både med avseende på antal medlemsföreningar och antal 
medlemmar. På grundval av de data som vi tidigare redovisat (figur 3) 
kan denna ökningstakt under den aktuella tidsperioden uppskattas till 
cirka 6 %. Om vi antar att verksamhetsvolymen är direkt proportionell 
mot antalet medlemsföreningar, svarar den 4-procentiga årliga volym
ökningen mot en reell standardförsämring i den service riksförbundet er
bjuder sina medlemmar och medlemsföreningar med omkring 2 % per 
år. 

Kalkylen rymmer naturligtvis osäkerheter både i mätningarna och i de 
explicita och implicita antagandena. En försiktig slutsats skulle därför 
vara, att det har varit möjligt för riksförbundet att öka sina resurser så att 
man kunnat kompensera sig för inflationen och möta ökade verksam
hetskrav. Däremot har man inte kunnat höja servicenivån t ex genom att 
förbättra servicen gentemot medlemmarna eller ta upp nya verksam
heter. 

Om vi betraktar de olika inkomstkomponentema, kan vi konstatera, att 
dessa utvecklats mycket olika. Statsbidragens ökningstakt har bara varit 
omkring 6 % årligen. Om man hade varit hänvisad till denna ökningstakt 
skulle man ha kunnat räkna med en årlig minskning av servicenivån med 
cirka 10 %. 

En konsekvens av detta är, att statsbidragens andel har sjunkit från 92 % 
av inkomsterna till 66 %. Vi har också försökt göra en uppdelning i till 
ändamålet mer eller mindre styrda statsbidrag. Till de "specialdesti-
nerade" anslagen heu' vi då i första hand räknat bidragen till tidningsut
givningen samt olika slag av projektbidrag. De "icke specialdestinerade" 
bidragen är främst verksamhetsbidrag fi-ån Invandrarverket samt bidrag 
från Statens Ungdomsråd. De sålunda definerade specialdestinerade 
bidragens andel av inkomsterna har minskat från 42 % till 30 %. Det 



vore en kraftig överdrift att påstå, att riksförbundet i någon större ut
sträckning gjort sig ekonomiskt oberoende av statsmakten. Däremot har 
utvecklingen under dessa fem år iimeburit en rörelse i riktning mot större 
oberoende. 

De tyngsta posterna i utgiftsstrukturen var budgetåret 1980/81 tidnings
utgivningen (30 %), personalrelaterade kostnader (löner, arvoden, 
sociala avgifter, resor och traktamenten) med 27 %, varav löner och 
sociala avgifter 22 % och verksamhetskostnader (21 %). I jämförelse med 
samtliga riksförbund hade man högre kostnadsandel för organisations-
och verksamhetskostnader (8 respektive 5 procentenheter högre) samt 
tidningsutgivning (8 %). I samma jämförelse var kostnaderna för Jugo
slaviska riksförbundet något lägre med avseende på de personalrela
terade kostnaderna (6 %), lokal (3 %), bidrag till medlemsföreningarna 
(4 %) samt övrigt (8 %). 

Den inre verksamheten 

Sett ur lokalföreningamas perspektiv är riksförbundet en av de organisa
tioner i föreningens omvärld, som man antingen försöker förmå att göra 
sådant som kan direkt tillft'edsstalla medlemmarnas behov eller som man 
försöker extrahera resurser ur, så att föreningen själv kan tillfredsställa 
medlemmarnas behov. 

Den del av riksförbundets verksamhet som är riktad inåt organisationen -
dvs gentemot medlemmar, lokalföreningar, distrikt och nationella sam
ordningskommittéer skulle alltså kunna sorteras i de två huvudtyperna 
< 1 > aktiviteter som direkt utan förmedling av lägre organisationsnivåer 
(t ex lokalföreningarna) syftar till att tillfredsställa medlemsbehov och 
<2> aktiviteter som syftar till att stödja de lägre nivåerna i deras aktivi
teter gentemot medlemmarna. 

I riksförbundsundersökningen framgick det, att flera av riksförbunden 
ägnade sig åt aktiviteter av det första slaget. Vanliga sådana aktiviteter 
var professionella kulturarrangemang, t ex gästspel från hemlandet, ama
törverksamhet, festivaler t ex vid nationella högtidsdagar och kurativ 
verksamhet. Man kan också betrakta tidningsutgivninen som en aktivitet 
av den första typen, som riktar sig direkt till medlemmarna. Mindre van
liga, men ändå förekommande aktiviteter var bamkoloniverksamhet, 
arrangerande av resor och religionsutövning. 



De vanligaste aktiviteterna av det andra slaget - de föreningsstödjande -
var kurser och konferenser av olika slag, men det förekom också ett 
direkt ekonomiskt stöd till lägre nivåer (8 % av riksförbundens samlade 
inkomster). Till derma föreningsstödjande verksamhet kan också räknas 
den mer spontana rådgivningsverksamheten om t ex organisatoriska och 
verksamhetsfrågor. Ganska många av riksorganisationerna uppgav också 
att man hjälpte föreningar som så önskade med att arrangera olika verk
samheter, med organisatoriska frågor och med kontakter med myndig
heterna. 

I Jugoslaviska riksförbundet är, förutom tidningsutgivningen, de domi
nerande arrangemang som vänder sig direkt till de individuella medlem
marna olika sport- och kulturevenemang. Under verksamhetsåret 
1983/84 anordnades sex centrala kulturarrangemang: serbiska, kroatiska 
och makedonska kulturfestivaler, folklorefestivalen, imgdomsfestivalen 
och poesifestivalen. 

Folklorefestivalen anordnas traditionellt i Katrineholm och samlade 
cirka 500 deltagare och drygt tusentalet besökare. Vid den traditionella 
poesifestivalen i Västerås läste ett 20-tal skrivande jugoslaver i Sverige 
sina alster. 

Ungdomsfestivalen, som ordnats sedan våren 1981 anordnades 1984 i 
Eskilstuna. Festivalen som består av en idrottsdel och en kulturdel sam
lade flera hundra deltagare och ungefär 1 000 åskådare. 

Idrottsutskottet ordnar schack- och bordtennisturneringar samt sedan 
1975 en fotboUscup. Fotbollscupen kallades från böljan "Broderskap och 
enighet" men går numera under namnet "Marskalk Tito". Fotbollscupen 
är uppbyggd med kvalifikationstävlingar på distriktsnivå, vilka avslutas 
med en central finalomgång. 

Andra aktiviteter som kan nämnas är det deltagande i arbetsbrigader i 
Jugoslavien som ordnas av ungdomsutskottet sedan 1980, med årligen ett 
knappt hundratal deltagare, ferievistelse för årligen 2-300 barn i Jugo
slavien och finalomgången i frågetävlingen "Hur mycket känner jag mitt 
hemland?". 

Tidningen Jugoslavenski list utkommer 24 gånger per år i 3 700 exemplar 
(1982). Tidningen distribuerades utan särskild avgift till medlemshus
hållen och hade dessutom ett litet antal prenumeranter. Dominerande 



material var internt organisationsmaterial, följt av material om för
hållanden i Sverige och därefter material om Jugoslavien. Ungefär 40 % 
av innehållet var på kroatiska och 40 % på serbiska samt 10 % på var
dera slovenska och makedonska. För material på dessa båda senare språk 
fanns reserverade sidor. Ibland förekom artiklar även på andra språk t ex 
albanska eller ungerska. 

Barntidningen Lastavica utges sedan 1979 med 12 nummer per år. Tid
ningen spreds genom prenumerationer. Tidningen innehåller berättelser, 
dikter, insändare, lekar, jugoslavisk kultur och historia o s v .  Ungefär 
85 % skrevs på serbiska eller kroatiska, 10 % på slovenska och 5 % på 
makedonska. 

I jämförelse med de övriga riksförbunden avvek det Jugoslaviska riksför
bundet obetydligt från den genomsnittliga verksamhetsprofilen och med 
avseende på tidningsutgivningen från den genomsnittliga innehålls
profilen. 

När det gäller den verksamhet som snarare riktar sig till föreningarna än 
direkt tiU medlemmarna dominerar olika kurser och konferenser, ofta 
distriktsvisa. Detta är den dominerande inåtriktade verksamhetsformen 
för de förbundsutskott som annars har yttre relationer (t ex intresse
bevakning gentemot statsmakten) som sin huvuduppgift, t ex utbildnings
utskottet och de sociala och fackliga utskotten. 

Även de i större utsträckning "inåtriktade" utskotten kan redovisa denna 
typ av verksamheter. Kulturutskottet kunde 1983/84 skicka fem folk
dansledare på en enmånads koreografkurs i Jugoslavien, man har också 
förmedlat besök av koreografer och körledare till föreningarna. Idrotts
utskottet ordnade under samma tid tre regionala kurser för förenings
ledare tillsammans med den jugoslaviska rekreationsorganisationen 
"Partizan". 

Nästan 4 % av utgifterna utgjordes 1980/81 av bidrag till de lägre organi-
sationsivåema, vilket var en lägre andel än i riksförbunden sammanlagt. 

Med avseende på kontaktfrekvensen mellan förbundet och lokalföre
ningarna liknade Jugoslaviska riksförbundet övriga riksförbund. Den 
genomsnittliga kontaktfrekvensen var ungefär en gång i månaden och det 
var vanligare att lokalföreningarna tog initiativ tiU kontakten än att riks-
förbimdets kansli tog initiativet. 



Föreningarnas kontakter kunde gälla organisatoriska frågor som hjälp att 
tolka stadgarna, råd om vart man kan vända sig för att få ekonomiska 
bidrag, råd om hur man anordnar olika evenemang, förmedling av kon
takter med Jugoslavien eller frågor om centrala arrangemang. Det är 
också vanligt, att föreningarna vill använda riksförbundet i intresse
bevakningen gentemot kommunen, och vill att riksförbimdet ska kon
takta kommunen. 

När det gäller servicen till föreningarna betonades i rapporten till riks
förbundsundersökningen just denna informationsförmedlande funktion. 
Föreningarna kunde också få hjälp att skriva ansökningar. 

Som vi tidigare har beskrivit finns det och har det funnits ett starkt miss
nöje i föreningarna med hur stödet till föreningarna på olika sätt har 
fungerat. Det råder nog inget tvivel om att det finns ett stort behov av in
formation och service, som inte blir uppfyllt. Detta har vi märkt inte 
minst under våra besök i föreningarna. Det var inte obekant för före-
ningsrepresentantema att den ena av oss för att medverka i projektet var 
tjänstledig från sin tjänst som organisationssekreterare i riksförbundet 
(tjänsten hölls under tiden vakant av besparingsskäl). De tog därför vårt 
besök som ett tillfälle att få kontakt med och information från riksför
bundet. Vid flera tillfällen ägnades en hel del tid vid våra besök åt infor
mation och rådgivning om rena föreningsangelägenheter. 

Man bör se detta missnöje i relation till de andra uppgifter som riksför
bundet har åtagit sig eller kanske till och med ålagts. Én stor del av för-
bundsledningens tid och kraft går åt till de yttre relationerna - intresse
bevakning som deltagande i kommittéer och referensgrupper, skrivande 
av remissvar etc. Det är en verksamhet som sällan ger synliga resultat, 
och när föreningarna upplever att de inte får den service de anser att de 
kan kräva från förbundet, är det inte långt till frågan vad förbundet 
egentligen ska vara bra för, och vad förbimdsfunktionärema egentligen 
gör för nytta för sin lön. Till bilden hör naturligtvis också de stagnerande 
eller kanske till och med minskande reala ekonomiska resurserna, som 
ytterligare begränsar möjligheten att tillfredsställa medlemmarnas och 
föreningamas behov. 



3.2 Distriktsorganisationerna 

Struktur 

Distrikten varierar kraftigt med avseende på storlek. Det minsta. 
Örebrodistriktet består av tre föreningar medan det största. Skånedistrik
tet utgörs av 27 föreningar. Skånedistriktet är i en storleksklass för sig. Av 
de övriga avviker framförallt Stockholms-, Göteborgs- och Söderman
landsdistrikten med vardera över 10 medlemsföreningar. 

Ledningsstrukturen regleras av normalstadgar enligt vilka ett årsmöte 
med två delegater per medlemsförening utgör beslutande organ. Års
mötet väljer en styrelse som enligt normalstadgama ska bestå av nio 
ledamöter. I praktiken (enligt de enkätsvar vi fått) varierar styrelsemas 
storlek mellan 8 och 17 ledamöter med ett medeltal på 11 ledamöter. 

Liksom både i riksförbundet och i lokalföreningarna finns dessutom en 
uppsättning av fackorgan, som dock inte regleras av normalstadgarna. I 
de flesta distriktsstyrelserna fanns 4-6 sådana funktioner i form av kollek
tiva organ (utskott) eller särskilt utsedda ansvariga ledamöter. Vanligaste 
funktioner var idrott (9 av 10 svarande), kultur (8 distrikt), sociala frågor 
(7), ungdomsverksamhet (6) och fackliga frågor (5). Funktionerna ut
övades vanligen av kollektiva organ. Av 43 omnämnda funktioner ut
övades 32 stycken (74 %) av kollektiva utskott och den resterande 
Värdedelen av ansvariga personer. 

Av 111 styrelseledamöter var 24 % kvinnor. Det ovägda medeltalet över 
distriktsstyrelserna (d v s i den "genomsnittliga styrelsen") var ungefär 
detsamma. Medianåldern i styrelsepopulationen var nästan exakt 40 år. 
De yngsta åldersgrupperna var tämligen väl företrädda. Var sjunde leda
mot var under 25 år. 

Liksom i riksförbundets ledande organ är omsättningen av ledamöter i 
distriktsstyrelserna stor. Av 80 ledamöter hade endast 3 % suttit i styr
elsen mer än fem år. En genomsnittlig styrelseledamot hade valts till styr
elsen drygt 2 gånger (Medianen var 2,2). Normalstadgama innehåller 
dock ingen uttrycklig rotationsregel. 

Huvuddelen av ledamötema hade invandrat till Sverige under tioårs
perioden 1965-74 (89 % av 80 personer). Medianinvandringsåret var 



1968, dvs hälften av dagens styrelseledamöter fanns i Sverige 1968 eller 
tidigare. 

Av 111 ledamöter var 46 % serber, 21 % kroater, 11 % makedoner, 9 % 
slovener och 14 % tillhörde andra jugoslaviska nationaliteter. Den 
nationella homogeniteten i styrelserna (modalprocenten) var i genom
snitt 42 % men varierade kraftigt mellan 20 och 70 %. 

Resurser 

De samlade inkomsterna för de nio distrikt som besvarat enkätfrågan var 
845 000 kronor. Om man antar, att de fyra distrikt som inte besvarat 
frågan har vardera lika stora inkomster som den genomsnittliga svarande, 
kan distriktens sammanlagda inkomster uppskattas till 1,2 miljoner 
kronor. 

Bortfallet är emellertid skevt. Det är främst små distrikt som utgör bort
fall, och eftersom det finns ett starkt samband mellan antal medlems
föreningar och sammanlagda inkomster (rjjy=0,79) är den totala om
slutningen för distrikten troligen något lägre. Om man kompenserar för 
bortfallet genom att använda antal medlemsföreningar som vikt får vi en 
sammanlagd inkomst om ganska exakt 1 miljon kronor. Distriktsorganisa-
tionemas sammanlagda inkomster motsvarar alltså en dryg tredjedel av 
den centrala organisationens inkomster. 

Distriktsorganisationema är i avsevärt högre grad än riksförbundet 
ekonomiskt beroende av statsmakten. I ett genomsnittligt distrikt (ovägda 
medelvärden) utgjordes 87 % av inkomsterna av offentliga bidrag, varav 
huvuddelen var landstingskommunala. I de vägda medelvärdena har in
komstsumman använts som vikt. Tolkningen av dessa medelvärden är 
alltså hur distriktens sammanlagda budget fördelade sig. Av denna sam
manlagda budget härrörde sig 94 % från offentliga bidrag. 

Utgiftsstrukturen för ett genomsnittligt distrikt dominerades av verksam
hetskostnader (57 %). Administration svarade för 24 % och personal
kostnader för 11 %. Skillnaderna mellan dessa ovägda medelvärden och 
de vägda medelvärdena var stora. I distriktens samlade budget var verk
samhetskostnaderna 25 procentenheter lägre än i "det genomsnittliga 
distriktet" medan personalkostnaderna var 12 procentenheter större och 
administrationskostnaderna 13 procentenheter större. Detta innebär 



alltså att de organisationer som lyckats skaffa sig större inkomster i stor 
utsträckning har använt dessa för att bygga upp en administrativ apparat. 

Tabell 21. Distriktsorganisationemas inkomster 

Ovägda Vägda 
Inkomstkälla medelvärden medelvärden 

Kommunala bidrag 74% 66% 
(främst landstings-
kommimala) 
Bidrag från andra 
myndigheter 13% 2 8 %  
Medlemsavgifter 2 %  2 %  
Verksamhetsintäkter 9 %  10% 
Annat 1 %  0 %  

Summa 99% 106% 
Viktsumma (n) 7-9 521.000-845.000 

Behoven av större ekonomiska resurser upplevdes som stora (samtliga 
nio svarande). Behov av personal var genomsnittligt något lägre (fem av 
nio uppger stort behov) och behoven av egna lokaler uppfattades som 
små (en organisation uppger stort behov). 

Verksamheten 

Verksamheten riktades ofta direkt till medlemmarna, och utgjorde alltså 
inte som för riksförbundet i stor utsträckning stöd till lokalföreningarna i 
deras produktion av verksamhet. Av 10 svarande distrikt ordnade samt
liga gemensamma arrangemang vid nationalhögtider, 7 arrangerade 
idrottstävlingar och 7 ordnade kurser. Andra förekommande aktiviteter 
var frågetävlingar för barn, fester, egen tidning (ett distrikt), utflykter och 
bamaktiviteter. 

Kurserna var orienterade mot det svenska samhället eller mot organisa
tionsfrågor (t ex föreningskunskap) och arrangerades vanligen i sam
arbete med ABF. 



Firande av Internationella kvinnodagen i Eskilstuna 

Platsen är serbiska föreningen Svetozar Markovic före
ningslokal på Bondegatan på Norr i Katrineholm. Det år 
lördagen 10 mars 1984, ett par dagar efter Interna
tionella kvinnodagen den 8 mars. Föreningens medlem
mar håller på att samlas för avfärd till Sörmlandsdistrik
tets gemensamma firande av kvinnodagen i Eskilstmia. 

Folkdansgruppen byter om och böljar öva. Samling var 
utsatt till kl 16. Efter 45 minuter ansåg man att alla hade 
kommit och vi ilastade föreningens egen äldre blå-
målade Scaniabuss. Längst bak i bussen samlades ung
domarna och de äldre barnen för att spela kort, stoja, 
lyssna på popmusik i medförd bandspelare, läsa serietid
ningar och äta godis. Språket var i bussens bakre del 
företrädesvis svenska. 

Bussen är i stort sett fullsatt. Väl fi-amme vid den skola i 
Eskilstuna där festen ska gå av stapeln utbryter stort 
jubel bland passagerama. Omedelbart efter den egna 
bussen parkerar en abonnerad buss med delegationen 
från Maries, den konkurrerande föreningen i Katrine
holm. Svetozar Markovic har vunnit första ronden -
busskapplöpningen. 

Inne i festlokalen - skolans matsal - pågår förberedelser. 
Orkestern ställer in förstärkaranläggningen. Lokalen 
dekoreras längst fram vid podiet med ett stort Tito-
porträtt flankerat av en svensk och en jugoslavisk flagga. 

De anländande männen betalar inträdesavgift 20 kronor. 
Kvinnorna går in gratis och får istället en röd nejlika och 
hälsas särskilt välkomna av dörrvakten. 

Så småningom anländer ytterligare en busslast från 
Nyköping och deltagare från värdföreningama i Eskils
tuna droppar in under kvällen. Till slut finns cirka 300 
personer i alla åldrar i lokaleiu 

Framåt 19-tiden inleds festen. En kvinna håller ett kort 
anförande. Hon hälsar alla välkomna och berättar om 
kvinnodagens historia och innebörd. Vilken innebörd 
och betydelse har kvinnokampen idag i Sverige och i 



Jugoslavien? Efter en ännu kortare hälsning på svenska 
övergår man till uppträdandena. 

Folkdansgrupper med barn i folkdräkter från Svetozar 
Markovic, Maries och från föreningarna i Eskilstuna 
uppträder. Därefter vidtar dansen. Ett kapell med drag
spel och basfiol spelar och man dansar - företrädesvis 
jugoslaviska ringdanser ("kolo") men även "moderna" 
pardanser. I ringdanserna deltar alla åldrar ända nedi
från småbarn i 4-5-årsåldem. När orkestern gör paus 
sätter ungdomarna på popmusik på bandspelaren och 
dansar. 

Det serveras vin, starköl, läsk, varmkorv, schnitzel och 
kaffe med wienerbröd. Det råder rökförWd i matsalen 
och detta respekteras. Det pågår därför en ständig ström 
av röksugna ut i kapprummet och många deltagare till
bringar en stor del av tiden därute livligt diskuterande. 
Vid ett tiUfälle utbryter en orosunge i "rökrummet". Ett 
par unga killar ska böija slåss. Tillskyndande föser 
undan småbarnen och går emellan slagskämpama. Det 
tilltänkta slagsmålet avblåses utan inblandning från de 
imiformerade svenska ordningsvakterna. 
För vår del avslutas festen med dragning i sålda lotterier. 
På Katrineholmsbänken utbryter stort jubel vaije gång 
en vinst går till Katrineholm. Festen fortsätter men 
Svetozar Markovic ilastar sin buss för hemfärd genom 
den svarta sörmländska vårvinternatten. 

Stämningen är lägre än vid ditresan. Klockan är över 23 
och många är trötta. En del somnar. Ungdomamas 
popmusik är om möjligt äimu mer högljudd. Några 
tycker att festen inte var så hemskt lyckad. Musiken var 
lite tam och det var svagt av Eskilstuna-föreningarna att 
inte ställa upp med mer folk. Strax före midnatt stannar 
den blå bussen utanför lokalen på Bondegatan och säll
skapet upplöses snabbt då var och en går hem till sitt. 



Yttre relationer 

Föreningarna har tämligen täta kontakter med sin distriktsorganisation. 
Av lokalföreningarna uppger 62 % att man brukar ha 10 eller fler kon
takter med distriktet per år. Motsvarande siffira för riksförbundskontakter 
är endast hälften så stor (30 %). 

Distriktens kontakter med andra enheter än de egna medlemsförening
arna är ungefär i samma nivå som lokalföreningamas yttre relationer. 
Tre av sju svarande distriktsorganisationer (42 %) har 10 eller fler kon
takter per år med riksförbundet. Åtta av tio uppger att det förekommer 
samarbete med svenska organisationer. Fyra uppger samarbete med 
andra invandrarorganisationer och tre samarbetar med respektive sven
ska myndigheter och andra distriktsorganisationer. 

Detta kan jämföras med den lokala nivån där 76 % av de föreningar som 
finns på orter med fler jugoslaviska föreningar uppger att det före
kommer samarbete med minst en annan sådan förening och 65 % upp
ger sig samarbeta med andra invandrarföreningar än jugoslaviska. 
Samarbete med svenska organisationer uppgavs förekomma i 68 % av 
föreningarna. 

Hälften av distrikten har någon gång försökt påverka svenska myndig
heters beslutsfattande. Detta är ungefär samma andel som vi kunde 
observera i enkäten till lokalföreningarna. Definitivt vanligaste sakfrågor 
för dessa påverkansförsök var frågor om föreningsstöd, snarare än mer 
politiska frågor. I termer av vår modell för intresseorganisationer var 
man alltså i första hand intresserad av att få stöd till föreningamas 
direkta uppfyllande av medlemsbehoven snarare än att kräva ett indirekt 
behovsuppfyllande via statsmakten. 

En särställning i frågan om myndighetskontakter intar Skånedistriktet i 
sin relation till Malmö kommim. Praktiskt taget alla invandrarförening
amas kontakter med Malmö kommun kanaliserades genom de tre så 
kallade "paraplyorganisationema" - den jugoslaviska distriktorganisa
tionen, den kroatiska samarbetskommittén (föreningar tillhörande kroa
tiska riksförbundet) samt samarbetsorganisationen SIM (övriga nationali
teter). Direkta kontakter mellan enskilda invandrarföreningar och kom
munen var sällsynta. Dessa speciella lokala förhållanden kommer att be
skrivas ytterligare i kapitel 6 nedan. 



3.3 Samordningskommitttenia 

Slovenska gemenskq)en 

Den slovenska gemenskapens samordningskommitté är den äldsta. Den 
bildades 1975, och har nu nio medlemsföreningar. Styrelsen består av fem 
ledamöter varav tre är kvinnor. Samtliga styrelseledamöter är invandrade 
till Sverige före 1965, och man skQjer sig därmed från riksförbimdets 
medlemskår och andra organ vi har studerat, där tyngdpunkten ligger 
under tioårsperioden 1965 - 74. 

Styrelsen är också betydligt mer stabil än andra organ vi har betraktat. Av 
de fem ledamöterna har fyra varit med i styrelsen mer än fem år. Styr
elsen brukar sammanträda 2-4 gånger per år. 

Sedan 1973 finns tidningen "Nas glas" på slovenska, från böljan utgiven 
av slovenska föreningar i stockholmstrakten. Tidningen utkommer med 
sex nummer per år i en upplaga om 850 exemplar. 

Redan från böljan anordnades slovenska kulturdagar, ursprungligen år
ligen men sedermera vartannat år. Bland aktiviteterna märks också 
sommarläger för barn i Slovenien och kurser t ex i föreningskunskap eller 
för körledare. 

Kontakterna med republiken Slovenien är väl utvecklade. Kommittén 
upprätthåller förbindelser dels med sex kommuner dels med skolmyndig
heterna på republiknivå. 

Makedonska gemenskapen 

Den makedonska gemenskapen bildades 1978 och omfattade 1984 ett tio
tal föreningar, däribland två turkiska och en albansk förening. I detta av
seende skiljer man sig alltså från de övriga kommittéerna som är 
nationellt homogena. 

Gemenskapen ger ut tidningen "Makedonski vesnik" 12 gånger per år och 
barntidningen "Snegulka" 6 gånger per år. 

Bland verksamheterna märks en årlig festival med makedonska folk
danser, sånger och poesi. De uppträdande brukar vara drygt 300 och an
talet åskådare varierar mellan 1 000 och 3 000. Årligen ordnas också 



centralt firade av den makedonska republikens nationaldag den 11 
oktober. Det har också ordnats sommarläger för barn i Makedonien. 

Gemenskapen har kontakter med olika svenska organisationer och myn
digheter och även med jugoslaviska myndigheter. Utmärkande för den 
makedonska gemenskapen och även för de makedonska föreningarna är 
att man har ganska livliga kontakter med makedonska föreningar i andra 
invandringsländer. Vid den makedonska kulturfestivalen brukar t ex van
ligen makedonska föreningar från Danmark eller Västtyskland uppträda. 

Viktiga firågor i myndighetskontaktema har varit dels hemspråksfrågor, 
dels utbudet i svenska etermedia. Med IS minuters sändning per vecka i 
riksradion på makedonska har man känt sig missgynnade. I hemspråks
frågan har ett problem varit motsättningen mellan makedoner och 
bulgarer. 

De makedonska och bulgariska språken är snarlika och den bulgariska 
staten betraktar de jugoslaviska makedonema som bulgarer. Ibland har 
man till och med kunnat uppfatta att Bulgarien har territoriella anspråk 
på Makedonien. På grund av språklikheten har de svenska utbildnings-
myndigheterna betraktat bulgariska hemspråkslärare som behöriga i 
makedonska. De kulturella och politiska motsättningarna har i sådana 
situationer lett till konflikter. En sådan konflikt som i åratal dominerat 
en förenings skolpolitiska intresse beskrivs i kapitel 7 nedan. 

Kroatiska gemenskapen 

Den kroatiska gemenskapens samordningskonunitté bildad 1978 består 
av fem lokalföreningar, varav en inte är medlem i Jugoslaviska riksför
bundet. Motsättningarna mellan de jugoslaviska och kroatiska riksför
bunden har lett till att en del kroatiska föreningar hållit sig utanför riks
förbunden. 

Styrelsen som brukar träffas 2 gånger per år består av 7 ledamöter varav 
2 kvinnor. Omsättningen i styrelsen är ungefär den vanliga i styrelser och 
andra organ i de jugoslaviska invandrarorganisationema. Endast en 
ledamot hade varit med i styrelsen i mer än 4 år. 

Gemenskapen ger ut tidningen "Hrvatska rijec" sex gånger per år i en 
upplaga om 500 exemplar. De viktigaste verksamheterna är de kroatiska 
kulturdagama och sommarläger i Kroatien. Kommittén samarbetar 



direkt med några kommuner i Kroatien samt med republikens skol-
n^digheter. 

Serbiska gemensk^n  

E>en serbiska gemenskapen, bildad 1979, är den yngsta och med sina fyra 
medlemsföreningar den minsta av de nationella gemenskaperna. I böljan 
ansåg man att det var svårt att etablera kontakt med republiken Serbien. 
Man ansåg att man mötte föga förståelse frän republikens myndigheter 
för behovet av speciella serbiska föreningar utomlands. Numera har man 
kontakter med republikens skolmyndigheter. 

Styrelsen, som består av sju personer, brukar träffas fyra gånger om året. 
Sfyrelsen liknar med avseende på könssammansättning, invandringsår 
och senioritet andra organ inom riksförbundet 

Resurserna är liksom för övriga samordningskommittéer små. Gemen
skapen lånar ett rum av den serbiska föreningen Sindjelic i Göteborg. 
Någon tidning utges inte. 1983 ordnades för första gången serbiska 
kulturdagar. 

Lärarföreningarna 

Samordningskommittén för lärarföreningar bildades 1979 och består av 
sex föreningar. Styrelsens sex ledamöter är av olika nationaliteter. När vi 
hämtade in våra uppgifter bestod styrelsen av tre serber, en montenegrin, 
en kroat och en sloven. 

Arbetsuppgifterna är lite mer speciella än för de andra samordnings
kommittéerna, därför att man på olika sätt agerar som intressegrupp för 
en yrkeskategori. Kontakterna med svenska myndigheter riktar sig därför 
mot skolväsendet - UHÄ, SÖ, högskolor och kommunala skolstyrelser. 
Genom t ex olika kurser och konferenser fungerar man också som en 
organisation som syftar till att utveckla professionalismen inom lärar
kåren. 

Det finns dock även aktiviteter som direkt riktar sig till lokalföreningar
nas medlemmar. Man organiserar ferievistelse för barn i Jugoslavien och 
har huvudansvaret för den tidigare omnämnda frågetävlingen "Hur 
mycket känner jag mitt hemland?". 



4 LOKALFÖRENINGARNA: FRAMVÄXT OCH STRUKTUR 

4.1 Den historiska utvecklingen 

Spridningsförloppet 

Vi har tidigare visat en figur över riksförbundets medlemsutveckling 
(figur 3) som huvudsakligen avspeglade tillväxten av antalet medlems
föreningar. Det framgick, att den snabbaste tillväxten skedde under åren 
1975-78. En liknade bild får vi naturligtvis om vi betraktar grund
läggningsåret för de föreningar som idag finns som medlemmar i riksför
bundet. Tyngdpunkten ligger dock något tidigare (medelvärdet är 1974) 
och om vi delar tiden från omkring 1960 i femårsperioder har perioden 
1970-74 högst firekvens (43 %). 

Skillnaderna kan bero dels på, att vi i vårt material endast har de före
ningar som överlevt, medan i figur 3 redovisades samtliga medlemsföre
ningar vid vaije år, men även på att föreningar kan ha bildats vid en tid
punkt och anslutit sig till riksförbundet senare. 

Vi har tidigare noterat att nationella föreningar bildats senare än de all
mänjugoslaviska, och att detta speciellt har gällt de serbiska och kroati
ska nationella föreningarna. Dessa föreningar har ofta bildats på orter 
där det redan funnits en allmänjugoslavisk förening. En sådan uppdelning 
av de lokala kolonierna på flera föreningar på en ort kan också ha haft 
andra orsaker - personliga eller familjemotsättningar, olika verksam
hetsinriktning osv. Vi tror att det första grundandet av en förening på en 
ort och den senare tillkomsten av ytterligare föreningar på samma orter i 
flera avseenden följt olika mönster och vi ska därför söka studera den 
primära och den sekundära spridningen var för sig. 

Nybildandet av föreningar har naturligtvis varierat i detta avseende över 
tiden. I böljan dominerade helt primärspridningen. Av de föreningar som 
bildades före 1970 var 90 % primärspridda (de första på sin ort). Under 
perioden 1970-74 dominerade fortfarande primärspridningen (66 %) men 
redan under 70-talets andra hälft var de flesta nya föreningar sekundär
spridda (56 %) och under åren 1980-83 fanns 64 % av de föreningar som 
nybildades på orter där det redan förut fanns minst en jugoslavisk före
ning. 



F(gur 6. Föreningarna jördelade efter grundläggningsår 

S E K U N D A R S P R I D D A  

g R I M f i R S P R I D D i  

1 9 6 1 - 6 9  1 9 7 0 - 7 4  1 9 7 5 - 7 9  1 9 8 0 - 8 3  

Det finns alltså ett samband, som delvis är definitionsmässigt mellan 
egenskapen att vara primär- eller sekundärspridd å ena sidan och före
ningens grundläggningsår å andra sidan. Ju senare föreningen är grundad, 
desto troligare är det, att den är sekundärspridd. En viktig orsak till 
sekundärspridning är uppsvinget för nationella föreningar under senare 
år. Av 55 primärspridda föreningar var 86 % allmänjugoslaviska före
ningar men bara 59 % av de 39 sekundärspridda var aUmänjugoslaviska. 

En annan omständighet som spelar roll är vilket underlag som fanns på 
orten, dvs hur stor den jugoslaviska kolonin var. Ju fler jugoslaver, desto 
större xmderlag för flera föreningar. 

Genom att inter- eller extrapolera mellan < 1 > antal jugoslaviska med
borgare i kommunen 1973 och <2> antal personer med jugoslavisk 
bakgrund 1983 har vi uppskattat den jugoslaviska kolonins storlek vid 
vaije förenings grundläggningsår. För de primärspridda föreningarna var 
den genomsnittliga storleken av den jugoslaviska kolonin i kommunen 
662 personer medan för de sekundärspridda föreningarna gällde att den 
genomsnittliga kolonin bestod av 3 372 personer. 

De förklaringsfaktorer som vi hittills diskuterat har avsett egenskaper hos 
föreningen (primär/sekundär, allmän/nationell) eller hos den jugoslavi
ska kolonin (storlek). Vi har också velat undersöka om det finns egen
skaper hos den sociala miljön i kommunen som har betydelse för hur 
snabbt invandrarföreningar har kunnat bildas. Som en indikator på den 
sociala miljön har vi kombinerat egenskaperna kommunstorlek, som 



dikotomiserats vid 75 000 invånare och andel industri^sselsättning som 
tudelats vid 40 %. Denna nya variabel får empiriskt tre värden: < 1 > 
Stora kommimer med hög serviceandel, en miljö som vi bär kallar "stor
stad", <2> små kommuner med hög serviceandel, "småstäder" och <3> 
små kommuner med hög industriandel, "bruksorter". 

Det visar sig, att denna variabel (ortstyp ) har samband med såväl 
primär/sekundärspridning som med föreningens grundläggningsår. Av 
storstadsföreningama var en tredjedel primärspridda men av förening
arna i småstäder och på bruksorter var nästan alla primärspridda (88 res
pektive 86 %). De genomsnittliga grundläggningsåren för primär- respek
tive sekundärspridda föreningar på olika orter kan rangordnas: <1> 
Primärspridda storstadsföreningar (1970), <2> primärspridda bruksorts-
föreningar (1973), <3> primärspridda småstadsföreningar (1975) och 
sekundärspridda storstadsföreningar (1975) samt <4> sekundärspridda 
småstads- och bruksortsföreningar (1978). 

Figur?. Modell för prklaring av variationen i föreningarnas grund
läggningsår 

ORTSTYP-

0 , 2 9  
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Anm: KoefGdenterna är e t a - u r  MCA-analyser genomforda efter en 
ä priori bestämd svag kausaloranmg. c =u,<io. 



De variabler vi diskuterat förmår tillsammans förklara nästan hälften av 
skillnaderna i grundläggningsår. Alla variablerna har märkbara direkta 
effekter men starkast är naturligtvis effekterna från primär/sekundär-
spridning men också den jugoslaviska kolonins storlek vid tidpunkten för 
föreningsbildandet. Ju fler jugoslaver desto tidigare föreningsbildande 
och sekundärspridda föreningar har bildats senare än primärspridda. 

För ett par av variablerna framstår de indirekta effekterna som mer 
betydelsefulla än de direkta. Nationella föreningar är oftast sekundär
spridda och därför senare i tiden. Också en stor del av effekterna av orts
typ kanaliseras på detta sätt via sina effekter på den jugoslaviska kolonins 
storlek och förekomsten av nationella föreningar. 

Pionjärer och eftersläntrare 

Rogers och Shoemaker (1971) har gjort en klassifikation av accepterar-
kategorier i ett innovationsförlopp, som har blivit känd och använd i olika 
sammanhang (t ex Johansson, 1982 och Bäck 1979). 

Indelningen bygger på, att accepterandet av innovationer ofta tenderar 
att vara approximativt normalfördelat och Rogers och Shoemakers kate
gorier framkommer helt enkelt genom att standardavvikelser avsätts 
kring medelvärdet i tiden. Fem kategorier urskiljs: < 1 > innovatörema 
(de första 2,5 procenten), <2> de tidiga accepterama (därpå följande 
13,5 procenten), <3> den tidiga majoriteten (upp till medianen), <4> 
den sena majoriteten (nästa 34 procent) och <5> eftersläntrama (de 
sista 16 procenten). I vårt material skulle dessa kategorier närmast ha 
följande motsvarigheter: 

Innovatörer och tidiga accepterare : Föreningar grundade 1961-69 
huvudsakligen dominerade av primärspridning i storstäder. 

Den tidiga majoriteten : Föreningar grundade 1970-74 bland vilka 
primärspridda föreningar på bruksorter och sekundärspridda storstads-
föreningar var de dominerande. 

Den sena majoriteten och eftersläntrama : Föreningar bildade 1975 och 
senare dominerade av primärspridda småstadsföreningar och sekundär
spridda storstadsföreningar. 



Vi ska med några av de föreningar vi besökt illustrera dessa tre katego
rier. Den första typen representeras av Balkan i Malmö, den andra av 
jugoslaviska föreningen i Köping och den tredje av serbiska föreningen 
Svetozar Markovic i Katrineholm. 

Pionjärerna: en primärspridd storstadsprening 

Det som idag är riksförbundets största medlemsförening. 
Balkan i Malmö har sitt ursprung i ett flyktingläger utan
för Wien. Det var i böljan av 60-talet och emigrationen 
betraktades fortfarande som illegal. De flesta torde dock 
ha haft samma ekonomiska motiv för sin utvandring som 
de senare legala utvandrarna. En av våra intervju
personer berättar: 

- Det var bostadsbrist i Jugoslavien. Man kunde se 
familjer med 4-5 bam som bodde i en liten hydda. Jag 
trodde aldrig att det skulle bli bättre. Det var många 
andra som hade gått över gränsen och fått det bättre, så 
jag tänkte att jag skulle försöka också. Man riskerade ett 
års fängelse om man försökte ta sig över till Österrike. 
Det blev stor kalabalik hemma när jag hade försvimnit. 
Pappa var partisan och det hade aldrig varit någon från 
vår ort som hade gått över gränsen tidigare. 

I flyktinglägret började man spela fotboll och 1961, ännu 
kvar i lägret bildade man "Balkan". I september 1962 
kom hela laget i två busstransporter till Sverige. 

Fotbollsspelandet fortsatte i Malmö. Först var man 
tvimgna att skramla till en boll - en krona i taget och sen 
var det bara att böija spela igen. Till en böijan spelade 
de i parkerna, vilket väckte en del uppmärksamhet bland 
lokalbefolkningen. När man behövde samlas fick man ta 
till källarlokaler i bostadsområdena, bland annat an
vändes ett cykelrum. 

Relationerna med hemlandet "normaliserades" ganska 
snart. Redan 1964 kunde fotbollslaget åka till Jugo
slavien på främlingspass. I böljan fick man också en del 
hjälp från ambassaden i Köpenhamn och sedermera firån 



konsulatet i Malmö, sedan det inrättats. Man fick också 
kontakt med en kille som var fackligt aktiv och han 
hjälpte till att ta kontakt med de svenska myndigheterna. 

Tidiga majoriteten: en primärspridd bruksortsprening 

De flesta jugoslaver i Köping kom åren 1964-65. Ett par 
familjer kom illegalt redan på 50-talet Vid mitten av 60-
talet värvade Volvo arbetsbaft på flera orter i Serbien, 
Kroatien och Slovenien. 

Efter några år • i böljan av 70-talet böljade man tala om 
att bilda en förening. Milan Trkulja, som hade erfaren
het av organisationsarbete från Jugoslavien - han hade 
bland annat varit partimedlem - var en drivande kraft. 

Man tog kontakter med Volvo, som är det dominerande 
företaget och med kommunen för att se om man kunde 
få någon hjälp därifrån. Det fanns de som visste hiir 
man kunde organisera sig i Jugoslavien, men det fanns 
ingen som visste om och hur det skulle gå till i Sverige. 

En grupp ungdomar hade böljat dansa folkdans och upp
träda för att få ihop pengar. Företaget hade en fritids
gård och där böljade man träffas och man fick också ett 
litet ekonomiskt bidrag av kommunen och 1973 kunde 
föreningen officiellt grundas. Efter ett tag fick man en 
källarlokal av kommunen. 

Den sena majoriteten: en sekundärspridd bruksortsförening 

Serbiska föreningen Svetozar Markovic i Katrineholm 
bildades 1978. Då fanns redan den jugoslaviska före
ningen. Enligt flera medlemmar i Svetozar Markovic 
fungerade den jugoslaviska föreningen inte bra. 

Motsättningarna i föreningen var enUgt dem av flera 
olika slag. Den jugoslaviska föreningen fungerade tyckte 
man bara som en "krog". Det fanns de som ville sätta 
igång med bamverksamhet och som inte kände att de 



fick något gensvar, att den gamla föreningen var en herr-
och fotbollsklubb. 

Rent personliga motsättningar spelade också en stor roll 
vid delningen. Det nationella momentet fanns också 
med, men ingen vi talat med har särskilt betonat detta. 
Delningen följde inte heller rent nationella skiljelinjer. 
En del serber stannade kvar i den gamla föreningen. 
Många nämner utskänkningsfrågan som viktig. I 
Svetozar Markovic finns inget starkare än folköl och 
många tycker att detta är viktigt för att barn och kvinnor 
ska komma till föreningen. 

Den grupp som tog initiativ till bildandet av den nya 
föreningen kände sig osäker, och kände att man hade 
motstånd från olika håll - från den gamla föreningen 
men även &ån kommunen, som hade svårt att förstå 
grunderna för splittringen. Kommunens förvaltning och 
politiker var misstänksamma. 

Så småningom har motsättningarna tonats ned. Många 
medlemmar i båda föreningarna vill ha samarbete och 
det förekommer också. Allteftersom det har kommit nya 
medlemmar har de som belastas av den gamla osämjan 
blivit en mindre andel i föreningarna. 

Det finns flera olika omständigheter vid bildandet av dessa föreningar 
som har en innebörd som går utöver dessa enskilda fall. I Köping spelade 
en person med organisatorisk erfarenhet fi-ån Jugoslavien stor roll vid 
föreningsbildandet. Vi har vid flera intervjuer med medlemmar som varit 
med från böljan stött på sådana erfarenheter, även om medlemskap i 
ungdomsorganisationen varit vanligare än partimedlemskap. 

Betydelsen av verksamhetsformer vid bildandet av både primära och 
sekundära föreningar visar sig t ex både i Balkan och i Katrineholm. I 
båda fallen spelar inriktningen på fotboll en roll, fast på olika sätt. I 
Balkan var fotbollsintresset den direkt utlösande faktorn för bildandet av 
föreningen. I Katrineholmsfallet var Svetozar Markovics utbrytning en 
reaktion på föreningens ensidiga inriktning på fotboll. 



I Katrineholm betonades också motsättningen mellan "herrklubben" med 
servering av alkoholdrycker och "familjeföreningen". Detta är en motsätt
ning som återkommer på flera håll, och som också uppmärksammats i 
den interna diskussionen i riksförbundet, t ex vid kongressdebatter. 

I alla tre fallen kan vi också se bur omvärlden reagerat, i vilken utsträck
ning man i initialskedet fått stöd (eller mothåll) firån de kommimala 
myndigheterna, de jugoslaviska utlandsmyndigheterna, svenska frivilliga 
organisationer eller företag, andra jugoslaviska organisationer. Vi ska i 
nästa avsnitt särskilt studera i vilken utsträckning föreningar i olika situa
tioner och under olika tidsperioder fått sådant stöd från omvärlden vid 
föreningsbildandet. 

Yttre stöd i böljan 

I en enkätfråga har vi bett våra respondenter att värdera vilka organisa
tioner som spelade en positiv roll vid föreningens grundande. De flesta 
kunde inte uppge någon sådan organisation. Det mest frekventa svaret 
bland dem som upplevde att de fått något yttre stöd var att svenska myn
digheter spelat en positiv roll (15 %). Därefter följde riksförbundet 
(9 %), företag (7 %), andra jugoslaviska föreningar eller svenska före
ningar (6 % vardera) och distriktsorganisationen (5 %). Några svarande 
angav ambassaden eller andra invandrarföreningar än jugoslaviska. 

Svaren var inte okorrelerade eller genomgående negativt korrelerade 
med varandra. Med ledning av det sambandsmönster som uppstod har vi 
konstruerat tre variabler som avser att mäta detta yttre stöd: 

< 1 > Stöd från jugoslaviska organisationer (riksförbundet, annan före
ning eller distriktet). Den genomsnittliga korrelationen i klustret var 0,16 
och den lägsta 0,09. 

<2> Stöd från myndigheterna 

<3> Stöd från företag och svenska föreningar. Korrelationen mellan 
dessa båda svar var 0,10 

Myndighetsstöd var positivt relaterat till de båda andra stödtypema 
medan sambandet mellan stöd från jugoslaviska organisationer å ena 
sidan och från svenska föreningar och företag å andra sidan i huvudsak 
var negativt. 



I genomsnitt hade 19 % upplevt någon form av stöd från jugoslaviska 
organisationer i Sverige, 15 % stöd från myndigheterna och 13 % stöd 
från företag och/eller svenska föreningar. 

De tre kurvorna följer två huvudmönster. Stödet från de egna organisa
tionerna ökar monotont över tiden från inget alls under den första 
perioden, till att inemot hälften av de föreningar som bildats under 80-
talet uppmimtrats av de egna organisationerna. Stödet från det svenska 
samhållet följer ett bimodalt mönster, med en topp under 70-talets första 
hälft och en topp under 80-talet. 

Tabell 22  Variationer över tid i yttre stöd vid föreningsbildandet 

Stöd från: 

Grundad Förening/ Jugoslavisk 
år Myndighet företag organisation 

1961-69 (n=10) 10% 0 %  0 %  
1970-74 (n=41) 20% 2 0 %  10% 
1975-79 (n=34) 9 %  6 %  2 7 %  
1980-83 (n=11) 18% 18% 4 6 %  

I huvudsak gäller, under alla tidsperioder, att den svenska statsmaktens 
roll är underordnad. I huvudsak har föreningarna vuxit fram på gruppens 
eget initiativ. Man kan inte heller säga, att föreningarna är skapelser 
"uppifrån" - från de högre nivåerna inom den egna organisationen, men 
dessa spelar en över tiden allt större roll. Den tilltagande betydelsen av 
den egna organisationen sammanhänger naturligtvis med att denna vuxit 
till sig och blivit mer differentierad. Före 1970 var det t ex inte möjligt att 
få stöd från riksförbimdet som ännu inte bildats. Variationerna i stödet 
från det svenska samhället ska vi något senare i detta avsnitt undersöka 
närmare. 

Vi har också undersökt sambanden mellan de tre stödvariablema och 
några andra förenings- och kontextegenskaper än tiden. Man kan därvid 
notera följande samband: 



< 1 > Stöd från myndigheterna bar varit något vanligare i "småstäder" än i 
"storstäder" och på "bruksorter". Det finns vidare samband med före
ningens karaktär av primär/sekundärspridd och allmänjugo
slavisk/nationell. Sekmidärspridda och nationella föreningar har mer 
sällan (procentdifferenser 8 respektive 10 enheter) fått stöd. Vi tror att 
detta sammanhänger med de svenska myndighetemas skepsis mot en 
splittring inom invandrargruppen, som man inte riktigt förstår sig på (jfr 
Katrineholmsfallet ovan). 

<2> Stöd fi-ån föreningar och företag visar samband med de politiska 
majoritetsförhållandena i kommunen och med ortstyp. På bruksorterna 
har endast 5 % fått sådant stöd mot 13 % genomsnittligt och i kommuner 
med 60 % eller mer socialistiska mandat i kommunfullmäktige är mot
svarande andel 6 %. Eftersom ortstyp och majoritetsförhållanden är nära 
relaterade till varandra har vi också undersökt effekten av var och en av 
dessa båda variabler, sedan den andra hållits konstant. 

Tabell 23. Andel föreningar som fått stöd av föreningar och företag i orter av 
olika typ och med oWm politiska majoritetsförhållanden 

Andel socialistiska mandat i kommunfullmäktige: 
Ortstyp Mindre än 50 % 50 % eller mer 

Bruksorter O % 6 % 
n=4 n=17 

Ej  bruksorter 13 % 14 % 
n=24 n=52 

Vid konstanthållningen visar det sig, att sambandet med ortstyp kvarstår. 
Det är en särskilt liten andel av de jugoslaviska föreningarna som upp
lever att man i initialskedet fick något stöd från företag och föreningsliv 
på bruksorterna. Däremot ändrar sambandet med majoritetsförhåll
andena riktning - ju större socialistisk majoritet, desto sannolikare att 
föreningen har fått stöd. 

Detta andra resultat är något svårtolkat. Den oberoende variabeln är ju 
ett mått på majoritetsförhållandena i den kommunala organisationen. 



men den beroende variabeln avser inte stöd från kommunen utan från 
"samhället" utanför statsmakten. Några liknande samband framträder 
heller inte då vi betraktar stödet från myndigheterna som beroende 
variabel. Om man ser andelen socialister i fullmäktige som en indikator 
på arbetarrörelsens styrka på orten blir resultatet kanske något rimligare. 

Det ringa stödet från föreningar och företag på bruksorterna är också 
värt att uppmärksamma, eftersom just dessa enheter brukar anses vara de 
allra viktigaste institutionerna på dessa orter - dominerade av bolaget och 
rörelsen (se t ex Hellblom, 1985). 

<3> Stöd från det egna jugoslaviska organisationslivet är relaterat till 
ortstyp (större i småstäder och bruksorter) samt negativt relaterat till den 
jugoslaviska kolonins storlek. Det är troligt, att båda dessa samband upp
kommer genom det starka sambandet mellan stöd från jugoslaviska orga
nisationer och grundläggningsår. Med tiden växer sig det egna förenings
livet starkare och blir kapabelt att lämna initialstöd till nya föreningar 
och med tiden sprider sig föreningsbildandet till de små kolonierna utan
för storstäderna. Andelen av de nybildade föreningarna som finns utanför 
storstäderna har ökat från 20 % 1961-69 till 54 % 1980-83. Andelen av 
nybildade föreningar som fanns på orter med små jugoslaviska kolonier 
(under medianen) ökar under samma tid från 10 % till 54 %. 

Vi har här delat upp tidsförloppet i tvåårsperioder. Det visar sig då, att 
den andel föreningar som upplevt initialstöd från myndigheterna har haft 
toppar 1972-73, 1976-77 och 1980-81. För periodens andra del överens
stämmer dessa toppar med maxima för den icke-nordiska invandringen, 
medan sambandet med invandringen från Jugoslavien är obetydligt. Kor
relationen över tid med den icke-nordiska invandringen är 0,33 för 
perioden 1975-83 men -0,14 med invandringen från Jugoslavien. 

För tiden före 1975 finns däremot inget sådant samband. Motsvarande 
korrelationer blir -0,55 respektive -0,30. Toppen i såväl den jugoslaviska 
som den icke-nordiska invandringen inträffar 1970-71 alltså tvåårs
perioden före maximum på kurvan för stöd från myndigheterna. Med en 
time-lag om en tvåårsperiod blir korrelationerna med icke-nordiska res
pektive jugoslavisk invandring 0,98 respektive 0,94. 

Från 1970-talets mitt förefaller det alltså som om stödet från myndig
heterna fluktuerat med invandringsströmmama - år med stor invandring 
är myndigheterna positiva till bildandet av invandrarföreningar. Detta 



kommer också jugoslaverna till godo, trots att invandringen från Jugo
slavien är låg och avtagande. Det ligger nära till hands att förknippa 
denna följsamhet från den svenska statsmaktens sida med den nya in
vandrarpolitiken från 70-talets mitt. 

Figur & Andel föreningar som i initialskedet fått stöd av svenska myndig
heter och invandring från Jugoslavien 1968-83 samt icke-nordisk 
invandring 1970-83 
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Anm: Z=antal standardavvikelser frän medelvärdet över tid 

Före denna tidpunkt finns ingen sådan följsambet. Först ett par år efter 
ett år med stor invandring visar myndigheterna en positiv inställning till 
grundandet av föreningar. Orsakerna kan dels vara tröghet från myndig
hetemas sida, men även tröghet i föreningsbildandet. 



Verksamhetens utveckling 

Den vanligaste verksamheten vid föreningamas grundande var sport, som 
uppges som första verksamhet av fyra av fem föreningar. Drygt hälften 
uppger, att det i bötjan också förekom kulturell verksamhet, medan 
endast minoriteter uppger att det förekom öppen klubbverksamhet 
(27 %), bamverksamhet (20 %) och kvinnoverksamhet (5 %). Den ringa 
förekomsten av öppen klubbverksamhet sammanhänger naturligtvis med 
att deima är beroende av att man har egna lokaler, vilket få föreningar 
hade vid bildandet. 

Figur 9. Förändring i relativ förekomst av olika organiserade verksamheter 
mellan 1977 och 1983 
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Anm: Källa för 1977: Centar za istrazivanje migradja, 1979 

Det är också den öppna verksamheten som visar den snabbaste tillväxten. 
Vid vårt undersökningstillfälle uppgav samtliga föreningar sådan verk
samhet, dvs en ökning med 73 procentenheter. Också bamverksamhet 
har ökat snabbt (60 procentenheter). Förekomsten av kulturverksamhet 
har ökat med 39 procentenheter, kvinnoverksamhet med 21 procenten
heter och sport med bara 16 procentenheter. 

Föreningar som har grundats under olika tidsperioder skiljer sig inte åt i 
någon större utsträckning med avseende på första verksamhet. Vid en 
jämförelse mellan föreningar gmndade före respektive från och med 
1975 är de största sldUnadema att kulturverksamhet var relativt vanligare 
under den senare perioden och öppen verksamhet imder den tidigare. 

H-20% 



Relativt har alltså idrottens betydelse minskat till förmån för öppen verk
samhet, kultur- och bamverksamhet. Liknande resultat framkommer vid 
en jämförelse av förekomsten av olika organiserade verksamheter vid två 
tvärsnitt i tiden, 1977 och 1983. 

Här har fotbollens relativa förekomst till och med minskat medan barn
verksamhet och olika kulturaktiviteter har ökat. De lokalberoende 
idrotterna schack och bordtennis har likaledes ökat starkt. 

4.2 Ledningsstrukturen 

Styrelserna 

En genomsnittlig föreningsstyrelse har 8 ordinarie ledamöter men varia
tionerna är ganska stora (3 -15 ledamöter). Det är inte regel att det finns 
suppleanter utsedda för styrelsens ledamöter. Endast i hälften (48 %) av 
styrelserna förekommer suppleanter. Det genomsnittliga antalet supp
leanter i de styrelser, där sådana förekommer är bara drygt 2, dvs det 
firms inte på långt när ersättare för alla i styrelsen. 

Tabell 24. Genomsnittligt antal ledamöter i styrelsen i föreningar i olika 
redovisningsgrupper 

Små kommuner Stora kommuner 

Föreningens 
storlek 

Hetero
gena 

Homo
gena 

Hetero
gena 

Homo
gena 

Stor 10,6 
n=9 

9,5 
n=4 

9,4 
n=19 

9,6 
n=18 

Liten 6,8 
n=25 

7.7 
n=10 

6,6 
n = l l  

5,3 
n=3 

I de redovisningsgrupper som vi tidigare använt varierar styrelsens 
genomsnittliga storlek från 5,3 i små nationellt homogena föreningar i 
stora kommuner till 10,6 i stora nationellt heterogena föreningar i små 
kommuner. Störst betydelse för variationen har skillnaderna i förenings
storlek. Den vägda partiella medelvärdesskillnaden mellan stora och små 



föreningar är 3,3, dvs sedan kommunstorlek och nationell homogenitet 
hållits konstant, har en stor föreningen en styrelse med drygt tre 
ledamöter mer än en liten förening. 

Föreningsstyrelserna sammanträder i medeltal drygt 12 gånger per år. I 
redovisningsgruppema varierar medelvärdet mellan 6,7 och 17,2 gånger 
per år. Grupperna med högsta och lägsta medelvärde är desamma som i 
fråga om styrelsemas storlek. Störst effekt av de tre bakgrundsvariabl
erna har också nu föreningsstorlek med en partiell medelvärdesskillnad 
om 4,3 sammanträden per år 

Fackorgan 

Liksom på central riksförbundsnivå och regionalt i distriktsstyrelserna 
fiims en uppsättning fackorgan i lokalföreningarna. I medeltal förekom
mer 2,5 sådan funktion, varav sport och kultur är de vanligast före
kommande (SO % respektive 48 %). En särskild funktion för barn- och 
ungdomsverksamhet förekommer i 38 % av föreningarna, kvinnoverk
samhet i 27 % och för skolfrågor i 10 %. 

Tabell 25. Genomsnittligt antal fackorgan i föreningar i olika redovisnings-
grupper 

Små kommuner Stora kommuner 

Föreningens Hetero Homo Hetero Homo
storlek gena gena gena gena 

Stor 2,9 2,5 3,6 3,4 
n=9  n=4 n=19 n=17 

Liten 2,2 2,7 0,2 0,7 
n=25 n=10 n = l l  n = 3  

Variationen av redovisningsgruppemas medelvärden är från 0,2 till 3,6. 
Liksom med avseende på styrelsemas storlek och sammanträdesfrekvens 
är föreningsstorlek den viktigaste av de tre oberoende variablerna (par
tiell medelvärdesskillnad; 1,8). 



Funktionerna för barn- och ungdomsverksamhet, kvinnoverksamhet samt 
för skolfrågor är oftast i form av kollektiva organ (61 %, 61 % och 50 % 
respektive) medan sport- och kulturfunktionema oftare organiseras så att 
det finns någon särskild styrelseledamot som utses som ansvarig (70 % 
respektive 64 %). 

Huruvida en funktion har organiserats som ett kollektivt organ (utskott 
eller kommitté) eller med en ansvarig person beror dels på verksamheten 
men också på föreningens storlek. I stora föreningar tar 65 % av bam-
och ungdoms-, kvinno- och skolpolitiska funktioner formen av kollektiva 
organ. I små föreningar är motsvarande andel 60 %. Av sport- och kultur-
funktionerna i de stora föreningarna är 47 % kollektiva men bara 27 % i 
de små föreningarna. 

4.3 Styrelsernas sammansättning 

Nationaliteter 

Styrelsernas nationella sammansättning liknar i stort medlemskårens 
sammansättning (jfr tabell 8 kapitel 2). De största skillnaderna är en viss 
överrepresentation för serber på i första hand makedonemas bekostnad. 
I kapitel 8 diskuteras mer ingående styrelsemas representativitet såväl 
med avseende på nationell sammansättning som andra egenskaper. 

I detta kapitel bör de ovägda medelvärdena tolkas som "en genomsnittlig 
föreningsstyrelses" sammansättning medan de vägda medelvärdena be
skriver samtliga styrelseledamöters fördelning. Om ett visst vägt medel
värde är större än motsvarande ovägda medelvärde, beror detta på att 
den aktuella kategorin är en större andel i stora än i små styrelser. Några 
mer framträdande sådana skillnader kan inte iakttas i tabell 26. 

Som mått på nationell homogenitet/heterogenitet har vi använt nationa
litetsfördelningens modalprocent. I medlemskårerna var detta mått i 
genomsnitt 68 procent. Styrelsemas genomsnittliga modalprocent är 
nästan exakt densamma (67 %). 

De nationella föreningarna har naturligtvis mer homogena styrelser än de 
allmänna. Ceteris paribus är den genomsnittliga modalprocenten 30 pro
centenheter högre i de nationellt homogena föreningarna. Förenings
storlek har ingen effekt (partiell medelvärdesskillnad 0) medan kommun
storlek har en viss effekt (-7 procentenheter). I redovisningsgmppema är 



modalprocenten lägst i stora heterogena föreningar i stora kommuner 
(51 %) och högst i homogena föreningar i små kommuner (93 %). 30 
procentenheter av denna skillnad om 42 procentenheter kan alltså hän
föras till skillnaderna i medlemskårens homogenitet. 

Tabell 26. Förening^tyrelsemas fördelning på jugoslaviska nationaliteter 

Nationalitet 
Ovägda 

medelvärden 
Vägda 

medelvärden 

Serber 4 4 %  45% 
Kroater 16% 14% 
Makedoner 14% 15% 
Slovener 11% 10% 
Övriga 16% 15% 
- Montenegriner 3 %  3 %  
- Ungrare 2 %  3 %  
- Albaner 2 %  2 %  

Summa 101 % 99% 
Viktsumma (n) 96 795 

Tabell 27. Genomsnittlig nationell homogenitet (modalprocent) i styrelserna 
i föreningar i olika redovisningsgrupper 

Små kommuner Stora kommuner 

Föreningens Hetero Homo Hetero Homo
storlek gena gena gena gena 

Stor 70% 93% 51% 79% 
n=8 n=4 il a n=18 

Liten 55% 93% 62% 84% 
n=23 n=10 n = l l  n=3  



Könsfördelningen 

Ungefär en Värdedel av styrelseledamöterna (ovägt medelvärde 27 % 
och vägt medelvärde 25 %) är kvinnor. Kvinnoandelen är därmed avse
värt lägre än i medlemskåren (39 % respektive 37 %). 

I redovisningsgruppema är det lägsta medelvärdet 10 % kvinnor (i stora 
homogena föreningar i små kommmier) och det högsta 67 % (i små 
homogena föreningar i stora kommuner). Störst effekt av de tre indel-
ningsvariablema har föreningsstorlek (partiell medelvärdesskillnad -
18 %) och kommunstorlek (+13 %). Det finns alltså fler kvinnor i styrel
serna i små föreningar i stora kommuner. Däremot spelar föreningens 
nationella homogenitet en mindre roll (+4 %). 

Dessa samband motsvarar till riktning och storleksordning ungefär de 
som kunde iakttas i kapitel 2 då vi betraktade medlemskåremas köns
sammansättning. 

Tabell 28. Genomsnittlig andel kvinnor i styrelserna i preningar i olika 
redovisningsgrupper 

Små kommuner Stora kommuner 

Föreningens Hetero Homo Hetero Homo
storlek gena gena gena gena 

Stor 15% 10% 2 8 %  2 5 %  
n=9 n=3 P Ii 00

 n=18 

Liten 2 8 %  3 1 %  32% 67% 
n=22 n=9 n=10 n=2 

Åldersfördelningen 

Medianåldern i styrelsepopulationen är cirka 35 år vilket är omkring 10 
år högre än i medlemspopulationen. Orsaken är naturligtvis att de allra 
lägsta åldersgrupperna, barnen, inte är företrädda i styrelserna. När vi i 
kapitel 2 studerade medlemmarnas åldersfördelning valde vi som 
sammanfattande mått andel medlemmar under 25 år. Denna andel var i 



genomsnitt 43 % och varierade i redovisningsgruppema mellan 30 % och 
60%. 

Tcä)eU 29. Genomsnittlig andel styrelseledamöter under 25 år i föreningar i 
oWca redovisningsgrupper 

Små kommuner Stora kommimer 

Föreningens Hetero Homo Hetero Homo
storlek gena gena gena gena 

Stor 24% 11% 2 0 %  14% 
n=8  n=4 n=17 00 II o 

Liten 16% 9 %  2 4 %  0 %  
n=24 n=10 = 11 n=3  

I styrelserna är den genomsnittliga andelen ledamöter imder 25 år 17 % 
(ovägt medelvärde) respektive 18 % (vägt medelvärde). I redovisnings
gruppema varierar medelvärdet mellan O % och 24 %. 

Nationellt heterogena föreningar har fler ungdomar i styrelserna än 
homogena föreningar (partieU medelvärdesskillnad 10 %). Föreningsstor
lek har en viss effekt (+S %) medan kommunstorlek inte uppvisar något 
samband med andelen ungdomar ( + 1  %). 

Invandringsår till Sverige 

Den totalt dominerande delen av styrelseledamöterna har invandrat 
under 10-årsperioden 1965-1974 (ovägt medelvärde 85 % och vägt 
medelvärde 84 %). Före denna period har 7 % kommit till Sverige och 
efter 1974 har 10 % kommit. Två procent är födda i Sverige. Som 
sammanfattande mått använder vi andelen invandrade före 1970, ett mått 
som i hela materialet (ovägt medelvärde) är 56 %. 

Lägst andel tidiga invandrare (33 %) har stora homogena föreningar i 
små kommuner och högst andel (73 %) har de små homogena förening
arna i stora kommimer. De partiella medelvärdesskillnadema är ganska 



små och positiva för nationell homogenitet ( + 3  %) och kommunstorlek 
(+6 %) samt negativ för föreningsstorlek (-6 %). 

Tabell 30. Genomsnittlig andel styrelseledamöter som invandrat till Sverige 
pre 1970 i föreningar i olika redovisningsgrupper 

Små kommuner Stora kommuner 

Föreningens Hetero Homo Hetero Homo
storlek gena gena gena gena 

Stor 43% 3 3 %  53% 62% 
n=8  n=4 n=19 n=17 

Liten 5 8 %  4 8 %  4 1 %  73% 
n=24 n=9 n=10 n=3 

Y rkesfördelningen 

Liksom i medlemskåren (tabell 16 kapitel 2) dominerar arbetaryrken 
bland styrelseledamöterna. Det vägda medelvärdet arbetare i styrelserna 
är 62 % och om vi bara betraktar de yrkesverksamma ledamöterna 74 %. 
Motsvarande andelar i medlemskåren är 49 % respektive 79 %. Den 
stora skillnaden mellan styrelse- och medlemspopulationema då vi även 
inkluderar de icke yrkesverksamma beror naturligtvis på skillnadema i 
åldersstruktur. Skillnaden reduceras kraftigt då vi begränsar oss till 
endast de yrkesverksamma. 

Drygt hälften av dem som har tjänstemannayrken är antingen lärare 
(vanligen hemspråkslärare) eller arbetar på annat sätt inom samhällets 
"invandrarpolitiska sektor" (tolkar, invandrarbyråtjänstemän etc). Dessa 
kategorier utgör 60 % av tjänstemännen i den genomsnittliga förenings
styrelsen och 55 % av tjänstemäimen i hela styrelsepopulationen. 



Tabell 31 Styrelsemas yrkesfördelning 

Ovägda Vägda 
Yrkesgrupp medelvärden medelvärden 

Arbetare 
- produktion 
- service mm 

60% 
45% 
14% 

62% 
4 7 %  
14% 

Tjänstemän 
- högre 
- lägre 

20% 
2 %  

19% 

8 %  
1 %  

17% 

Företagare 4 %  4 %  

Ej  yrkesverksamma 
- studerande 
- pensionärer 
- hemmafruar 

13% 
8 %  
4 %  
1 %  

13% 
8 %  
4 %  
1 %  

Summa 
Viktsumma (n) 

97% 
87-90 

97% 
707-740 

Andel arbetare av yrkesverksamma styrelseledamöter varierar i redovis-
ningsgruppema från 48 % (små heterogena föreningar i stora kommuner) 
till 94 % (stora homogena föreningar i små kommuner). Kommun- och 
föreningsstorlek har ganska starka effekter (partiella medelvärdes
skillnader -24 % respektive +17 %) medan det inte finns något samband 
med nationell homogenitet (O %). Arbetaryrkena dominerar alltså kraf
tigast i stora föreningar i små kommuner. Detta överensstämmer med 
vad som kunde iakttas i medlemskåren. 



Tabell 31 GenomsnUtli^ andel arbetare av yrkesverksamma styrelseleda
möter i premngar i olika redovisningsgmpper 

Små kommuner Stora kommuner 

Föreningens Hetero Homo Hetero Homo
storlek gena gena gena gena 

Stor 88% 94% 83% 80% 
n=8  n=4 n=16 00 il ti 

Liten 90% 9 0 %  4 8 %  52% 
n=21 n=9 n=9 n=3  



5 LOKALFÖRENINGARNA: RESURSER OCH 
VERKSAMHET 

5.1 Föreningarnas resurser 

Inkomster och utgifter 

En genomsnittlig lokalförening omsätter 66 000 kronor, vilket, om vi an
tar att även de föreningar som inte besvarat denna enkätfråga har samma 
medelvärde som de svarande, innebär en samlad omsättning för samtliga 
föreningar om cirka 7,9 miljoner kronor. Vi har tidigare konstaterat, att 
riksförbundet 1983/84 omsatte 2,8 miljoner kronor och distriktsorganisa-
tionema 1 miljon. Den totala omslutningen för riksförbundet och dess 
medlemsorganisationer torde därmed uppgå till cirka 12 miljoner kronor. 

Tabell 33. Lokalföreningarnas inkomster 

Inkomstkälla 

Kommunala bidrag 
Bidrag från andra myndigheter 
Bidrag från organisationer 
Medlemsavgifter 
Verksamhetsintäkter 

Ovägda Vägda 
medelvärden medelvärden 

3 4 %  3 2 %  
10% 7 %  
3 %  2 %  

11% 5 %  
4 3 %  5 3 %  

Summa 101 % 99 % 
Viktsumma (n) 84-89 5.808.500-5.897.500 

Lokalföreningarna och distriktsorganisationema svarar därmed för tre 
i ^ ä r d e d e l a r  av den samlade omsättningen. Detta är en högre andel än vad 
som gällde för samtliga riksförbunds omsättning i riksförbundsundersök
ningen. Medlemsorganisationemas andel var där inte högre än 57 %. 

De offentliga bidragens andel av föreningamas sammanlagda inkomster 
(vägda medelvärden) var 39 % och för den genomsnittliga föreningen 
(ovägda medelvärden) 44 %. Dessa siffror är praktiskt taget identiska 



med vad vi i riksförbundsundersökningen fann gälla för samtliga in-
vandrarorganisationer. 

Utgifterna kan delas i två delar i samma storleksordning: Å ena sidan 
upptar verksamhetskostnaderna 51 % (ovägt) respektive 57 % (vägt). Å 
andra sidan upptar lokalkostnaderna (hyra, inventarier m m )  49 % 
respektive 43 %. Lokalkostnaderna är därmed något lägre än vad som 
kunde noteras i riksförbundsundersökningen (63 %). 

Den genomsnittliga inkomsten i redovisnlngsgruppema varierar från 
18 000 kronor (små nationellt homogena föreningar i stora kommuner) 
till 130 000 kronor (stora heterogena föreningar i stora kommuner). 
Störst effekt har föreningsstorleken (partiell medelvärdesskillnad 77 000 
kronor). 

Tabell 34. Genomsnittliga inkomster för föreningar i olika redovisnings
grupper 

Små kommuner Stora kommuner 

Föreningens Hetero Homo Hetero Homo
storlek gena gena gena gena 

Stor 84tkr 86tkr 130 tkr 92 tkr 

o II n=4 00 II n=16 

l i ten 22tkr 32tkr 21 tkr 18 tkr 
n=23 n=8 n=8 ö II 

Medlemsavgifterna 

Det förekommer en rad olika avgiftskonstruktioner i föreningarna. I de 
flesta föreningar förekommer avgift per person (92 av 98 föreningar). En 
aiman vanlig konstruktion är speciella familjeavgifter (förekommer i 33 
av 99 föreningar). Nedsatta avgifter för barn och/eller ungdomar är 
också vanliga. 

Den genomsnittliga medlemsavgiften per person var 31 kronor och den 
genomsnittliga familjeavgiften var 57 kronor. De särskilt nedsatta avgift



erna för bara och ungdomar var i genomsnitt 3 respektive 4 kronor, men i 
de flesta föreningar där sådan nedsättning förekom innebar den en total 
avgiftsbefrielse. 

Tabell 35. Genomsnittliga medlemsavgifter per person i föreningar i olika 
redovisningsgrupper 

• 
Små kommuner Stora kommuner 

Föreningens Hetero Homo Hetero Homo
storlek gena gena gena gena 

Stor 25 kr 25 kr 27 kr 34 kr 
n=9 n=2 n=16 n=18 

Liten 35 kr 29 kr 29 kr 35 kr 
n=23 n=10 O

 II C! II C
 

Skillnaderaa mellan redovisningsgruppema är små och den största effek
ten av de oberoende variablerna har föreningens storlek. Ceteris paribus 
är medlemsavgiften 5 kronor högre i små föreningar än i stora. 

Kommunala bidrag 

De kommunala bidragen spelar en strategisk roU i föreningarnas eko
nomi, då de i medeltal svarar för en tredjedel av inkomsterna. Skillnad
eraa i denna andel är emellertid stora. Variationsvidden är mellan O % 
och 82 %. För ungefär hälften av föreningaraa befinner sig den andel 
som finansieras med kommunala bidrag mellan 15 % och 34 %. 

Den kommunalbidragsfinansierade andelen är beroende av hur mycket 
av kostnaderaa som självfinansieras med medlemsavgifter, verksam
hetsintäkter mm, medlemsantalet samt den kommunala bidragsnivån, ut
tryckt som bidrag per medlem. Vi ska här något uppehålla oss vid denna 
sista faktor - den kommunala bidragsnivån. 

Eftersom bidragsnivån i princip bör vara densamma för alla föreningar i 
samma kommun, och eftersom vi anser, att orsakeraa till skillnader i 
bidragsnivå i första hand bör sökas i kommunens snarare än föreningar



nas egenskaper, har vi aggregerat våra data kommunvis, för att genom
föra analysen med kommun som analysenhet 

Bidragsnivån varierar i kommunerna från O kronor till knappt 500 kronor 
och är i medeltal 110 kronor per medlem. I undersökningar om orsakerna 
till variationer i output från politiska system har man ofta uppehållit sig 
vid den relativa betydelsen av politiska omständigheter respektive socio-
ekonomiska förhållanden. Sådana undersökningar har t ex genomförts 
med amerikanska delstater (se t ex Dye, 1966 och Dawson och Robinson, 
1963) eller med svenska kommuner som analysenheter (se t ex Birgers
son, 1975 och Johansson, 1982) 

Ett vanligt resultat i dessa undersökningar är att indikatorer på politiska 
och administrativa förhållanden spelar en underordnad roll för variation
erna i output från det politiska systemet. Vi har valt ett antal indikatorer 
på politiska respektive socio-ekonomiska förhållanden i kommunerna 
och relaterat dessa till bidragsnivån i termer av bidrag per medlem. 

Som mått på den isolerade effekten av de olika indikatorerna kan beta-
koefficienterna i tabell 36 användas. Det framgår tydligt av tabellen, att 
de politiska indikatorerna har en klart underordnad ställning i förhåll
ande till de socio-ekonomiska indikatorerna. Ingen av de politiska indika
torernas beta-koefficienter når över 0,20 men fyra av de socio-ekonomi
ska indikatorerna når över denna nivå. 

Ju fler invandrarföreningar det finns i kommunen desto lägre är bidrags
nivån per medlem. Antalet invandrarföreningar är naturligtvis nära rela
terat till antalet invandrare och därmed till antalet medlemmar i in
vandrarföreningar. Det observerade negativa sambandet är därmed i det 
närmaste definitionsmässigt. Man kan vidare iaktta positiva samband 
med de med varandra nära relaterade variablerna folkmängd och 
dummy-variabeln "storstad", samt ett negativt samband med industri-
sysselsättning. 

De mest betydelsefulla av de politiska sambanden är med förekomst av 
invandramämnd (positivt), förändring mellan valen 1979 och 1982 av an
talet utländska medborgare (negativt) och av andelen socialistiska man
dat (positivt) i fullmäktige. Däremot synes fullmäktiges sammansättning i 
dessa båda avseende inte ha någon betydelse. 



Tabell 36. Samband mellan politiska och socio-ekonomiska indikatorer och 
kommunal bidragsnivå 

Socio-ekonomiska 
indikatorer 

r beta 

Politiskt-administrativa 
indikatorer 

r beta 

Antal invandrar
föreningar 0,18 -0,70 

Folkmängd 0,21 0,52 

Procent industri
sysselsättning -0,29 -0,35 

Storstad 0,39 0,27 

Invandramämnd 0,31 0,19 

Förändring 1973-
83 antal uuändska 
medborgare 0,07 -0,16 

Förändring 1979-
82 antal uuändska 
medborgare i full
mäktige 

Förändring 1979-
82 andel s+vpk-
mandat i full
mäktige 

-0,09 

0,07 

-0,16 

0,16 

Bruksort -0,28 0,10 

Äldsta jugosla
viska förenings 
ålder 0,25 0,10 

Procent utländska 
medborgare i full
mäktige 0,02 0,07 

Procent av medel
skattekraften 0,19 0,02 

Procent s+vpk-
mandat i 
fullmäktige 

Invandrarbyrå 

0,05 

0,17 

0,02 

-0,01 



Vi noterar, att de viktigaste icke-definitionsmässiga sambanden med 
sodo-ekonomiska indikatorer uppträder med folkmängd och industri
sysselsättning. Detta är de variabler som vi har använt för att operationa*-
lisera vår "ortstypsvariabel" (storstad/småstad/bruksort). För att illust
rera effekten av de mest betydelsefulla sodo-ekonomiska och politiska 
variablerna har vi beräknat bidragsnivån i sex grupper av kommuner be
stämda av ortstyp och förekomst av invandramämnd. 

Tabell 37. Genomsnittlig bidragsnivå per medlem i kommuner av olika 
ortstyp samt med eller utan invandramämnd 

Invandramämnd 
Ortstyp Ja Nej Alla 

Storstad 188:- 157:- 175:-00 il a 

VO II o n=14 
Småstad 163:- 1 

ö 00 97:-
n=4 II c n=19 

Bmksort 84:- 66:- 70:-
n=4 n=13 n=17 

Alla 155:- 88:- 110:-
n=16 n=34 O

 II m 

Både i kommuner med och utan invandramämnd ligger bidragsnivån 
lägst i bruksorter. Effekten av det politiskt-administrativa arrangemanget 
med invandramämnd är måttlig både på bmksorter och i storstäder men 
betydelsefull i småstädema. Innebörden av denna interaktionseffekt är 
inte omedelbart lättolkad. Vi ska här nöja oss med iakttagelsen av den, 
allt övrigt lika, ganska njugga inställningen på bmksortema, de små in-
dustridominerade orterna. 

Detta överenstämmer med de iakttagelser vi gjorde i föregående kapitel 
med avseende på initialstöd från företag och föreningar. En förklaring till 
dessa båda samstämmiga resultat kan vara den relativt slutna sodala 
miljön på bmksorten, med den gemensamma arbetsplatsen som sam
manhållande faktor och en stark klassidentifikation, där etniska 
skiljelinjer inte faller i det invanda sociala mönstret. 



Självfinansieringsgraden 

Självfinansieringsgraden (procent av inkomsterna som inte är offentliga 
bidrag) är negativt relaterad till den kommimala bidragsnivån enligt ut
trycket: 

< självfinansieringsgrad > = 100- < %  övriga bidrag > - < bidragsnivå > * 
< antal medlemmar > 

Detta samband framkommer också empiriskt. Korrelationen mellan 
bidragsnivå och självfinansieringsgrad är -0,40. Detta innebär, att 16 % av 
variationerna i självfinansieringsgrad förklaras av sambandet med den 
kommunala bidragsnivån. Vi har undersökt sambanden mellan själv
finansieringsgraden och ett antal föreningsegenskaper för att utröna om 
någon eller några av dessa förmår förklara något av de kvarvarande 84 
procenten av variationerna. 

Dessa övriga oberoende variabler är: 

< 1 > Allmänna bakgrundsegenskaper: Allmänjugoslavisk eller nationell 
förening, medlemsantal och ålder. 

<2> Verksamhetens inriktning: Förekomst av baraverksamhet, kultur
verksamhet, sport och kviimoverksamhet Motiveringen för att ta med 
dessa variabler är, att olika verksamheter kan vara olika kostnadskräv
ande, och att de olika lätt kan föranleda offentliga bidrag. 

<3> Styrelsens sociala sammansättning: Andel tjänstemän, andel lär
are, andel yrken inom invandrarsektorn, andel invandrade före 1970. 
Dessa variabler medtas därför att man kan föreställa sig, att styrelser 
med en sammansättning av mer "etablerade" personer har lättare att 
fiima finansieringskällor i föreningens omvärld. 

<4> Medlemskårens sociala sammansättning: andel tjänstemän, arbet
are, företagare, ej yrkesverksamma samt under 25 år. Motiveringen för 
dessa variabler är dels densamma som för variableraa i grupp <3> men 
även, att medlemmarnas ekonomiska möjligheter att bidra till verksam
heten kan antas hänga samman med deras ålder och sociala ställning. 

Som ett första steg för att välja ut lämpliga indikatorer ur de fyra varia-
belgrupperaa beräknades de vanliga korrelationerna mellan vaije indika
tor och självfinansieringsgraden. Därefter valdes de indikatorer som hade 



ett starkare samband än 0,15 med den beroende variabeln ut för att ingå 
som oberoende variabler i en multipel regressionsanalys. 

Tabell 38. Samband mellan självfinansieringsgrad och vissa andra variabler 

Oberoende variabel r beta 

Kommunal bidragsnivå -0,40 -0,32 
Procent tjänstemän i styrelsen -0,35 -0,28 
Allmän/nationell -0,16 -0,14 
Kulturverksamhet -0,16 -0,11 
Procent invandrade före 1970 -0,19 -0,10 
Bamverksamhet -0,17 -0,09 
Procent tjänstemän medlemmar -0,17 -0,06 
Procent lärare i styrelsen -0,23 0,01 

Det framgår av beta-koefficienterna att den enda variabel vid sidan om 
den kommunala bidragsnivån, som synes ha någon märkbar effekt är 
styrelsens sociala sammansättning, indikerad av andelen tjänstemän i 
styrelsen. Ju högre social status styrelsen har, desto lägre är självfinansie
ringsgraden. Detta synes styrka föreställningen att mer etablerade ledare 
i föreningarna har större möjligheter att extrahera resurser ur omgiv
ningen. Den samlade förklaringskraften hos de båda variablerna bidrags
nivå och styrelsens status är 25 %. 

Bidragsnivå, status och budget 

Vi har i de föregående avsnitten delat upp inkomsterna i sina huvudkom
ponenter - självfinansiering och offentliga bidrag. Vi har vidare visat, att 
variationen i dessa båda komponenter till en del kan förklaras med varia
tioner i kommunal bidragsnivå och styrelsens sociala status. Vi ska i detta 
sammanfattande avsnitt se hur dessa båda förklaringsvariabler verkar, 
dels på den totala omslutningen, dels på olika inkomst- och utgiftskom
ponenter. 

Störst effekt på den totala omsättningen har styrelsens sociala status. 
Givet samma bidragsnivå har en förening vars styrelse har hög status i 
medeltal 18 000 kronor mer att röra sig med än en förening med en styr-



else med låg status. Motsvarande skillnad mellan föreningar i kommuner 
med hög respektive låg bidragsnivå är 9 000 kronor. 

Tabell 39. Medelvärden pr ekonomiska variabler för föreningar med olika 
sodalstatussammansättning i styrelsen och olim kommunal 
bidragsnivå 

Styrelsens Bidragsnivå 
status Inkomst/utgift Låg Hög 

Hög Omsättning 67 tkr 92 tkr 

Kommunala 
bidrag 25 % 46 % 
Andra bidrag 22 % 10 % 
Själv
finansiering 53 % 44 % 
Lokalkostnad 36 % 52 % 
Verksamhets
kostnad 64 % 48 % 

n 15-18 17-20 

Låg Omsättning 64 tkr 59 tkr 
Kommunala 
bidrag 21 % 42 % 
Andra bidrag 15 % 9 % 
Själv
finansiering 65 % 48 % 
Lokalkostnad 52 % 56 % 
Verksamhets
kostnad 49 % 45 % 

n 17-22 18-21 

För de övriga variablerna har genomgående bidragsnivån större effekter 
än statusvariabeln. Särskilt kraftig är naturligtvis effekten på de kom
munala bidragens andel (partiell medelvärdesskillnad 21 %). Bidrags



nivån har dessutom en positiv effekt på lokalkostnadsandelen men nega
tiva effekter för övriga inkomst- och utgiftskomponenter. 

Styrelsens sociala status har negativa effekter för självfinansieringsgraden 
och lokalkostnaderna men positiva effekter för övriga inkomst- och ut
giftskomponenter. Det bör särskilt noteras de positiva effekterna på såväl 
kommunala bidrag (+4 %) som övriga bidrag (+4 %). Dessa resultat 
styrker föreställningen om de etablerade gruppemas större möjligheter 
att extrahera resurser ur föreningens omgivning. 

Lokaler och andra resurser 

Den egna lokalen är en mycket viktig resurs för föreningen. I de olika 
sammanhang då föreningarna agerar gentemot kommunen för att utvinna 
stöd för verksamheten, står ofta lokalfrågorna i centrum för intresset. Av 
föreningarna i vårt material hade ungefär 80 % egna lokaler, men också 
många av dessa uppgav, att de egna lokalerna var otillräckliga för verk
samheten. Endast 10 % uppgav att de egna lokalerna var så stora, att de 
räckte till. De vanligaste alternativen var kommunala lokaler t ex fritids
gårdar, sporthallar och skolor. 

Den genomsnittliga lokalstorleken är drygt 170 kvadratmeter, men för
delningen är sned. Ett fåtal föreningar har mycket stora lokaler. De mit
tersta femtio procenten av de föreningar som har egen lokal finns mellan 
96 och 240 kvadratmeter. Lokalerna brukar bestå av 3 - 4 rum samt kök 
och toaletter. Åtminstone ett rum brukar vara lite större och fungera som 
samlingssal. Där brukar också finnas en serveringsdisk. Ibland är rummet 
så stort, att det kan användas för fester och för folkdansgruppernas trä
ning, men ofta förläggs sådana aktiviteter till andra kommunala lokaler. 

Pingisbord, ibland biljardbord, TV, video är vanlig utrustning. Ofta firms 
något mindre utrymme avsatt som kontor, vilket brukar vara ganska 
spartanskt utrustat, oftast bara med telefon och en manuell skrivmaskin. 
Någon hörna brukar vara avsatt som bibliotek. 

Den symboliska utrustningen är vanlig och ganska stereotyp. Typiskt är 
en jugoslavisk och en svensk flagga dekorativt uppsatta på en vägg i det 
större rummet. Det är också vanligt med porträtt av Tito, ibland ensamt, 
men ibland liksom flaggan flankerat av ett porträtt av den svenska mot
svarigheten, vilket brukar bli kungaparet. Turistaffischer brukar också 
ofta pryda väggarna. 



Figur 10. Makedonska jvreningen Pelagomjas lokaler, Eslöv 
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Makedonska föreningen Pelagonija 

Pelagonijas lokaler upptar hela övre våningen av en 
äldre villfastighet på Kvaragatan i Eslöv. Kvamgatan 
ligger öster om järnvägen (Centrum är på västra sidan) 
och huset där föreningen håller till omges framförallt av 
småindustrier. Läget är därigenom ganska centralt, sam
tidigt som det inte finns så många kringboende som kan 
störas. I samma hus, men på nedre våningen har de assy-
riska och finska föreningarna lokaler. Dessa är inte så 
stora och har inte så mycket verksamhet, så det händer 
ganska ofta att åtminstone assyrier tittar in hos Pela
gonija. 

Lokalerna är stora, 182 kvadratmeter, men disponerade i 
flera ganska små rum, så att det blir mest det största 
rummet som används. Där finns en serveringsdisk och 
rummet är i övrigt möblerat som en kafelokal med flera 



mindre bord. Det finns jugoslaviska tidningar, schack 
och brickor till det makedonska spelet konjken. 

Ett annat större rum håller man på att själva inreda till 
ungefär samma funktion som stora salen. I ett rum finns 
föreningens kontor, där man också förvarar olika 
idrottspriser. Ett par mindre rum används som en sär
skild hörna för ungdomarna, i anslutning till vilken också 
finns flipperspel, samt för en juke-box. 

I ett rum fiims delar av föreningens bibliotek. Före
ningen har flera hundra böcker, främst på makedonska. 
Man får alla böcker gratis från Jugoslavien. Det gäller 
också skolböcker. På kommunens bibliotek finns drygt 
300 böcker på makedonska. Många av dessa ägs av före
ningen och lånas ut av föreningen. Det förekommer 
också bokutlåning i den andra riktningen. 

De egna lokalerna fungerar mest som klubb- eller 
kafélokaler för föreningens manliga medlemmar. Det 
mesta av den mer organiserade verksamheten, dit också 
kvirmor brukar komma, bedrivs i andra lokaler. För 
dansträning används kommunbibliotekets läsesal, till 
vilken man har fått låna en nyckel, så att det går att ha 
träning även när biblioteket är stängt för allmänheten. 
För större fester används Ekenäsgården som är en gan
ska centralt belägen skollokal. Där har invandrarföre
ningarna fått en särskild dispens att röka och dricka 
alkohol i lokalerna. För sportaktiviteter brukar man 
använda kommunens sport- och gymnastikhallar. 

Det år kommunen som äger fastigheten där föreningen 
har sina lokaler, men hyran är inte subventionerad. 
Några särskilda hyresbidrag utgår inte, däremot får man 
använda kommunala lokaler gratis för barn- och ung
domsverksamhet. Kommunen ger ett grundbidrag till 
invandrarföreningarna, som från böljan var beräknat så, 
att det skuUe täcka en liten förenings hyreskostnad. På 
grund av sin storlek får Pelagonija maximalt grundbidrag 
-11 000:- per år - men hyran är över 25 000:-. 



Tillgången till egna lokaler är framförallt relaterad till föreningens ålder. 
Av 51 föreningar som grundats före 1975 hade 48 egna lokaler (94 %). 
Av 45 senare grundade föreningar hade 32 (71 %) egen lokal. Korrela
tionen mellan de båda variablerna var 0,42. Vi har undersökt sambanden 
mellan lokaltillgång och flera andra föreningsegenskaper som storlek, 
social sammansättning och ekonomiska förhållanden. Inga sådana sam
band har dock visat sig hålla vid kontroll för föreningens ålder. 

Tabell 40. Genomsnittlig lokalstorlek för olika stora och olika gamla före
ningar med egen lokal 

Föreningens storlek 
Föreningens ålder Liten Stor 

Gammal 135 kvm 250 kvm 
n=15 n=28 

Ung 108 kvm 154 kvm 
n=18 n=23 

Lokalemas storlek, för de föreningar som har egna lokaler, visar sig 
däremot bero både av föreningens ålder och dess storlek. Korrelationen 
med medlemsantal är 0,56 och med ålder 0,46. 

Endast 12 av 99 föreningar kunde redovisa någon anställd personal och 
det sammanlagda antalet anställda i dessa föreningar uppgick till 16 per
soner. Dessa var vanligen föreningskonsulenter, vars lön betalades av 
kommunen, eller lönebidragsanställda. Därutöver är det ganska vanligt 
att någon medlem betalades ett litet arvode för att ta hand om lokalen. 

Det var också relativt ovanligt, att man upplevde något egentligt behov av 
anställd personal. Mer än hälften av enkätundersökningens respondenter 
ansåg att man hade stort behov av större ekonomiska resurser (64 %), 
ledare (56 %) och lokaler (52 %) medan bara 38 % uppgav stort behov 
av anställd personal. 



5.2 Verksamhetsgrenar 

Idrott 

Något slags idrottsverksamhet förekonimer i nästan samtliga föreningar 
(95 %). I medeltal förekommer 2,6 idrottsgrenar. Vanligast var bord-
tenms (86 %), schack (83 %) och fotboll (63 %). Många föreningar är an
slutna till Riksidrottsförbundet. Vi har inga uppgifter om vilka det är, 
men man kan förmoda att det i första hand är de föreningar som har fot
boll på programmet. I de 307 invandrarföreningar som 1982 var anslutna 
till riksidrottsförbundet utövades fotboll i 192, volleyboll i 122 och bord
tennis i 71 (Bohman och Larsson, 1982). Volleyboll var sällsynt i de 
jugoslaviska föreningarna (15 %). 

Fotboll i Balkan 

Det börjar bh framåt kvällen på Rosengårds idrottsplats 
i Malmö. Jugoslaviska kultur- och fotbollsföreningen 
Balkan har träningstid. Man börjar med de yngre. Tret
ton barn finns på plats, varav sju flickor, men bara två av 
de sju flickorna är jugoslaviska. De övriga är svenskor. 
Det är en av A-lagsspelarna som fungerar som tränare. 

Efter de yngre blir det A-lagets tur. Ett 20-tal spelare 
kommer. Bland spelarna som är i 20-25-årsåldem finns 
det också några greker, svenskar och turkar, men laget 
domineras av jugoslaver. Ett par av de jugoslaviska kill
ama har nyligen kommit till Sverige. 

Vid plankanten står föreningens ordförande. Han har 
inte missat ett enda träningspass i år. 

- Vårt A-lag är ett av de få invandrarlagen som har 
kommit någon vart i seriesystemet. Vi spelar i division 4 
Sydvästra Skåne. I våras trodde vi att vi var mycket bra, 
men säsongen har inte gått efter förväntan. Jag tror att 
det beror på generationsskifte i laget. Nu ligger vi fyra 
från slutet och måste ta poäng i de matcher som är kvar 
för att undvika nedflyttning. 



Så småningom kommer också några andra äldre män och 
ansluter sig till publiken. Samtalet glider över från fotboll 
till annat. Man pratar om vädret, gårdagens TV och 
aktuella politiska händelser. Man kommer in på Emmanuel 
Morfiadakis, ordförande i invandramämnden och den 
starke mannen i Malmös invandrarpolitik. Någon har 
träffat Morfiadakis på socialdemokratemas partikongress 
och tagit upp Balkans dåliga ekonomi med honom. Kauiske 
kan man nu hoppas på en förbättring? 

Lördagen den 29 september är det dags för match. Vi tar 
oss till Lomma idrottsplats där Balkan ska möta det lokala 
Nike. Nike ligger trea i serien med 26 poäng efter två 
ledande Malmölag som båda har 28 poäng. Nike har där
med chans att avancera, samtidigt som Balkan måste slåss 
för att få behålla sn plats. Det väntas därför bli en hård och 
spännande match. Nike anses vara ett bra lag, men det ses 
också som en fördel. Balkan spelar en teknisk fotboll, som 
riskerar att trasas sönder av dåliga motståndare. Samtidigt 
har Balkan aldrig tidigare slagit Nike. 

Ett fyrtiotal jugoslaver finns som åskådare, och de domi
nerar därmed bland publiken. Stämningen är också hög 
bland jugoslaverna. Hejarop, kommentarer och anvisningar 
ropas än på serbokroatiska, än på skånska. Den svenska 
publiken är betydligt mer dämpad. 

I första halvlek pressade Balkan hårt och spelet fördes mest 
på Nikes planhalva. Pressen gav dock ingen utdelning i 
form av mål och i andra halvlek slappnade man av Ute 
grand. Detta utnyttjades av Nike, som skapade flera farliga 
situationer, bland annat fyra hörnor. Inte heller nu blev det 
dock några mål för någondera laget - ända till sex minuter 
före full tid när Balkan lyckades. Jublet i den jugoslaviska 
publiken visste inga gränser och 0 - 1  stod sig till slutsignal. 

Senare på kvällen samlas man, både spelare och publik, i 
Balkans lokaler för att ta en öl, klappa om segrama och 
omigen kommentera matchen och det lyckosamma resul
tatet. 



Tabell 41. Genomsnittlig prekotnst av idrottsverksamhet i föreningar i olika 
redovisningsgrupper 

Små kommuner Stora kommuner 

Föreningens Hetero Homo Hetero Homo
storlek gena gena gena gena 

Stor 100% 75% 100% 100% 

ö II n=4 n=19 P II 00
 

Liten 100% 100% 73% 67% 
n=25 n=10 n = l l  n=3  

Förekomsten av idrottsverksamhet varierar ganska litet mellan våra 
redovisningsgrupper. I fem av de åtta redovisningsgruppema, omfattande 
82 % av alla föreningar, förekommer idrott i samtliga föreningar i 
gruppen. Det starkaste sambandet uppträder med föreningsstorlek (par
tiell procentdifferens +12). Idrott är alltså ceteris paribus vanligare i 
stora föreningar. Sambandet med kommunstorlek är däremot negativt (-
9 %) och sambandet med nationell homogenitet är svagt negativt (-4 %). 

Förekomsten av idrottsverksamhet kan alltså sammanfattningsvis sägas 
vara positivt relaterad med föreningsstorlek men i huvudsak orelaterad 
till de båda andra variablerna. Ett liknande mönster uppträder givetvis 
när vi betraktar förekomsten av olika idrottsgrenar var för sig, men man 
får dock en något mer nyanserad bild. 

Vi har i vår enkät specificerat fotboll, bordtennis, schack och volleyboll 
som fasta svarsalternativ. Tre av dessa (fotboll, bordtennis och schack) är 
på detta sätt positivt relaterade till föreningsstorlek, medan volleyboll 
framstår som orelaterad till föreningsstorlek (om vi använder en gräns 
vid en partiell procentdifferens om 10 enheter). Med samma kriterium är 
samtliga idrottsgrenar negativt relaterade till kommunstorlek. Före
komsten är alltså allt övrigt lika 10 procentenheter eller mer vanligare i 
små än i stora kommuner. Fotboll och volleyboll är dessutom relaterade 
till graden av nationell homogenitet i föreningen, dock åt olika håll. Fot
boll är vanligare i de heterogena föreningarna och volleyboll i de homo



gena. Dessa iakktagelser kan åskådliggöras i den tredimensionella 
tabellen i figur 11. 

Figur 11. Samband (partiella procentdifferenser) mellan förekomst av olika 
idrottsgrenar och kategoriseringsvaniablema för indelningen i 
redovisningsgrupper 
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Kulturverksamhet 

Organiserade kulturaktiviteter, dit vi räknat folkdans, sång, musik, recita
tioner och teater, är nästan lika vanligt förekommande som idrottsverk-
samhet. Denna typ av aktiviteter förekommer i 83 % av föreningarna. 
Definitivt vanligast är folkdans (73 %) medan sång och teater är något 
mer sällsynta (43 % respektive 36 %). 

Liksom med avseende på idrotten är variationen mellan redovisnings-
grupperna ganska liten (lägst 55 %, högst 100 %). I två redovisnings
grupper omfattande 13 föreningar har samtliga någon kulturverksamhet. 

Också liksom för idrotten gäller att det starkaste sambandet uppträder 
med föreningsstorlek (+23 %). Sambandet med kommunstorlek är också 
liksom för idrotten negativt och tämligen starkt (-18 %). Sambandet med 
nationell homogenitet är svagt positivt (+6 %). 

Tabell 42. Genomsnittlig förekomst av kulturverksamhet i föreningar i olika 
redovisningsgrupper 

Små kommuner Stora kommuner 

Föreningens Hetero Homo Hetero Homo
storlek gena gena gena gena 

Stor 100% 75% 90% 94% 
n=9 n=4 n=19 n=18 

l i ten 84% 90% 55% 67% 
n=25 n=10 n = l l  n=3 

De kulturaktiviteter som specificerats som fasta svarsalternativ i enkäten 
var folkdans, sång och teater. Av dessa uppvisar folkdans och teater ett 
likartat mönster: Båda är positivt relaterade till föreningsstorlek, negativt 
relaterade till kommunstorlek och i huvudsak oberoende av nationell 
homogenitet. Däremot är sång positivt relaterad till nationell homogeni
tet och oberoende av de båda andra variablerna. I jämförelse med 
idrottsverksamheten visar alltså folkdans, teater, bordtennis och schack 
ett likartat sambandsmönster med de tre obereonde variablerna. 



Figur 12. Samband (partiella proceradifferenser) mellan förekomst av olika 
kulturaktiviteter och kategonseringsvariablema pr indelningen i 
redovisningsgrupper 
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Öppen verksamhet 

Som "öppen verksamhet" har vi här räknat all verksamhet som inte sker i 
regelbundna organiserade grupper (på serbokroatiska används termen 
sekcye). Detta innefattar dels klubbverksamhet i föreningens lokal (TV, 
cafeteria, jugoslaviska tidningar, bibliotek, biljard) men även tillfälliga 
arrangemang som fester, resor och utflykter, föreställningar, filmvisning, 
föredrag och kurativ verksamhet. 

Förutom den i tidigare avsnitt diskuterade kultur- och idrottsverksam
heten, som vanligen är organiserad i sekcye faller kvinnoverksamhet, 
barn- och ungdomsverksamhet, studiecirklar och intresseorganisations
aktiviteter vid sidan om den öppna verksamheten. 

Öppen verksamhet definierad på detta sätt förekommer i samtliga före
ningar. I mer än tre Värdedelar av föreningarna förekommer fester, resor 



och utflykter och föreställningar. I mellan hälften och tre Värdedelar 
förekommer TV, servering, jugoslaviska tidningar, filmvisning, bibliotek 
och biljard. Eftersom det inte finns någon spridning i förekomsten av den 
öppna verksamheten, har vi valt att betrakta hur många av aktiviteterna 
som förekommer i föreningarna. I medeltal förekomer 7,1 öppna verk
samheter. Mellan redovisningsgruppema varierar medelvärdena mellan 
3,9 och 9,3. 

Tabell 43. Genomsnittligt antal öppna verksamheter i föreningar i olika 
redovisningsgrupper 

Små kommuner Stora kommuner 

Föreningens Hetero Homo Hetero Homo
storlek gena gena gena gena 

Stor 7,7 9 ^  8,1 8,0 
n=9 n=4 n=19 n=17 

Liten 6,4 7,4 3,9 6,0 
n=24 n=9 n = l l  n=3 

Liksom vi har kunnat iaktta i tidigare avsnitt uppträder det starkaste 
sambandet med föreningsstorlek (partiell medelvärdesskillnad +2,4). 
Sambanden med kommunstorlek och nationell homogenitet är svagare 
(-1,3 respektive -0,8). Sambandet med kommunstorlek har samma 
riktning som då vi studerade förekomsten av idrotts- och kultur
verksamhet, d v s  verksamheten är vanligare i småkommuner. 

Av de olika enskilda aktiviteterna är alla utom rådgivningsverksamhet 
positivt relaterade med föreningsstorlek. Sambanden med kommun
storlek är antingen negativa eller nära noll, utom återigen för rådgiv
ningsverksamhet som är klart positivt relaterad till kommunstorlek. Alla 
aktiviter utom biljard är positivt relaterade till eller oberoende av 
nationell homogenitet. 



Figur 13. Samband (partiella procentdifferenser) mellan prekomst av olika 
öppna verksamheter och l^egoriseringsvanablema pr indel
ningen i redovisningsgrupper 
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Nio av de elva aktiviteterna faller i tre grupper med avseende på sam
bandsmönstret: 

< 1 > Vanligare i stora nationellt homogena föreningar i små kommuner: 
Resor och utflykter, föreställningar, bibliotek 

<2> Stora föreningar i små kommuner men oberoende av nationell 
homogenitet: Fester, TV, filmvisning 

<3> Stora föreningar men oberoende av kommunstorlek och nationell 
homogenitet: Servering, jugoslaviska tidningar, föredrag. 

Man kan notera, att av de aktiviteter vi studerat i tidigare avsnitt faller 
också bordtennis, schack, folkdans och teater i grupp 2, som alltså om
fattar sju av de hittills studerade 18 enskilda verksamheterna. 



övrig verksamhet 

Speciell verksamhet för kvimior förekommer i 26 % av föreningarna. 
Mellan redovisningsgruppema varierar medelvärdet från O (små före
ningar i stora kommuner) till 50 % (små nationellt homogena föreningar 
i små kommuner). Förekomsten av kvinnoverksamhet är positivt relate
rad till föreningsstorlek (partiell procentdifferens +14 %), negativt rela
terad till kommunstorlek (-10 %) och orelaterad till nationell homogeni
tet (-2 %). 

Något mer än hälften av föreningarna (54 %) uppger sig ha ordnat kur
ser. Kurser som är "individrelaterade" (hobbykurser, föräldrakunskap, 
andra språk än det egna och svenska et c) och "organisationsrelaterade" 
(föreningskunskap, utbildning till olika funktioner i föreningen) är de 
vanligaste och ungefär lika frekventa (28 % respektive 27 %). Kurser som 
relaterar till de svenska respektive jugoslaviska samhällena, språken och 
kulturerna är mer sällsynta (11 % respektive 14 %). 

Förekomsten av kurser varierar mellan redovisningsgruppema från 40 % 
i små homogena föreningar i små kommuner och små heterogena före
ningar i stora kommuner till 78 % i stora homogena föreningar i stora 
kommuner. Kursverksamheten är positivt relaterad (+10 %) till nationell 
homogenitet ,men orelaterad till förenings- och kommunstorlek ( + 1  % 
för båda). 

Knappt hälften av föreningarna (46 %) uppger sig någon gång ha försökt 
påverka svenska myndigheters beslut. Förekomsten av sådan intresse
gruppsaktivitet varierar från 38 % i små heterogena föreningar i små 
kommuner till 75 % i stora homogena föreningar i små kommuner. Sam
bandet med nationell homogenitet är positivt (+10%) men nära noll 
med förenings- och kommunstorlek (-3 % med båda). 

Barn- och ungdomsverksamhet förekommer i 70 % av föreningarna. I 
två redovisningsgrupper (stora föreningar i små kommuner) är medel
värdet 100 %. Lägst förekomst (55 %) noteras i små heterogena före
ningar i stora kommuner. Sambandet med föreningsstorlek är starkt posi
tivt (+30 %). 

Sambandet med kommunstorlek är negativt (-12 %) och med nationell 
homogenitet nära noll (+2  %). 



Bam och ungdomar i JF Sloga, Tumba 

Föreningens ungdomsgrupp består bara av flickor. Det 
råkar vara ont om pojkar i just den aktuella åldern. Två 
av ungdomsgruppens medlemmar är med i föreningens 
styrelse. Vi pratade med några flickor i åldern 15 -16 år. 
De är alla födda i Jugoslavien men uppväxta i Sverige. 
De kom till Sverige i 1-2-årsåldem. Ett par av flickorna 
har varit med länge i föreningen - sedan de var sju 
respektive 12 år, men de övriga har bara en kort tid 
bakom sig. De som är med i föreningens styrelse anser 
att de ofta får gehör för ungdomamas önskemål. 

Det är framförallt genom folkdansen som flickorna har 
kommit in i föreningen. Flera av dem har också annan 
erfarenhet av dans, de har t ex dansat jazzdans. En går i 
sista årskursen på högstadiet men de övriga går på 
teoretiska gymnasielinjer. Alla deltar i moders
målsundervisning. 

Den 12 november besöker vi folkdansgruppens träning i 
Fittjaskolan. Föreningen har två grupper: De små i åld
rar upp till 13-14 år, och de stora i åldrarna 13-17 år. Av 
de små som sammanlagt är 26 stycken har idag 17 
kommit. Av dem är tre pojkar. Den yngsta deltagaren är 
6 år och den äldsta 13.1 den äldre gruppen finns 14 flic
kor på plats. Grupperna träffas två gånger i veckan för 
träning med en ledare från föreningeiL Hon har hjälp av 
en koreograf och en dragspelare som brukar komma 
varannan gång. 

Åtta föräldrar är också med. De har saft och kakor med 
till barnen. Föräldrarna själva fikar och småpratar med 
varandra. Under pauserna leker barnen och småpojk
arna busar lite grand. 

Ett par veckor senare - den 29 november - är det mer 
högtidligt. Det ska bli pionjärinvigning i Borgskolan 
Hallunda. I Borgskolan är kommunens jugoslaviska 
klasser koncentrerade. Idag är matsalen dekorerad med 



jugoslaviska och svenska flaggor, pionjårflaggan och 
porträtt av Tito. 

Ett hundratal personer år samlade, varav 17 blivande 
pionjärer. Dessa är klädda i blå byxor eller Igolar och 
vita tröjor eller skjortor. 

Mötet inleds med sång och recitat av de blivande pion
järerna. En liten pojke spelar dragspel. Uppträdandet 
leds av en lärare som har kontakt med föreningen. Så 
böljar det bli dags för den högtidliga invigningen. Före
ningens ordförande läser pionjäreden för barnen, som 
upprepar den: 

Idag när jag blir pionjär, 
ger jag hedersord: 
att flitigt läsa och arbeta 
och att vara bra kamrat, 
att jag ska älska vårt självstyrande hemland. 
Socialistiska Federativa Republiken Jugoslavien, 
att jag ska utveckla broderskap och enighet 
och idéer som Tito kämpat för, 
att jag ska uppskatta alla människor i världen 
som vill ha frihet och fred. 

Efter pionjärlöftet får pionjärerna sina insignier - nål, 
halsduk och mössa. Efter dekoreringen får var och en 
skaka hand med ordföranden. Publiken applåderar. 
Mötet avslutas sedan med nya recitationer och med ett 
uppträdande av folkdansgruppen. 

Med avseende på mönstret av samband med de variabler som är grund 
för indelningen i redovisningsgrupper faller de här diskuterade verksam
heterna i tvä grupper: 

< 1 > Nationellt homogena föreningar men oberoende av kommun- och 
föreningsstorlek: Anordnande av kurser och försök påverka kommunen 
(politik i figuren). 

<2> Stora föreningar i små kommuner men oberoende av nationell 
homogenitet: Kvinno- samt barn- och ungdomsverksamhet. 



Figur 14. Samband (partiella procentdifferenser) mellan förekomst av 
övriga verksamheter och kcUegoriseringfvanablema för 
indelningen i redovisningsgrupper 
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Sammanfattning 

Vi har kunnat konstatera, att de flesta aktiviteter är positivt relaterade 
med föreningsstorlek. Med de gränser vi i föregående avsnitt har till-
lämpat var 15 av 22 aktiviteter positivt relaterade med föreningsstorlek, 
och de övriga var orelaterade. 

Ingen aktivitet var negativt relaterad med föreningsstorlek. Den genom
snittliga partiella procentdifferensen var +19 % och även genomsnittet 
av de absoluta procentdifferensema var 19 enheter. 

De flesta aktiviteter var också negativt relaterade till kommunstorlek, 
d v s  verksamheten är mer differentierad i små än i stora kommuner. Av 
de 22 aktiviteterna var 14 negativt relaterade med kommunstorlek och de 
övriga utom en (rådgivningsverksamhet) var oberoende av kommun
storlek. Den genomsnittliga partiella procentdifferensen var -11 % och 



den genomsnittliga absoluta procentdifferensen var 12 procentenheter. 
Det är alltså uppenbart att effekten av kommunstorlek är avsevärt 
mindre än effekten av föreningsstorlek. 

Med avseende på nationell homogenitet är bilden mer splittrad. De flesta 
aktiviteterna var orelaterade till homogeniteten (12 av 22) men bland de 
övriga fanns en tyngdpunkt på positiva samband (7 positiva och 3 nega
tiva). Medelvärdet av de partiella procentdifferensema var +5 % och av 
de absoluta partiella procentdifferensema 10 %. I genomsnitt hade där
med den nationella homogeniteten nästan lika starka effekter som kom
munstorlek, men effekterna gick i olika riktning. 

Det ligger nära till hands att betrakta de starka positiva sambanden med 
föreningsstorlek som en konsekvens av de större resurser i olika avseen
den som följer av storleken. De negativa sambanden med kommunstorlek 
skulle kunna ses som en konkurrenseffekt. I storstäderna har förenings
livet överhuvud en starkare konkurrens från det kommersiella nöjeslivet. 
Det finns också fler jugoslaviska föreningar i de större kommunerna, var
vid det också uppstår en konkurrenssituation inom det jugoslaviska före
ningslivet. Alternativt kan man tolka förekomsten av flera föreningar, så 
att det skapar möjligheter för en mer långtgående specialisering, varvid 
varje förenings verksamhet blir snävare till sin iiuiktning. 

Sambanden med nationell homogenitet är mer svårtolkade. Variabeln 
nationell homogenitet kan dölja kulturella skillnader mellan olika jugo
slaviska nationaliteter. Skillnader i nationell sammansättning i sådana av
seenden är förmodligen delvis relaterade till skillnader i nationell homo
genitet, men har en aiman innebörd. 

I detta kapitel har vårt syfte i huvudsak varit att beskriva verksamheten 
och olika verksamhetsprofiler, men inte att söka förklaringar till sprid
ningen i dessa avseenden. Vi ska i senare kapitel (kapitel 8 och 9) åter
komma till de olika aktivitetsformerna just i syfte att söka förklaringar till 
skillnader mellan föreningarna. Vi kommer då också att undersöka de 
eventuella effekterna av olika aspekter av den nationella sammansätt
ningen. 

Vi har i de föregående avsnitten också sett hur aktiviteterna fördelar sig 
med avseeende på det sammantagna sambandsmönstret med de tre 
gruppindelningsvariablema. För att summera dessa sammanställningar, 
kan vi konstatera, att 18 av 22 aktiviteter grupperas i fyra kluster: 



< 1 > Orelaterade till nationell homogenitet, positivt relaterade till före
ningsstorlek, negativt relaterade till kommunstorlek: 9 aktiviteter (bord-
teimis, schack, folkdans, teater, fester, TV, film, kvinno- samt bam-och 
ungdomsverksamhet) 

<2> Samma som grupp 1 men orelaterade till kommunstorlek: 3 aktivi
teter (servering, jugoslaviska tidningar, föredrag). 

<3> Positivt relaterade tUl nationell homogenitet men i övrigt som 
grupp 1: 3 aktiviteter (resor, föreställningar och bibliotek). 

<4> Positivt relaterade till nationell homogenitet men orelaterade med 
de båda andra variablerna (sång, kurser och intressegruppsaktivitet). 

De kvarvarande fyra aktiviteterna (fotboll, volleyboll, bUjard och rådgiv
ning) har inget gemensamt med varandra utan faller i fyra separata kate
gorier. Dessa resultat antyder att det finns en grundläggande endimen-
sionalitet i aktivitetsmönstren, en endimensionalitet som bestäms av 
storlek/resurser och miljöfaktorer (t ex kommunstorlek). Också dessa 
omständigheter kommer att undersökas mer ingående i kapitlen 8 och 9. 



6 TRE STORSTADSFÖRENINGAR OCH DERAS 
KOMMUNALA MIUÖ 

6.1 Helsingborg 

Kommunen och dess invandrarpolitik 

Helsingborgs kommun hade 1983 cirka 103 000 invånare, varav 77 500 
var bosatta i Helsingborgs tätort, 20 400 i 14 andra tätorter med vardera 
mellan 200 och 4 400 invånare. Endast 5 100 av kommunens invånare, 
eller 5 % var bosatta i glesbygden. Näringslivet dominerades av service
sektorn (66 %). Jordbruk sysselsatte endast 3 % och industri och 
byggnadsverksamhet 31 %. Mellan 1975 och 1980 minskade antalet 
sysselsatta inom industrin med 1150 personer medan servicesektorn 
ökade med 3 920 personer. Ökningen har varit särskilt kraftig inom den 
offentliga sektorn. 

Andelen personer med utländsk bakgrund av befolkningen var 10,3 %, 
och av dessa var drygt 2 000 personer (19 % av alla med utländsk 
bakgrund) jugoslaver. Om vi bara ser till de utländska medborgarna i 
kommunen (5,4 % av befolkningen) dominerar jugoslaverna än mer 
(30 % av alla utläimingar). En invandrargrupp i ungefär samma 
storleksordning som jugoslaverna är danskarna (25 %) medan övriga 
grupper är avsevärt mindre. Finländska, polska, tyska och grekiska 
medborgare utgör vardera 4 - 8 % av alla utläimingar i kommunen. 

De allra flesta invandrare bor i Helsingborgs tätort (86 %, att jämföra 
med 75 % av totalbefolkningen). Även i själva staden finns det skillnader 
mellan olika bostadsområden. Mer än 10 % av invånarna är utländska 
medborgare i ett par områden i innerstaden, dels strax söder om centrum 
(Högaborg, Närlunda, Söder, Planteringen) dels i Drottninghög strax 
norr om centrum. Lägsta andelama utläimingar har de mer perifera 
områdena Råå och Gustavslund (1,5 %). 

Liksom flera andra skånestäder domineras kommunen partipolitiskt av 
socialdemokraterna (31 mandat i fullmäktige 1982-85) och moderatema 
(20 mandat). Under mandatperioden 1982-85 bildade socialdemo-
kratema tillsammans med VPK majoritet (33 av fullmäktiges 65 mandat) 
men majoriteten är inte långsiktigt stabil. Under den föregående 



mandatperioden var det borgerlig majoritet. Endast ett par invandrare 
fanns invalda i fullmäktige representerande de två stora partierna. 

Med undantag för att man infört sociala distriktsnämnder var 
kommunens politiska och administrativa apparat traditionellt uppbyggd 
med centrala nämnder och förvaltningar. En utredning om införande av 
kommundelsnämnder pågick. Nämnderna var sammanförda i tre rotlar 
(finans, stadsbyggnad samt social- och kulturrotel). 

Invandrarbyrån flyttades från och med 1984 från kommunstyrelsen 
(stadskansliet) där den sorterats in under informationsfunktionen till den 
centrala socialförvaltningen. Bytet av huvudmannaskap för invandrar
byrån var en av de få kontroversiella invandrarpolitiska frågorna i 
Helsingborgs kommunalpolitik. Folkpartiet hade föreslagit att byrån 
istället borde föras till kulturförvaltningen och i samråd med invandrar-
organisationema hade det också kommit fram skepsis mot förläggningen 
till socialförvaltningen. Man menade att det fanns risk att invandrar
frågorna skulle förknippas med sociala problem. 

Invandrarbyrån uppstod ursprungligen 1971 på initiativ av ABF och det 
var först fem år senare som kommunen övertog ansvaret. Också detta 
övertagande var politiskt kontroversiellt. Det var de borgerliga till
sammans med VPK som drev igenom kommunaliseringen. 

Utöver dessa frågor om huvudmannaskapet för invandrarbyrån hade 
under de senaste åren bara ett par invandrarpolitiska frågor lett till 
någon märkbar debatt i kommunfullmäktige. Dessa frågor var dock 
tämligen marginella och de partipolitiska motsättningarna var heller inte 
särskilt djupgående. 

Invandrarbyråns budget och bemanning är liten. Det finns bara 2,25 
tjänster fördelade på tre personer. Endast en kanslist anställd på halvtid 
talade något invandrarspråk (ungerska och serbokroatiska). Inför 1985 
års budget hade man föreslagit att invandrarbyrån skulle få det 
samordnande ansvaret för flyktingmottagningen vartill äskades en 
förstärkning av byråns personal med en socialsekreterare. 

De uppgifter, som byråns personal själva ansåg kom på undantag på 
grund av den strama personalstaten var främst den utåtriktade 
informationen men även kontakterna med invandrarföreningarna. Man 



var fullt upptagen med de i genomsnitt cirka 300 individuella besöken per 
månad. 

I skolväsendet fanns det 261 jugoslaviska elever av vilka 79 % deltog i 
hemspråksundervisningen. Den största nationella gruppen var serber 
(cirka 150). Kroaterna var ett drygt 50-tal medan det fanns mindre 
grupper slovener och makedoner. I den serbokroatiska gruppen fanns 9 
lärare varav 7 serber. Sammansättningen av lärargruppen i nationellt 
.avseende har inte varit oproblematisk. Det har förekommit stridigheter 
där också de jugoslaviska föreningarna har agerat. Det fiims inga 
enspråkiga klasser. I böljan av 80-talet aktualiserades frågan om 
enspråkiga serbokroatiska klasser men föräldrarna visade ett så svagt 
intresse att det inte blev något av. 

På huvudbiblioteket finns omkring 1 600 böcker på jugoslaviska språk 
varav drygt 5(K) barnböcker. Över 80 % av bokbeståndet är på 
serbokroatiska. Biblioteket har dessutom fyra jugoslaviska tidningar och 
en albansk tidning från Albanien. 

Kommunen och invandrarföreningarna 

Enligt invandrarbyråns sammanställning fanns det i mars 1984 16 
invandrarföreningar i kommunen, varav 3 jugoslaviska (Jugoslaviska 
föreningen BK Jugo, Kroatiska föreningen Croatia samt Makedonska 
föreningen 11 oktober). Sex av de 16 föreningarna saknade egen lokal. 

De flesta föreningarna var anslutna till Invandramas samarbetskommitté 
(INVA-SAM). Organisationen har en nästan officiell ställning som kanal 
mellan föreningarna och kommunen genom att det är samarbetskommit-
tén som får utse representanter till det kommunala invandrarrådet. Ur
sprungligen tillkom samarbetskonmiittén på initiativ av ABF och det har 
funnits misstankar att den på något sätt är lierad med socialdemokratin. 
Kommitténs mångårige tjeckiske ordförande är också kommunalpolitiskt 
aktiv socialdemokrat. Denna politiska misstro har gjort att esterna har 
hållit sig utanför kommittén. 

Invandrarrådet är ett samrådsorgan mellan kommunen och invandrar
föreningarna. Från föreningamas sida deltar fem representanter utsedda 
av INVA-SAM, och från kommunen deltar två representanter från 
vardera kommunstyrelsen och socialnämnden samt en representant från 
vardera fiitids- och kulturnämnderna. Ursprungligen var en vidare krets 



av även icke-kommunala organisationer företrådda (arbetsförmedlingen, 
facket m fl). När de nu gällande reglerna för rådet fastställdes våren 1984 
av kommunfullmäktige reserverade sig folkpartiet och centerpartiet för 
ett förslag som innebar att alla invandrarföreningar skulle vara represen
terade i rådet. 

Rådet ska sammanträda minst fyra gånger om året. Inga ärenden är obli
gatoriska men enligt stadgarna bör frågor som faller inom social
nämndens verksamhet eller ärenden som remitterats till socialnämnden 
och som rör invandramas situation föreläggas rådet för yttrande. 

Föreningarna har tagit upp frågor i rådet - framförallt lokal- och bidrags
frågor, men man tycker inte att man har fått något gensvar. Flera av våra 
intervjupersoner tyckte att invandrarrådet var en papperskonstruktion. 
Det fanns ingen beslutanderätt och de politiker som faims med var inte 
särskilt intresserade av invandrarfrågor. 

Föreningarna har också agerat i skolfrågor, men har då riktat sig direkt 
till skolförvaltningen. Såväl jugoslaviska som grekiska och finska före
ningar har agerat. Under våren 1984 seglade en komplicerad konflikt 
med de jugoslaviska föreningarna upp som bland annat berörde relation
erna mellan serber och kroater. Som i flera andra fall där stridigheter om 
de jugoslaviska barnens skolgång uppkommit blandades också Jugosla
viens ambassad och konsulatet i Malmö in i konflikten. I andra fall där vi 
har iakttagit detta har det varit föreningarna som har vänt sig till dessa 
jugoslaviska myndigheter. Händelserna i Helsingborg var speciella på det 
sättet att det var skolledningen som tog kontakt med ambassaden för att 
få stöd och för att dämpa motsättningarna inom den jugoslaviska 
gruppen. 

En aiman kommunal förvaltning som har nära relationer med invandrar
föreningarna är fritidsförvaltningen. Fritidsnämnden ger grund- och 
hyresbidrag till invandrarföreningarna samt gängse aktivitetsstöd för 
barn- och ungdomsverksamhet. Grundbidraget är beroende av medlems
antal och hyresbidraget utgör 80 % av hyreskostnaderna dock maximerat 
till 15 000 kronor per år. För att en föreningen ska vara bidragsberättigad 
krävs bland aimat att den ska vara politiskt och religiöst obunden, vara 
öppen för alla invandrare från samma land, vara demokratiskt uppbyggd 
och ha en medlemsavgift om minst 50:- per medlem och år. 



Dessa bestämmelser öppnar möjligheter att styra organisationsstrukturen 
bland invandrama, men vi har inte i våra intervjuer märkt av något 
missnöje med reglerna. Den enda av bestämmelserna som varit politiskt 
kontroversiell är regeln om lägsta medlemsavgift. 

De tre jugoslaviska föreningarna fick 1983 tillsammans diygt 90 000 
kronor i kommunala bidrag. 

Föreningarna tar ofta kontakt med fritidsförvaltningen, ibland direkt och 
ibland via invandrarbyrån, däremot var kontakterna med INVA-SAM 
mycket blygsamma. Samarbetskommittén får samma handlingar från för
valtningen som föreningarna men hade vid vårt besök i kommunen inte 
tagit någon kontakt med förvaltningen på över ett år. Några initiativ från 
inveindrarrådet kommer inte heller. Fritidsnämnden brukar skicka en 
suppleant som sin representant till rådets sammanträden. 

Kroatiska kultur- och sportföreningen Croatia 

När Croatia bildades 1979 fanns redan de två andra jugoslaviska före
ningarna i Helsingborg. Den är alltså vad vi har kallat en sekundärspridd 
nationell förening. Det var i huvudsak enskilda personer som tog inita-
tivet. En central person i sammanhanget var föreningens första ordför
ande. Hon har akademisk utbildning i språk och arbetar som språklärare. 
När föreningen grundades var hon sedan 10 år bosatt i Helsingborg, och 
valdes till ordförande fyra år i rad. Det var otvivelaktigt en viktig resurs 
för föreningen i inledningsskedet att ha tillgång till en högutbildad, etab
lerad och språkkunnig eldsjäl i ledningen. 

I enkäten uppger man sig inte ha haft något yttre stöd i inledningsskedet, 
men det visar sig vid våra intervjuer, att man fått en viss hjälp av Kurs
verksamheten. Till en böljan iiman man fick egna lokaler fick man låna 
lokaler av Kursverksamheten. Man fick också lite hjälp därifrån för att 
hitta egna lokaler. 

Föreningen har 214 medlemmar varav 9 är icke-jugoslaver av skiftande 
nationaliteter. Ungefär hälften av medlemmarna är kvinnor, och vi har 
intrycket att kviimoma deltar i verksamheten i samma omfattning som 
männen. Medianåldern i medlemskåren är 29 år och 90 medlemmar är 
under 25 år. 



Styrelsen som brukar sammanträda 10-15 gånger om året består av 7 
ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Endast en styrelseledamot är 
kviima och medianåldern i styrelsen är 38 år. Nästan hela styrelsen är 
nyvald. Sex av de sju ledamöterna har varit med i styrelsen i ett år eller 
mindre. Huvuddelen av ledamöterna har invandrat under åren 1970-74. 
Samtliga i styrelsen är kroater. 

Föreningen omsatte 59 000 kronor, varav kommunala bidrag svarade för 
48 % och andra offentliga bidrag för 7 %. Självfinansieringsgraden var 
alltså 45 %. Lokalhyra och andra utgifter för lokalen (inventarier m m) 
utgjorde 60 % av föreningens utgifter. 

Lokalen är centralt belägen på andra våningen vid ett shoppingstråk i 
stadens centrum. Ytan är 96 kvadratmeter och är uppdelad på tre rum. I 
en större sal finns servering med bardisk, TV, tidningar o s v .  Ett rum 
används som biljardrum och det tredje är kök. Det finns jugoslaviska 
tidningar men inga böcker. Det finns ingen speciell utrustning för barn. 
Ett pingisbord finns men är inte framställt. 

Måndagar och tisdagar har folkloresektionen träning i lokalen. På 
torsdagarna spelas det bordtennis. Övriga dagar i veckan håller man 
lokalen öppen som klubb. Fotboll spelar man i korpen. 

Några större arrangemang förekommer traditionellt. I februari brukar 
man ordna maskerad i två omgångar - ena gången för barnen och andra 
gången för de vuxna. Strax före semestern brukar man ordna utflykter 
också dessa i två upplagor. Kvinnodagen och en nyårsfest för barnen 
ingår också i det traditionella utbudet. 

Maskeraderna bidrar ekonomiskt till den utbytesverksamhet man har 
etablerat med en skola i 2^greb. Vaije år skickar man en grupp barn till 
2^greb och barn därifrån har besökt Helsingborg två gånger. Man har 
fått ett visst kommunalt bidrag för att finansiera denna verksamhet, men 
man tycker att kommunen visat ett alltför Ijiunt intesse, inte bara för 
utbytesverksamheten utan för föreningen över huvud taget. 

När det gäller de yttre relationerna gnisslar det på många håll. 
Kontakterna med både riksförbundet och distriktet är mycket 
sparsamma. Kontakterna med distriktet anser man aldrig har varit bra. 
Distriktet prioriterar framförallt Malmöföreningama och man har svårt 



för att egentligen se några fördelar med medlemskapet i Jugoslaviska 
riksförbundet. 

Relationerna med de andra jugoslaviska föreningarna är blandade. Med 
den makedonska föreningen tycker man att man har mycket goda rela
tioner och det förekommer ibland att föreningarna samarbetar. Däremot 
är förhållandet till den allmänjugoslaviska föreningen BK Jugo ansträngt. 

Något speciellt samarbete med andra invandrarföreningar i kommunen 
har man inte. Croatia är visserligen medlemmar i samarbetskommittén 
och representerade i invandrarrådet, men det är också allt. I invandrar-
rådet tycker man inte att det behandlas några viktiga frågor. Några 
särskilda försök att påverka kommunen har Croatia inte gjort, och den 
enda svenska organisation som man uppehåller förbindelser med är 
TBV. 

Relationerna mellan svenskar och invandrare tycker man också har blivit 
ansträngda under senare tid. Ett par av föreningens medlemmar har blivit 
misshandlade och man är övertygad om att det var för att de var invand
rare. Det förekommer ofta bråk mellan svenskar och invandrare, särskilt 
på helgerna vid färjorna. Svenska ungdomar ger sig på invandrare om de 
de är med svenska flickor. 

Sammanfattning 

Helsingborg är en gammal industristad där arbetarrörelsen av tradition 
har en stark ställning. Den sociala strukturen ändras i och med att 
servicesektorn tillväxer och tillverkningsindustrin krymper. Många 
initiativ till den struktur som invandrarsektom har i Helsingborg har 
kommit från arbetarrörelsen och det finns de som fortfarande förknippar 
t ex invandrarorganisationemas samarbetskommitté med arbetarrörelsen. 

I kommunalpolitiken märks väldigt lite av de invandrarpolitiska frågorna 
och representationen av invandrare i kommunala organ är obetydlig. Vi 
har inte heller fått något intryck av att kommimen satsar speciellt på de 
invandrarpolitiska frågorna och de organisationer i den kommunala 
apparaten som sysslar med invandrarfi-ågor är på olika sätt lågt priori
terade. 

Det finns samtidigt tecken på missnöje både bland föreningarna och i den 
kommunala invandrarsektom med politiken och ibland blossar det upp 



konflikter. En hel del konflikter finns också inom invandrargruppen och 
mellan invandrare och svenskar. De kanaler som kommunen inrättat och 
stöder för kontakterna mellan invandrama och kommunen används dock 
mycket litet och man får på ytan en bild av att invandrarpolitiken är 
perifer och okontroversiell. 

Croatia är som jugoslavisk förening en ganska typisk familjeförening som 
inte domineras av sport- och klubbverksamhet. Som många sekundär
spridda nationella föreningar upplever man sig ha fått föga yttre stöd, 
utan att man lite grand i strid med en omgivning bestående både av 
myndigheter och egna organisationer har fått maka sig till en plats. De 
yttre relationerna är få och vi får en allmän känsla av att föreningen inte 
riktigt känner sig passa in i vare sig kommunens eUer Jugoslaviska riks
förbundets organisatoriska mallar. 

6.2 Malmö 

Politik och samhälle 

Malmö kommun hade den 1 januari 1984 229 380 invånare. Liksom i 
övriga storstadskommuner hade det under de senaste åren varit en 
tendens till en minskning av folkmängden bl a på grund av utflyttning till 
kranskommunerna i storstadsregionen. Folkmängden var 5 år tidigare 
235 000. 

Folkminskningen hade bland annat medfört problem med outhyrda 
lägenheter. Under 60- Och 70-talen satsade man stort på 
bostadsbyggandet. Höghusförorter som Rosengård tillkom. Under 1974 
byggdes t ex nästan 3 000 nya lägenheter, medan man 1980 var nere i en 
nybyggnation på bara 734 lägenheter. I det allmänyttiga MKB fanns 1983 
över 2 000 outhyrda lägenheter varav nästan hälften i Rosengård. 

Sysselsättningen domineras som i de andra storstäderna av servicesektorn 
(70 %). Malmö visar också samma tendens tUl förskjutning av strukturen 
gentemot servicesektorn. Under åren 1975-80 försvann över 5 000 arbe
ten inom industrin och byggnadsverksamheten, vilket motsvarar 12 %. 
Vart åttonde industrijobb försvann alltså. Samtidigt ökade antalet inom 
servicesektorn med nästan 7 000. Demia ökning dominerades nästan helt 
av den offentliga sektoms expansion. 



Största arbetsgivare var kommunen själv med 33 000 anställda varav 
38 % inom sjukvårdsförvaltningen, 25 % inom socialförvaltingen och 
16 % inom skolförvaltningen. De största företagen var Kockums med 
drygt 4 000 anställda, Staten Järnvägar med knappt 3 000 och Skånska 
Cementgjuteriet med med mellan 2,5 och 3 tusen anstäUda. 

Omstruktureringen i näringlivet hade lett till en besvärande arbets
marknadssituation. I augusti 1983 fanns över 8 000 arbetslösa. Den 
förvärvsarbetande nattbefolkningen uppgick till drygt 107 000 personer. 
De arbetslösa utgjorde därmed 7 % av gruppen arbetande och arbetslösa. 
Särskilt besvärlig var sitationen för ungdomen. Motsvarande andelar var 
för åldersgruppen 16-19 år 27 % och för åldersgruppen 20-24 år 12 %. 

Industrikrisen medförde naturligtvis ekonomiska och sociala konse
kvenser för kommunen och dess medlemmar. Andelen socialbidrags-
tagare ökade från 73 promille 1980 till 93 promille 1982. Malmö hade 
därmed den högsta andelen socialbidragstagare av de tre största 
städerna. Medianinkomsten och skattekraften var också lägst i jämförelse 
med Stockholm och Göteborg (89 % respektive 79 % av Stockholms 
värden). 

Den 1 januari 1984 faims det i kommunen 37 000 personer med utländsk 
bakgrund (16 % av folkmängden). Av dessa var ungefär hälften utländska 
medborgare. Största nationaliteter var jugoslaver med knappt 8 000 
personer (21 %), danskar (15 %), polacker (12 %), finländare (8 %), 
västtyskar (7 %) och ungrare (5 %). 

I kommunens 10 stadsområden varierade andelen invandrare från 9 % 
till 35 %. Högsta andelama fanns i hyreshusförortema Rosengård (35%), 
Fosie (20 %) och Kirseberg (16 %). Vad gäller yrken var invandrama i 
stor utsträckning koncentrerade till arbetaryrkena. Av de förvärvsarbet
ande jugoslaviska medborgama var 22 % sysselsatta inom verkstads
industrin. Motsvarande andel för samtliga utländska medborgare var 
18 % och för de svenska medborgama bara 7 %. 

Den kommunala organisationen var med undantag för fem sociala 
distriktsnämnder och fyra fritidsdistriktsnämnder uppbyggd av centrala 
nämnder och förvaltningar. Organisationen var mer differentierad än i 
många andra kommuner. Sålunda var t ex den verksamhet som i de flesta 
andra kommuner skulle ha sorterat under kulturnämnden uppdelad på 6 
olika nämnder. Eftersom kommunen inte ingår i landsting fanns dess



utom sjukvårds- och omsorgsstyrelser. Invandrarförvaltningen sorterade 
under en särskild invandramämnd. Nämnder och förvaltningar var in
delade i åtta rotlar var och en ledd av ett av majoriteten utsett 
kommunalråd. 

Liksom i Helsingborg domineras kommunalpolitiken av moderaterna och 
socialdemokraterna. Under valperioden 1982-85 hade dessa båda partier 
20 respektive 32 av fullmäktiges 61 mandat VPK, centerpartiet och 
folkpartiet hade vardera 3 mandat. Detta iimebar att i nämnderna rådde 
ett renodlat tvåpartisystem. Endast i de större nämnderna hade mitten-
partierna genom en ömsesidig valkartell lyckats bli representerade. I 
valet 1985 bröts ett 60-årigt socialdemokratiskt maktinnehav genom att 
de borgerliga partierna tillsammans med det lokala Skånepartiet fick 
majoritet i fullmäktige. I debatten beskylldes Skånepartiet för att vara 
rasistiskt och det var tveklöst så, att invandrarpolitiska frågor spelade en 
roll för valutgången. 

Under valperioden 1982-85 redovisades 45 personer med utländsk 
bakgrund, som hade kommunala förtroendeuppdrag. Av dessa var dock 
bara 8 jugoslaver av vilka fem var socialdemokrater och 3 moderater. 
Åtminstone två av moderatema var kända att stå nära de utanför 
Jugoslaviska riksförbundet stående kroatiska föreningarna i staden. 

Kommunens invandrarsektor 

Invandramämndens ordförande var socialdemokraten Emmanuel 
Morfiadakis, själv grekisk invandrare. Morfiadakis kom till Sverige som 
24-åring 1961. Via fackliga uppdrag blev han snabbt politiskt engagerad 
inom socialdemokratin och hade under vår undersökningsperiod en 
utomordentligt stark ställning inom kommunens invandrarpolitiska 
sektor. Förutom att han hade uppdraget som ordförande i invandrar-
nämnden var han ordförande i fritidens östra distriktsnämnd, ledamot av 
fritidsnämnden och kommunfullmäktige och partiets självklare talesman i 
invandrarpolitiska frågor. Sedan ett år tillbaka hade han dessutom den 
centrala tjänsten som invandrarrektor i kommunens skolförvaltning. 

Nämndens övriga ledamöter var tre socialdemokrater och tre moderater. 
Nänmdens ganska centrala ställning underströks av att den moderata 
viceordföranden i nämnden också var ledamot av kommunstyrelsen, 
socialnämnden och fullmäktige. Av nämndens 14 ledamöter och supp
leanter var 7 invandrare varav 2 jugoslaver. Man kan notera att en av de 



moderata suppleanterna samtidigt var ordförande i de kroatiska före
ningamas samarbetsorganisation i Malmö. Nämnden sorterar under 
finansroteln, vilket iimebär att finanskommunalrådet har rätt att närvara 
vid sammanträdena vilket ibland också inträffade. 

Det går klara politiska skiljelinjer genom nämnden. Majoritet och minori
tet lade ofta skiljaktiga förslag och när man behandlade interna och 
externa remisser brukade minoriteten regelmässigt reservera sig för att 
markera sin avvikande mening i de invandrarpolitiska frågorna. 

Nämnden är styrelse för invandrarbyrån med 11 helårsbefattningar för
delade på 14 anställda. Förvaltningen har sitt historiska ursprung i icke
kommunala initiativ. Redan i böljan av 60-talet drev Kursverksamheten 
språkundervisning i anslutning till de barackstäder som upprättades för 
invandrama. Sedan man insett att det också fanns ett behov av rådgiv
ningsverksamhet tog man kontakt med kommunen som tillsatte ett par 
tjänster med några timmar per månad för greker och jugoslaver. Verk
samheten expanderade och 1969 inrättades invandrarbyrån från början 
under socialförvaltningen. 

1973 ändrades huvudmannaskapet till kommunstyrelsen och ett referens
organ med politiker samt företrädare för arbetsgivare, arbetstagare, 
invandrarföreningar och olika myndigheter inrättades. Invandrar-
nämnden inrättades 1978 efter likalydande motioner från samtliga 
partier. Den socialdemokratiska motionen var undetecknad av 
Emmanuel Morfiadakis, som också valdes till nämndens förste ordför
ande. Samtidigt upphörde invandrarrådet, som i praktiken kommit att 
fungera som en styrelse för byrån. 

Byrån var under förvaltningschefen organiserad på tre enheter: En 
allmän enhet (1 tjänst som informationssekreterare) med framförallt 
ansvar för information och utbildning, invandrarserviceenheten som 
ansvarade för enskilda ärenden, föreningskontakter, bidragsärenden, 
projekt samt förvaltningens årsbudgetarbete (1 sekreterare och 5 
invandrarasistenter), samt administrativa enheten med en assistent och 
fyra kanslister. Med anledning av att byrån skulle ta över ansvaret för 
flyktingmottagandet pågick en utredning som syftade till en ganska 
genomgripande omorganisation. 



Skola och bibliotek 

Invandrarundervisningen administreras som ett särskilt rektorsområde. 
Rektorsområdets expedition "invandrarexpeditionen" har fem tjänster. 
Rektor var sedan 1984 Emmanuel Morfiadakis. Han hade tidigare inne
haft en tjänst som studierektor vid invandrarexpeditionen. Tillsättningen 
av rektorstjänsten partipolitiserades. Skolstyrelsens borgerliga minoritet 
reserverade sig mot tillsättningen av Morfiadakis. 

I september 1984 fanns drygt 4.000 invandrarelever i grundskolan vilket 
motsvarade 21 % av hela antalet grundskoleelever. Invandrarelevemas 
andel hade under en tioårsperiod fördubblats, vilket dock mer berodde 
på att det totala elevunderlaget minskat än på att antalet invandrare hade 
ökat särskilt mycket. 

I hemspråksundervisning deltog 73 % av invandrareleverna. Antalet 
engagerade lärare var 201. Nästan 2 500 elever deltog i svenska som 
andraspråk. 

På gymnasieskolan fanns 790 invandrarelever (8 %). Av dessa deltog 92 
stycken i särskilda introduktionskurser för invandrarungdomar, 456 i 
hemspråksundervisning och 107 i extra undervisning i svenska. 

Av invandrareleverna i grundskolan var 27 % jugoslaviska. Deltagandet i 
hemspråksundervisningen bland jugoslaverna var något lägre än genom
snittligt (67 %). Av de deltagande i hempråksundervisningen var 523 
serbokroatisktalande, 129 makedonska, 28 slovenska och resterande 90-
tal elever fördelades på bland annat albanska och turkiska. 

Modersmålsklasser förekom endast för finska elever, trots att dessa 
utgjorde en mindre grupp och trots att kommunen inte hade någon ut
talat negativ inställning till enspråkiga klasser. I riktlinjer för imder-
visning av invandrarelever i grundskolan som fastställdes i juni 1984 av 
skolstyrelsen redovisas sådana klasser som ett möjligt organistoriskt 
arrangemang i kommunens skolor. 

Däremot var sammansatta klasser vanliga, inte minst på de jugoslaviska 
språken. Vid vårt besök redovisades 15 sammansatta serbokroatiska 
klasser, 3 albanska, 2 turkiska och 2 makedonska och dessutom 10 klasser 
på icke-jugoslaviska språk. Det var också en medveten strävan från kom
munen att koncentrera språkgrupperna till särskilda skolor eller 



rektorsområden. Många sanunansatta klasser, skolor och rektorsområden 
kom på detta sått att domineras av invandrarelever. 

Av 29 rektorsområden var i två mer än hälften av eleverna invandrar
elever. Mest utpräglat i detta avseende var Vämer Rydéns rektors
område med 75 % invandrarelever. Till Vämer Rydenskolan hade de 
jugoslaviska eleverna koncenterats. Denna skola hade därför mer eller 
mindre fått karaktären av jugoslavisk skola. 

I budgetarbetet inför 1985 års budget lanserade skolförvaltningen 
förslaget att flytta högstadiet från Vämer Rydenskolan till Rosengårds
skolan. Motivet torde ha varit ekonomiskt, bl a hänvisades till minskande 
elevantal, men under resans gång böljade helt andra argument anföras. 
Den socialdemokratiske ordföranden i det kommunala bostadsföretaget 
MKB sa i en paneldebatt i Rosengårds folkets hus i september, att elev
sammansättningen i skolan förstärkte boendesegregationen. Att 75 % av 
elevema i Vämer Rydenskolan var invandrarelever ledde till att svenskar 
flyttade till andra bostadsområden. 

Lärare, elever och föräldrar reagerade starkt på förslaget. På initiativ av 
Hem- och skolaföreningen, vars ordförande var jugoslaviska, bildades 
aktionsgmppen "Rädda Väman" bestående av representanter för 13 före
ningar i området, skolpersonal och företrädare för elevrådet. Under 
september och oktober ordnades demonstrationer och namninsamlingar 
och vid en demonstration med högstadielevema kom det till och med till 
stånd sammanstötningar med ordningsmakten. Trots den upprörda opi
nionen följde fullmäktige i sitt budgetbeslut skolstyrelsens förslag. 

Stadsbiblioteket består föratom av huvudbiblioteket i innerstaden av ett 
20-tal filialer, bokbuss, sjukhusbibliotek och arbetsplatsutlåning. Vid vårt 
besök våren 1984 höll man på att bygga om filialen i Rosengård för att 
där kunna koncentrera det mesta av invandrarlitteraturen. Föreståndaren 
för filialen uppehöll samtidigt tjänsten som invandrarbibliotekarie. Som 
så många invandrarpolitiska fi'ågor eller frågor med invandrarpolitisk 
anknytning hade ombyggnaden av biblioteksfilialen partipolitiserats. Med 
ekonomiska motiveringar hade biblioteksnämndens borgerliga minoritet 
reserverat sig mot beslutet. 

Av drygt en miljon böcker på stadsbiblioteket utgjorde invandrarlittera
turen 12 %. Av dessa böcker var dock hälften på "skolspråken" engelska, 
tyska och franska. Ungefär hälften av de resterande utländska böckerna 



var på danska, finska, spanska och serbokroatiska. Någon proportionali-
tetsregel eller annat operationellt mål för beståndets storlek och 
fördelning fanns inte, utan man försökte låta efterfrågan styra inköpen. 

Man försöker satsa på tidningar. På biblioteket i Rosengård fanns för
utom Jugoslaviska riksförbundets och de nationella samordningskommit
téemas tidningar för barn respektive vuxna två jugoslaviska barntidningar 
och fyra jugoslaviska tidningar på olika språk. Dessutom fanns fyra i 
Albanien utgivna albanska tidningar. Det har förekommit kontakter fi-ån 
föreningarna når det gäller tidningsvalet, som ju ofta har politiska 
dimensioner. Proportionerna serbisk och kroatisk litteratur har också 
varit föremål för påtryckningar firån jugoslaviska föreningar. 

Utöver att man ibland genomför arrangemang tillsammans med före
ningar, och att det i undantagsfall förekonuner att man har lämnat ut 
boksnurror till föreningslokaler, finns det inte något organiserat sam
arbete eller samråd med invandrarföreningarna, t ex i inköpspolitiken. 

Konunimen och invandrarföreningarna 

I en förteckning firån invandrarbyrån redovisas 1983 56 invandrarföre
ningar i kommunen, varav 11 "jugoslaviska", 1 "albansk" och 5 "kroatiska". 
De klassifikationer som förvaltningen har gjort kan diskuteras, och dess
utom är föreningsstrukturen ganska rörlig. Man kan därför få lite olika 
svar beroende på vem och när man frågar om antalet föreningar i de 
olika grupperna. I vår enkätundersökning redovisas till exempel 14 
medlemsföreningar i jugoslaviska riksförbundet med sammanlagt drygt 
3 300 medemmar. Under vår undersökningsperiod pågick emellertid för
ändringar även i denna struktur. Den albanska föreningen hade splittrats 
av politiska skäl och den ena av de två albanska föreningarna stod nu 
utanför riksförbundet Två turkiska föreningar stod i begrepp att 
fusionera. 

Om man inte tar hänsyn till deima senaste förändring består vår 
undersökningspopulation i Malmö av 14 föreningar varav tre större 
allmänjugoslaviska med bred verksamhet (Balkan, Vuk Karadzic och 
Mladost), fyra allmänjugoslaviska med mer speciell inriktning (folklore, 
musik, teater och lärarförening) samt sju nationella föreningar (albansk, 
två turkiska, bosnisk, makedonsk, slovensk och serbisk). 



I riksförbundsundersökningen redovisade Kroatiska riksförbundet tre 
medlemsföreningar i Malmö med sammanlagt nästan 1200 medlemmar, 
vilket var drygt 40 % av riksförbundets samlade medlemsantal. En av de 
fem kroatiska föreningar som invandrarförvaltningen redovisar står utan
för båda riksförbunden. 

Motsättningarna mellan exilkroatema och övriga jugoslaver har varit 
särkilt intensiva i Malmö. Förhållandena är numera ganska lugna, vilket 
flera personer vi talat med bland aimat har tillskrivit aktiva medlande 
insatser från det jugoslaviska konsulatet i staden. Motsättningarna har 
hindrat ett organiserat samarbete mellan invandrarföreningar av samtliga 
nationaliteter och lett till att man i Malmös invandrarpolitiska sektor i 
dag räknar med tre så kallade "paraplyorganisationer" - Samarbetsorgani-
sationen för invandrarföreningar i Malmö (SIM), Jugoslaviska distrikts
organisationen samt Samarbetsorganet för kroatiska föreningar i Malmö. 

SIM redovisade 1984 32 medlemsföreningar men var från böljan avsedd 
att vara en heltäckande samarbetsorganisation. SIM bildades 1974 och 
representerade från böljan alla föreningar. En av de aktivaste initiativ
tagarna var Emmanuel Morfiadakis, som hade ordförandeuppdraget i 
SIM som sin första bas inom konmiunens invandrarpolitik. Efter inrätt
andet av invandramämnden, där Morfiadakis blev ordförande lämnade 
han SIM. 

Ett par år senare hade de politiska motsättningarna i den jugoslaviska 
gruppen lett till att de JRF-anslutna föreningarna lämnade SIM och efter 
ytterligare en tid förvann också de kroatiska föreningarna. Därmed kan 
man säga, att dagens struktur på Malmös invandrarpolitik var klar. När vi 
gjorde våra intervjuer 1984 kunde man klart urskilja fem huvudaktörer: 
Morfiadakis med sina politiska uppdrag i socialdemokratin som bas, den 
borgerliga oppositionen i invandramämnden livligt påhejad av Syd
svenska Dagbladet, samt de tre "paraplyerna". 

Förhållandena mellan dessa fem poler var genomgående ganska frostiga. 
Närmast varandra stod förmodligen den borgerliga oppositionen och den 
kroatiska samarbetsorganisationen. Relationen mellan Morfiadakis och 
jugoslaverna framstod inte heller som direkt fientlig, även om det 
framkom åtminstone från jugoslaver vi talat med en ganska tydlig 
misstänksamhet gentemot Morfiadakis. Den besvärligaste politiska 
situationen hade förmodligen SIM, som hade svårt att finna politiska 



allierade. Många uppfattade Morfiadakis som en direkt motståndare, och 
med honom jugoslaverna. Samtidigt var det svårt för SIM att närma sig 
kroaterna och de borgerliga på grund av SIM:s egen politiska struktur. 

Av 30-talet medlemsföreningar i SIM var nära hälften latinamerikanska 
flykting- och solidaritetsorganisationer och av de övriga var åtta stycken 
medlemmar i riksförbund som centralt samarbetade i samarbetsorganisa
tionen SIOS, med relativt nära kontakter med arbetarrörelsen. 

Flera företrädare för medlemsföreningar i SIM uttryckte sig nästan hätskt 
om Morfiadakis och SIM hade just i anslutning tiU våra besök i Malmö 
tagit ett initiativ som syftade till att om inte avskaffa invandramämnden, 
så åtminstone kraftigt tona ned dess betydelse. Kommunstyrelsen borde 
ha det övergripande ansvaret för invandrarpolitiken och till kommun
styrelsen borde knytas ett invandrarråd med företrädare för nämnder, 
förvaltningar och föreningar. Det är svårt att väija sig för att en tanke 
med förslaget var att försvaga Morfiadakis maktbas i invandramämnden 
och -förvaltningen. 

I det dagliga arbetet fungerar de tre "paraplyerna" som invandrarförvalt-
ningens kontaktyta med föreningarna. Praktiskt taget bara i renodlade 
bidragsfrågor tar föreningarna själva kontakter med förvaltningen. När 
man förbereder viktigare ärenden i nämnden används paraplyerna som 
resonansbotten. Paraplyerna används som remissinstanser eller kallas till 
samrådsmöten. Också när föreningslivet självt vill ta initiativ i politiska 
frågor eller mer övergripande och principiella bidragsfrågor, är det "para
plyerna" som gör framstötarna. Alla tre har kanslier som delvis finansie
ras genom bidrag från invandramämnden. 

Bidrag till föreningar utgår i Malmö, liksom i andra kommuner, från flera 
olika nämnder och förvaltningar. Viktigaste bidragsgivare i Malmö är fri
tidsnämnden, kulturstödsnämnden och invandramämnden. Kulturstöds-
nämnden behandlar i princip inte ansökningar från invandrarföreningar 
utan hänvisar dessa till invandramämnden eftersom de båda nämndemas 
bidragsgivning anses ha samma kulturpolitiska syfte. 

Fritidsnämndens olika bidragsformer är avsedda för bam- och imgdoms-
verksamhet. Det kan påpekas, att man inte har krävt medlemsskap i för 
statliga bidrag godkänd riksungdomsorganisation av invandrarföre-
ningama för bidrag från fritidsnämnden. Fritidsnämndens samlade bidrag 
till invandrarföreningama uppskattades 1983 till drygt 1 miljon kronor 



och 1984 till maximalt 2 ^  miljoner. Bland bidragen från nämnden kan 
särskilt nämnas konsulentbidrag. 1983 hade sex invandrarföreningar 
varav fyra jugoslaviska sådana bidrag. Ett mindre antal föreningar hade 
också genom fritidsförvaltningens förmedling lyckats få tillgång till gratis 
föreningslokaler i kommunägda fastigheter. 

Invandramämnden fördelade 1983 knappt en halv miljon i bidrag varav 
allmänna verksamhetsbidrag dominerade klart över bidrag till speciella 
projekt. Samtidigt med våra besök arbetade man med en ganska radikal 
omstrukturering av bidragssystemet. Fritidsnämndens lokalbidrag till 
barn- och ungdomsverksamhet avsågs bli förbättrade. Därigenom räk
nade man med att en stor del av de kostnader som täckts av verksamhets
bidrag från invandramämnden skulle komma att täckas. Invandrar-
nämndens bidrag skulle därigenom helt kunna omvandlas till projekt
bidrag. 

Det är ingen tvekan om att en konsekvens av det nya systemet är att 
invandramänmdens och -förvaltningens maktposition förstärks, eftersom 
man inte längre skulle behöva betala ut verksamhetsbidrag efter mer 
eller mindre automatiska regler, utan i stället ta ställning till enstaka 
projektansökningarna. Dessa farhågor kommer också klart till uttryck i 
SIM:s remissvar (1984-01-03) där man pekar på att det nya systemet 
kommer att "öka den styrande effekten maximalt.../och/...öka orättvis
orna i fördelningen." Det är tydligt att åtminstone SIM uppfattade 
förslaget som ytterligare ett försök av Emmanuel Morfiadakis att flytta 
fram sina maktpositioner. 

Invandrarfrågor i politiken 

Invandrarpolitiska frågor var ofta kontroversiella i Malmös kommunal
politik. Vi har redan berört flera sådana kontroverser. För att få en 
uppfattning om huruvida ytterligare invandrarpolitiska frågor föranlett 
diskussioner gick vi igenom lokalpress samt protokoll från invandrar-
nämnden, skolstyrelsen och fullmäktige. Ytterligare ett antal frågor 
tillkom därvid. 

I vår diskussion har vi försökt urskilja fem poler i det politiska spelet om 
Malmös invandrarpolitik: 

< 1 > Den socialdemokratiska majoriteten och Emmanuel Morfiadakis, 



<2> den borgerliga oppositionen och Sydsvenska Dagbladet, 

<3 > de jugoslaviska föreningarna och den jugoslaviska distriktsorganisa
tionen, 

<4> de kroatiska föreningarna och deras samarbetsorgan samt 

<5> SIM. 

Man kan se de olika politiskt kontroversiella frågorna som uttryck för 
skiljelinjerna mellan dessa fem poler: 

<1> < " >  <2>  Den partipolitiska dimensionen: 

Den borgerliga minoriteten lade ofta egna förslag och reserverade sig i 
nämnderna. Vi har redan nämnt några sådana frågor som frågan om till
sättning av Emmanuel Morfiadakis som invandrarrektor och frågan om 
ombyggnad av Rosengårds biblioteksfilial. Några andra liknande ärenden 
var invandramämndens remissvar på betänkandena från invandrarpoli-
tiska kommittén och språk- och kulturarvsutredningen samt skolstyr
elsens fördelning av resurser för invandrarundervisning på grundskolan 
1984/85 och förslag till riktlinjer för invandrarundervisningen på 
gymnasieskolan. I samband med vårt besök pågick också ett tillsättnings
förfarande av ny chef för invandrarbyrån, där minoriteten hävdade att 
majoriteten försökte genomföra en politisk tillsättning. 

Ett par ytterligare frågor hade en svagare men ändå skönjbar anknytning 
till den partipolitiska dimensionen. I en enkel fråga till invandrar-
nämndens ordförande i april 1984 efterlyste folkpartisten Kerstin 
Tyrstrup ökade bidrag till Invandramas Kulturcentrum. Vid debatten i 
fullmäktige, som var sakligt hållen och inte gjorde några anspelningar på 
partipolitiska förhållanden avvisades kraven av Morfiadakis. Den möjliga 
partipolitiska anknytningen finns i IKC:s nära relationer till det 
folkpartiet närstående studieförbundet Vuxenskolan. 

I en omfattande motion från Vänsterpartiet Kommunisterna krävdes att 
kommunen skulle utarbeta ett samlat invandrarpolitiskt program. 
Motionen avgjordes av fullmäktige i maj 1984, Fullmäktigedebatten var 
ganska kort. Förutom motionären Emmanouel Martyris och Emmanuel 
Morfiadakis yttrade sig den moderata viceordföranden i invandrar-



nämnden Lena Jambring: Tyvärr var det bara invandramämndens ord
förande som hade gjort platt fall för kommunisterna." 

Invandramämndens majoritet hade beslutat tillstyrka motionen och den 
borgerliga minoriteten hade reserverat sig. Flera andra nämnder t ex 
fastighetsnämnden, skolstyrelsen och kulturstödsnämnden hade emeller
tid ställt sig avvisande eller blankt yrkat avslag. Kommunstyrelsen hade 
som kompromisslösning föreslagit att en samlad dokumentation skulle 
utarbetas och att man först därefter fick ta ställning till behovet av en 
programskrift. Till detta förslag hade i fullmäktige både Morfiadakis, 
motionären och oppositionen anslutit sig. Vid sidan om den trots allt 
skönjbara skiljelinjen mellan höger och vänster gjorde sig alltså även 
andra motsättningar gällande i frågan nämligen mellan invandrar-
nänmdens ordförande och majoritet å ena sidan och kommunledningen 
och andra sektorer å andra sidan. 

<1> <--> <3/4/5> Den socialdemokratiska majoriteten vs invandrar
föreningarna: 

Som vi tidigare har konstaterat var dessa motsättningar tydligast i 
förhållandet mellan invandramämndens ordförande/majoritet och SIM. 
Frågor som tydligt hade denna dimension var diskussionen om nya 
bidragsregler samt SIM:s initiativ om inrättande av ett invandrarråd. En 
med avseende på identifikation av partema mer diffus konflikt var 
"Rädda Väraan"-kampanjen. Aktionsgroppen såg förmodligen "kom
munen" innefattande såväl majoritet och minoritet som förvaltning som 
sin motståndare. Jugoslaviska föreningar utgjorde ett viktigt, men inte 
dominerande inslag i motståndet mot nedläggning av högstadiet. 

Andra skiljelinjer 

I frågan om invandrarpolitiskt program fi'amträdde vid sidan om den 
partipolitiska konfliktdimensionen också sektorsintressen inom den 
kommunala apparaten, En fi'åga med äimu tydligare sådana förtecken 
gällde administrationen av flyktingmottagandet. Från invandramämnden 
drev man att flyktingmottagandet skulle förläggas till invandrarbyrån. Till 
detta krav anslöt sig även den moderata minoriteten. I socialnämnden 
föreslog däremot en majoritet bestående av både socialdemokrater och 
moderater att den nya uppgiften borde tilläggas socialförvaltningen. Man 
kan som ett tydligt tecken på hur sektorsintresset tagit över den parti
politiska dimensionen notera att invandramämndens moderata viceord-



förande i socialnämnden reserverade sig mot det majoritetsbeslut som 
moderatemas gruppledare i nämnden skänkt sitt stöd. 

Ytterligare en kontroversiell och uppmärksammad fråga gällde rätten för 
invandrarbyråns personal att föra joumalliknande anteckningar. Motsätt
ningarna torde här ha varit huvudsakligen interna i förvaltningen, även 
om andra dimensioner finns. Genom att frågan stort uppmärksammats i 
Sydsvenskan torde en del inblandade ha uppfattat att den fått en parti
politisk anstiykning. Frågan om joumalanteckningar har också att göra 
med invandrarbyråns arbetssätt - ska man bara informera och slussa 
vidare eller ska man söka ett mer socialt behandlande arbetssätt. I detta 
avseende får problemet en touch av sektorsmotsättningar eller konkur
rens mellan olika professionella grupper. 

De motsättningar som kan finnas mellan de tre "paraplyerna" sinsemellan 
har inte kommit till synbart uttryck i kommunalpolitiken eller lokal
pressen. Man kan också notera att de kroatiska föreningarna inte figur
erat i några av dessa frågor, varken gentemot kommunen eller de 
jugoslaviska föreningarna. 

Det som är utmärkande för invandrarpolitiken i Malmö vid en jämförelse 
med övriga kommuner vi har studerat är, att invandrarpolitiska fi'ågor 
ofta är kontroversiella och ger upphov till ett konfiiktladdat agerande 
mellan partier, sektorer och föreningar samt att frågorna ges stor upp
märksamhet i lokalpressen. Trots det ganska komplicerade mönster av 
konfliktlinjer som skisserats får man ett bestämt intryck av att det är 
partipolitiska motsättningar som dominerar. 

En viktig förklaring till att Malmö på det här sättet avviker från andra 
studerade kommuner får därför säkert sökas i den partipolitiska struk
turen och majoritetsförhållandena. Majoritetsförhållandena var (fram till 
1985 års val) visserligen stabila, men majoriteten var sällan stor. Opposi
tionen var aldrig - som t ex i vissa mellansvenska bruksorter - chanslös i 
val. Det är från andra undersökningar känt att konfliktnivån är högre i 
stora kommuner och kommuner med jämna majoritetsförhållanden (se 
t ex Wallin, Bäck och Tabor, 1981 eller Johzuisson och Schmidt, 1979). 
Relativt specifikt för den malmöitiska partistrukturen är också polari
seringen, där de borgerliga mittenpartiema har en mycket svag ställning. 

Det har alltså funnits en hög "grundnivå" av partipolitisk konflikt i 
kommunen, som också tar sig uttryck inom invandrarpolitiken. Dessutom 



har den invandraipolitiska sektorn genom sin egen struktur med de tre 
ganska antagonistiska "papaplyema" och en i svensk kommunalpolitik 
sällsynt sektorsmedveten eller kanske till och med personligt 
maktmedveten invandrarpolitiker själv genererat konflikter som en 
politisk opposition lätt kurmat gripa tag i och partipolitisera. Man bör 
inte heller utesluta att stadens speciella utsatthet för den ekonomiska 
krisen - avindustrialisering, utflyttning och folkminskning, arbetslöshet, 
fattigdom och outhyrda bostäder - kan skapa en opinionsmässig grogrund 
för en invandrarkritisk och ibland till och med invandrarfientlig politik. 

Slovenska föreningen Planika 

Föreningens företrädare räknar med att det finns ungefär 900 slovener i 
Malmö, och att de flesta kom till Sverige på eget initiativ under 60-talet. 
En viktig arbetsplats i böljan var Kockums. Föreningen bildades 1974 och 
i enkäten uppger man särskilt att den slovenska republikens 
utvandrarorgan spelade en positiv roll när föreningen grundades. 

Styrelsen, som består av sju ledamöter och tre suppleanter brukar 
sammanträda 7-9 gånger om året, dvs i stort en gång i månaden under 
säsongerna. Precis hälften av styrelsen är kvinnor. De flesta är i åldern 
40-49 år och alla utom en är invandrade till Sverige under 60-talet. 
Omsättniagen i styrelsen är ganska låg. Tre stycken har varit med i 
styrelsen i fyra år eller mer. Alla styrelsemedlemmarna är slovener. 

Föreningen hade 210 medlenunar varav 10 var svenskar och 8 tillhörde 
andra jugoslaviska nationaliteter än den slovenska. 80 medlemmar var 
under 25 år och knappt hälften var kvinnor (48 %). Bland de yrkesverk
samma dominerade arbetaryrken nästan fullständigt. 

Föreningen har sedan två år en ganska stor källarlokal i Rosengård -
drygt 200 kvm fördelat på tre rum. Grannar i en liknande lokal i samma 
hus är serbiska föreningen Srbija. Ett rum används som samlingssal. Där 
finns ett litet kök och en bardisk där det serveras vin, öl och läsk. I 
samlingssalen finns det också jugoslaviska tidningar och en anslagstavla 
med meddelanden och tidningsklipp. Vi lägger särskilt märke till porträtt 
av Tito respektive det svenska kungaparet. I ett annat rum finns pingis
bord, en stor jugoslavienkarta och ett litet bibliotek med cirka 350 
böcker. I det tredje rummet fiims TV och video och i ett hörn en liten 
estrad. 



Det praktiska arbetet med lokalen sköts så, att styrelsemedlemmarna har 
jour en vecka i taget enligt ett särskilt schema, varvid de ansvarar för 
kafeterian och öppethållandet. 

Medlemsavgiften är 60 kronor per person eller 100 kronor per familj. 
Barn och ungdomar upp till 18 år är befriade från avgift Omsättningen 
var drygt 60 000 kronor varav 45 % var kommunala och andra offentliga 
bidrag, 2 % bidrag &ån svenska organisationer, 12 % medlemsavgifter 
och 41 % intäkter av verksamheten. Lokalhyran tog i anspråk 35 % av 
inkomsterna. 

Lokalen är öppen som "klubb" på fredagar och lördagar, ibland också på 
söndagarna. Vid vårt första besök i föreningen - en fredagkväll - övade 
manskören i "TV-rummet". Vid ett bord i samlingssalen satt några män 
och spelade kort. Vid ett bord i andra änden av rummet samtalade några 
kviimor. I pingisrunmiet höll ungdomsgruppen på att diskutera en disco-
kväll som man just höll på att organisera. De hade tagit reda på slovenska 
ungdomar som inte var medlemmar och man ringde runt till dessa. Vid 
ett tidigare försök att anordna en discokväll hade det kommit 60-70 ung
domar. Det är ibland svårt att övertala ungdomarna att komma till klub
ben. Det är problem med språket. Många konmier ur blandade familjer 
och talar dålig slovenska, en del talar dialekter och många vill bli betrak
tade som svenskar. De skräms av att vara tvungna att tala slovenska. 

Nästa kväll övar en 18-årig flicka bamkören, som håller på att träna in ett 
program inför kviimodagen. Gruppen består av fyra barn mellan 6 och 10 
år. Den unga sångledarinnan arbetar som söndagsskollärare i katolska 
kyrkan och det är därifrån som tre av de fyra barnen har rekryterats. 
Inom parentes kan sägas att föreningen har en ovanligt positiv inställning 
till religionen. Vid årsmötet pekade ordföranden särskilt i sitt anförande 
på att det fanns många troende i föreningen och att det var naturligt att 
man hade kontakter med kyrkan. 

Ett speciellt problem när det gäller att ordna aktiviteter är, att både 
medlemmarna och den slovenska gruppen i sin helhet är väldigt utpridd 
geografiskt över hela Stor-Malmö. Det finns medlemmar som bor så 
långt bort som i Trelleborg. 

På verksamhetsprogrammet står många fester: kvinnodagen, ungdomens 
dag, vinfesten, maskerad, julfest, republikens dag, nyårsfest och en årlig 
picknick. Dessutom åker man vaije år till de slovenska kulturdagar som 



ordnas i någon stad i Sverige, senast i Göteborg. En stor del av verksam
heten mellan alla dessa evenemang utgörs av förberedelser och inövning 
av program. 

Förutom den viktiga kören har man också ett litet kapell bestående av 
klarinett, dragspel och gitarr. Blåsaren är svensk och en trogen besökare i 
föreningen. Han kom med i föreningen genom att hans firu och drag
spelarens firu (båda fruarna är finskor) kände varandra. 

Idrottsverksamheten är litea Det enda som förekommer är bordtennis 
och schack och i tävlingssammanhang endast bordtennis. 

Man uppskattar att ett 50-tal medlemmar (en knapp i^ärdedel) är helt 
passiva. Deltagandet i beslutande möten är högt. Vid det senaste års
mötet deltog 120 medlemmar (57 %). Beslutsfattandet vid årsmötet var 
ganska livligt. Det fanns t ex 15 kandidater till styrelsen och i ett fall till-
greps sluten omröstning. 

Föreningens kontakter med det jugoslaviska organisationslivet i Sverige 
styrs dels av föreningens nationella karaktär • man har kontakter med 
slovenska föreningar på andra orter, dels av att man fiims i en kommim 
med en särskilt brokig jugoslavisk föreningsstruktur. 

Det är vanligt att man reser på besök i andra slovenska föreningar eller 
själva får besök från andra föreningar. 

Flera medlemmar har ett förflutet i andra jugoslaviska föreningar i sta
den. Planikas nuvarande ordförande var tidigare medlem i Balkan, där 
han både spelat fotboll och haft uppdrag som revisor i föreningen. 

Särskilt goda förbindelser anser man sig ha dels med de tre bredare all
mänjugoslaviska föreningarna i staden, dels med grannarna i huset 
"Srbija". I dessa föreningar brukar man delta vid kulturella evenemang. 

Flera som vi talade med hade en skeptisk instäUning till Jugoslaviska 
riksförbundet. De hade uppfattningen att den administrativa apparaten 
vuxit sig för stor, och att resurserna istället borde användas för att hjälpa 
föreningarna. Någon framförde också den åsikten, att det inte var 
meningsfullt att riksförbundet sysslade med invandrarpolitiska frågor, 
eftersom de flesta viktiga sådana avgjordes på den kommunala nivån. 



Motsättningarna inom riksförbundet mellan å ena sidan de slovenska och 
kroatiska samordningskommittéerna och å andra sidan förbundet, vilka 
kulminerade vid 1980 års förbundskongress har inte lämnat Planika obe
rört. Vid 1984 års årsmöte beslöt man att utesluta en medlem som bl a 
ansågs ha fört fram aUtför nationalistiska tongångar. Dessa motsättningar 
hade också lett till att man ansåg sig ha ganska dåliga relationer med den 
slovenska samordningskommittén, vilket också särskilt påpekades i ord
förandens anförande inför årsmötet. Om den nationella frågan uttryckte 
han, att alla naturligtvis var välkomna till föreningen oberoende av na
tionalitet, språk, religion et c men att alla måste förstå, att arbetsspråket 
är slovenska och att slovensk kultur, sång och slovenska språket 
dominerar. 

För att hålla kontakten med hemspråkslärama, men även för att ordna 
bamaktiviteter, som den årliga kolonivistelsen i Jugoslavien finns ett för-
äldraråd bestående av tre personer. Man tycker att det ibland har funnits 
svårigheter i samarbetet med lärarna, att man alltför sällan sett dem i 
föreningen. 

Man anser att man har goda relationer utåt det svenska samhället. Sär
skilt understryker man de goda förhållandena till kommunen och ABF. 
ABF ordnar ofta uppträdanden för manskören, som ibland får ersättning 
men ofta uppträder helt gratis. Kören har uppträtt vid förmöten första 
maj och just nu är man inbjudna till en lokal socialdemokratisk förening. 
Sådana externa arrangemang förekommer 1 - 2  gånger i månaden. En 
ABF-funktionär är hedersmedlem i föreningen. Däremot har så vitt man 
känner till inga medlemmar förtroendeuppdrag i kommunen eller i sven
ska frivilliga organisationer. 

Också med Jugoslavien har man goda relationer. Man uppräthåller spe
ciella relationer med tre slovenska kommuner, som man får mycket 
material ifrån och där man gör besök - de vuxna imder semestern, men 
barnen har också varit på besök i skolorna. Från Matica iseljenika 
Slovenije (republikens organ för utvandrare) har man fått tidningar, tav
lor och alla böcker. Titoporträttet var en gåva från konsulatet och flagg
orna hade man fått från den slovenska republiken. 

Jugoslaviska sport- och kulturföreningen Balkan 

Balkan är den äldsta och största jugoslaviska föreningen i Sverige. En 
särskild tyngdpunkt i verksamheten är fotbollen. Vi har i tidigare kapitel 



(4 och 5) särskilt beskrivit hur föreningen kom till och dess historiska ut
veckling samt fotbollsverksamheten. Trots att historien och fotbollen är 
lite särskiljande för Balkan, ska vi här - eftersom dessa aspekter har be
skrivits tidigare i rapporten - uppehålla oss obetydUgt vid dessa. 

Föreningen hade 466 medlemmar varav 65 % var under 25 år, 12 % icke
jugoslaver (bl.a. svenskar, greker och turkar). Knappt en tredjedel (30 %) 
var kvinnor. Socialt dominerade arbetaryrkena (90 % av de yrkesverk
samma medlemmarna). Alla olika jugoslaviska folk och folkslag var före
trädda i medlemskåren men serber och kroater dominerade. 

Ganska få medlemmar (knappt 10 %) bedömdes som helt passiva och en 
dryg tredjedel ansågs delta i beslutande möten. Vid senaste årsmöte del
tog 140 medlemmar (33 %). 

Styrelsen brukar träffas 15-20 gånger per år, eller ungefär varannan vecka 
under säsong. Styrelsen har 9 ledamöter och 3 suppleanter. De uppgifter 
vi har om styrelsens sammansättning avser 1983 års styrelse. Vid 1984 års 
årsmöte skedde en radikal förnyelse av styrelsen. Av ledamöterna var 
bara en kviima. Genomsnittsåldern var ganska hög - 4 stycken äldre än 49 
år. Av ledamöterna hade nästan hälften invandrat under 60-talet och 4 
stycken hade varit med i styrelsen i 4 år eller mer. Det fanns 4 serber och 
3 kroater i styrelsen. 

Balkan brottas för närvarande med stora ekonomiska bekymmer. En tung 
utgiftspost är hyran för den stora lokalen (101 000 kronor 1983), och man 
såg däjför med vissa förhoppningar fram emot de nya bidragsregler som 
bereddes inom kommunen. Dessa innebar ju bland annat ökade möjlig
heter för fritidsnämnden att lämna lokalbidrag med upp till 75 % av 
hyreskostnaden. 1983 hade man fått ett hyresbidrag på bara 16 000 
kronor, vilket inte på långt när räcker till. För att klara ekonomin hade 
man tvingats ta upp lån på 60 000 kronor. 

Lokalen är stor (428 kvadratmeter) och belägen på andra våningen på 
Norra Grängesbergsgatan, ett industriområde ungefär halvvägs mellan 
stadens centrum och Rosengård. Huvuddelen av lokalen är ett enda stort 
rum med en ganska stor scen och bar i ena änden. I ett hörn fiims 
biljardbord. Ett par rum är avskilda dels som kontor, dels som barn- och 
TV-höraa. 



Medlemmarna betalar i avgift 25 kronor per person eller SO kronor per 
familj och år. 

Föreningen omsatte 1983 435 000 kronor varav endast 22 % var offent
liga bidrag. Det mesta av inkomsterna kommer från kafeterian och de 
månatliga danstillställningarna (verksamhetsintäktema var 1983 75 % av 
de samlade inkomsterna). 

Verksamheten domineras av fotboll, klubbverksamhet och fester där 
Balkan har ställning som den ledande nöjeslokalen i den jugoslaviska 
kolonin. 

Föreningslokalen år öppen dagligen då framförallt männen samlas för att 
spela kort, schack eller biljard, prata och läsa tidningar. Det brukar också 
finnas kvinnor i lokalen, en del för att prata bort en stund men oftast för 
att de har en särskild funktion t ex i kafeteriem. På lördagar och söndagar 
kommer fler kvinnor med barnen när det förekommer bamverksamhet. 

Folkdansverksamhet som man hade tidigare ligger för närvarande nere 
på grund av ledarbrist. Man har en ganska blygsam bamverksamhet - TV 
och lekar - på söndagarna i en särskild avbalkning av den stora salen i 
föreningslokalen. 

Däremot har man en fungerande kvinnokommitté, som bl.a. haft en fack
lig kurs. De mest omfattande uppgifterna är aimars att hjälpa till vid 
anordnandet av fester, vid matcher o sv .  

Schack och bordtennis år också verksamheter som fungerar hjälpligt. I 
schack deltar föreningens lag i tävlingssammanhang och man planerade 
att starta ett juniorlag. 

Det finns en orkester - både folk- och populärmusik - som förvarar sina 
instrument i lokalerna och som repeterar där. Det händer att de spelar på 
föreningens egna tillställningar, men i övrigt har orkestern ingen direkt 
anknytning till föreningen. 

Verksamheten har överhuvud taget blivit lidande av den dåliga ekono
min. Den nya styrelse som valdes vid 1984 års årsmöte beslöt att dess vik
tigaste uppgift under året var att sanera ekonomin. Man har inte kunnat 
satsa vare sig resurser eller uppmärksamhet på verksamheten. 



Praktiskt taget alla kontakter med kommunen sköts av föreningskon
sulenten vars halvtidstjänst betalas med bidrag från fritidsnämnden. Han 
var en av grundarna av föreningen och har tidigare varit ordförande. 
Under lång tid har han kunnat bygga upp ett omfattande kontaktnät i 
kommimens politiska och administrativa apparat, inte minst genom egna 
politiska engagemang och att han själv har tjänst som kommunal tjänste
man. Han har varit fackligt aktiv, huvudskyddsombud och med i klubb
styrelsen på Kockums, och han är organiserad socialdemokrat sedan 
1966. Innan invandramämnden kom till satt han i invandrarrådet. På 
meritlistan finns också en tidig period som ordförande i riksförbundet 
och ett par år som distriktsordförande. 

Föreningen har haft stor nytta av dessa kontakter. När man fick de nu
varande lokalerna lyckades man till och med få kommunen att göra en 
ändring i stadsplanen för att möjliggöra verksamheten inom industri
området 

Dessa kontinuerliga kontakter med kommunen saknar de flesta andra 
ledarna i föreningen, särskilt efter 1984 års årsmöte när styrelsen för
nyades radikalt. 

Relationerna med de andra föreningarna i staden är goda. De flesta har 
sitt ursprung i Balkan och många ledande i dessa föreningar har tidigare 
varit med i Balkan. Medlemmar i andra föreningar kommer ofta på fest
erna. Det enda hinder man just nu ser för ett båttre samarbete är den 
dåliga ekonomin som lägger hämsko på all verksamhet. 

Med svenska organisationer har man sällan några kontakter annat än när 
det gäller idrottsverksamheten. 

Kontakterna med Jugoslavien är numera inte så omfattande. I böljan fick 
man en del hjälp från ambassaden i Köpenhamn och Balkan agerade 
gentemot UD i Belgrad för att få ett konsulat till Malmö. Från det kon
sulat som sedermera kommit till stånd tycker man dock inte att man får 
mycket stöd. Föreningen har idrottsutbyte med några föreningar i Jugo
slavien, men med myndigheterna har man lite att göra. 

Företrädarna för föreningen tycker att Jugoslavien missgynnar de all
mänjugoslaviska föreningarna. Eftersom federationen inte har några 
pengar går det bättre för de nationella föreningarna som kan få stöd från 



republikerna. Någon uttrycker saken så, att "de vill lägga sig i, men inte 
hjälpa". 

Sammanfattning 

De båda föreningar i Malmö som vi har studerat är ganska olika var
andra, har olika struktur, funktioner och problem. Balkan har en speciell 
ställning i kolonin, som ledande nöjesarrangör och i övrigt fungerar före
ningen i mycket som en renodlad fotbollsklubb. Med detta samman
hänger medlemsstrukturen, som domineras av män. Visserligen deltar 
kvinnor och barn, men den verksamhet som är speciellt avsedd för dessa 
grupper eller som engagerar hela familjer är blygsam. Planika å andra 
sidan är en "familjeförening" som domineras av de verksamheter som 
engagerar hela familjer. Planika liknar i detta avseende Croatia i 
Helsingborg, som vi tidigare har beskrivit, och för den delen de flesta av 
de övriga fem föreningar som vi har studerat speciellt. 

De problem som man upplever i Balkan präglas väldigt mycket av den 
akuta ekonomiska krisen, som gjort att verksamheten blivit än mer spe
cialiserad och torftig än vad den aimars skulle vara. Krisen samman
hänger emellertid inte bara med allmänna ekonomiska tendenser eller 
med ett eventuellt dåligt ekonomiskt sinnelag hos ledningen, utan är 
snarare inbyggd i Balkans speciella funktion och inriktaing. Fotbollsverk
samheten och speciellt deltagandet i det svenska seriesystemet är en dyr
bar verksamhet, och funktionen som dans- och festarrangör kräver en 
stor och dyrbar lokal. 

Planika är på ett annat sätt ekonomiskt välmående och kan driva en 
diversifierad verksamhet. De problem man där kan uppleva hänger 
snarast samman med en oro för möjligheterna att rekrytera nya med
lemmar och att behålla de gamlas aktivitetsnivå. När man vill rekrytera 
en relativt liten subgrupp inom kolonin, får man i ett storstadsområde 
räkna med att det blir långa geografiska avstånd mellan medlemmarna. 
Eftersom slovenema är en relativt gammal invandrargrupp upplever man 
också problem med att rekrytera alltmer assimilerade ungdomar. 

En markant likhet mellan de båda föreningarna är deras praktiskt taget 
fullständiga inriktning på de "inre funktionerna". De kontakter med den 
svenska statsmakten som förekommer är helt inriktade på "extraherandet 
av resurser", bidrag och lokaler, som möjliggör förening^as egen ser
viceproduktion. Om det förekommer någon intressegruppsaktivitet i in-



vandrarpolitiska frågor eller mer principiella bidragsfrågor, så syns den 
inte i föreningarna utan sköts av "paraplyet". 

Trots denna "inåtvändhet" har föreningarna goda relationer med det 
svenska samhället och man kan speciellt notera bådas närhet till social
demokratin och arbetarrörelsen. Närheten tar sig inte några speciella 
politiska eller ideologiska uttryck, utan det handlar enbart om med vilka 
organisationer och personer man har sitt kontaktnät. Planika och Balkan 
illustrerar därigenom hur det ganska goda förhållandet mellan det 
Malmö-jugoslaviska föreningslivet och stadens socialdemokrati, som vi 
tyckte oss kuima iaktta tidigare, gestaltar sig i praktiken. 



7 SMÅSTADS- OCH BRUKSORTSFÖRENINGAR 

7.1 Eslöv 

Kommunen och dess invandrarpolitik 

Eslövs kommun har drygt 26 000 invånare, varav 14 000 bor i Eslövs tät
ort. Sysselsättningsmässigt är industrin relativt stor (ca 40 %) av de 
sysselsatta. De viktigaste industriarbetsgivama är AB Felix (livsmedels
industri) och Åkermans verkstad AB med över 1 000 respektive 500 an
ställda. Det är framförallt livsmedelsindustrin som har dragit till sig in
vandrad arbetskraft. 

År 1983 var antalet personer i kommunen med utländsk bakgrund 1 937 
vilket motsvarade 7 % av folkmängden. Av dessa var jugoslaverna den 
största gruppen (510 personer). Andra någotsånär större grupper var 
danskar, finländare och polacker. En grupp sinovietnamesiska flyktingar -
ursprungligen ett 50-tal - hade placerats i kommunen men de flesta hade 
nu flyttat till Malmö. Endast ett tiotal personer fanns kvar i kommunen. 

Bland jugoslaverna dominerade makedonema nästan helt. Man räknar 
med att 85 - 90 % av jugoslaverna är makedoner. De flesta av makedon
ema kommer också från en begränsad region i Makedonien - staden 
Bitola med omgivningar. Bitola ligger i södra Makedonien nära den 
grekiska gränsen och är med sina 100 000 invånare Makedoniens andra 
stad. Bitolaregionen är en jordbruksbygd med gamla utvandringstradi
tioner. De flesta av de makedonska invandrama i Eslöv arbetade i jord-
bmket innan de utvandrade. 

Det förekom ingen organiserad värvning av arbetskraft direkt till 
industriema i Eslöv, däremot värvade Trelleborgs gummifabrik arbets
kraft i Bitola. En del flyttade vidare till Eslöv. 

De flesta invandrare bor i de båda större tätortema Eslöv och Marie
holm, där andelen invandrare i genomsnitt är 12 % av befolkningen. 
Också inom tätorten finns det en viss koncentration till vissa bostads
områden, Berga och Rönneberga, ett par ganska perifera områden med 
fierbostadshus uppförda under 60-talet. 

Den största arbetsgivaren för jugoslavema i Eslöv är AB Felix, som 1979 
sysselsatte cirka 140 jugoslaver. Verkstadsind.ustrin - Åkermans - syssel



satte bara ett par 10-tal jugoslaver. De flesta jugoslaviska kvinnor jobbar 
på Felix. I många familjer förvärvsarbetar båda makarna och det är van
ligt att man löser barntillsynen genom att arbeta olika skift. 

Den partipolitiska situationen i kommunen är ganska labil och majori
tetsläget inte helt klart. Under valperioden 1979-82 hade kommunen 
borgerlig majoritet men under perioden 1982-85 socialistisk majoritet. 
Socialdemokraterna hade emellertid inte egen majoritet (23 av fullmäk
tiges 49 mandat). Majoritet måste bildas tillsammans med något aimat 
parti, vanligen VPK med 2 mandat i fullmäktige. Det lokala partiet 
Kommunens Väl med 1 mandat stödde ibland socialdemokraterna, 
ibland de borgerliga. 

Ett ganska litet antal invandrare har politiska förtroendeuppdrag. Fyra 
jugoslaver har uppdrag - en i fullmäktige och socialnämnden, en i skol
styrelsen, en i kulturnämnden och en i miljö- och hälsoskyddsnämnden, 
samtliga representerande socialdemokraterna. 

Kommunens politiska och administrativa organisation är traditionellt 
uppbyggd med centrala nämnder och förvaltningar. Några planer på 
decentraliseringsåtgärder eller större förändringar inom förvaltningen var 
inte aktuella vid vårt besök i kommunen. 

Invandrarbyrån som bara består av en heltidsanställd föreståndare och en 
deltidsanställd kanslist hör administrativt till kommunkansliet och 
därigenom politiskt till kommunstyrelsen. Som ett rådgivande organ vid 
sidan av kommunstyrelsen och invandrarbyrån finns ett kommunalt 
invandraråd med representation för olika kommimala nämnder och för 
invandrarföreningarna. 

Invandrarbyråns tillkomst, och för den delen också en rad andra 
invandrarpolitiska arrangemang i kommunen, hade en ganska speciell 
bakgrund. Inom socialförvaltningen väcktes 1975 en tanke på ett projekt 
för att bryta invandrarkviimomas isolering. Sociala centralnämnden 
ställde sig enig bakom förslaget och ansökte och fick ekonomiska bidrag 
från Statens Invandrarverk. Projektet bedrevs under åren 1976-78 av en 
projektgrupp bestående av politiker, tjänstemän och företrädare för 
invandrarföreningarna. 

En stor del av projektarbetet ägnades åt en interyjuimdersökning med 
137 invandrarkvinnor. De mest bestående insatserna torde dock ha blivit 



att projektgruppen på eget initiativ, och utan någon direkt vägledning av 
sin egen intervjuundersökning, tog initiativ till inrättandet av både kom
munal tolkservice och invandrarbyrå. Man kom också att påverka såväl 
invandramas föreningsstruktur som kommunens relationer med före
ningarna. 

I grundskolan fanns 1983 totalt 340 elever med annat hemspråk än sven
ska. Av dessa deltog 52 % i bemspråksimdervisning och 45 % i undervis
ningen i svenska som främmande språk. Barn med jugoslaviska språk ut
gjorde en dryg tredjedel av alla med annat hemspråk än svenska. Danska 
elever var 14 %, finska 9 % och polska 7 %. 

Liksom i den jugoslaviska invandrargruppen som helhet dominerar 
makedonema bland skolbarnen - de utgör imgefär 80 % av alla elever 
med jugoslaviskt hemspråk. För den jugoslaviska gruppen som helhet är 
deltagandet i hemspråksundervisningen kring 70 % men för de makedon-
ska eleverna bara 56 %. Orsaken till det låga deltagandet bland make
donema fann de flesta av våra sagespersoner i en uppslitande strid om en 
hemspråkslärare i makedonska. Sedan 1979 har kommunen haft en bul
gariska som lärare i makedonska. På gmnd av språkens likhet har bulga
rer behörighet att undervisa på makedonska. Däremot är de kulturella 
och politiska skillnadema stora mellan Bulgarien och det jugoslaviska 
Makedonien. I åratal hade därför frågan om den bulgariska hemspråks-
läraren föranlett en förbittrad kamp mellan makedonema och skolför
valtningen. 

Hemspråksklasser eller sammansatta klasser finns inte och frågan har 
aldrig diskuterats på allvar. Skolans ståndpunkt är att elevunderlaget inte 
räcker till och man vill undvika att bryta närhetsprincipen. Frågan har 
heller inte aktualiserats av invandrarna själva. 

Biblioteket omfattar huvudbiblioteket i Eslöv, bokbuss samt fem filialer i 
de mindre tätorterna i kommunen. Av ungefär 120 000 volymer fanns 
hälften på huvudbiblioteket. Där fanns också huvuddelen av litteraturen 
på invandrarspråk. Endast omkring 1500 volymer på huvudbiblioteket 
(cirka 2 %) var invandrarlitteratur. Nästan hälften av dessa böcker var 
finska. På makedonska faims bara cirka 200 böcker och beståndet av ser
bokroatiska böcker var nästan lika stort. 

Det blygsamma beståndet av makedonska böcker kompletteras till en del 
av makedonska föreningen Pelagonijas eget bibliotek. Föreningen och 



konmumbiblioteket har ett ganska regelbundet utbyte av böcker. Av en 
årlig budget på omkring en halv miljon för bokinköp används ungefär 
20 000 kronor till inköp av invandrarlitteratur. Ungefär hälften av denna 
summa använder man för att prenumerera på tidningar och tidskrifter. 
Vid vårt besök fanns tre jugoslaviska tidningar/tidskrifter på biblioteket. 

Kommunen och invandrarföreningarna 

Vid vårt besök i kommunen redovisade man sex invandrarföreningar: den 
makedonska föreningen Pelagonija, den jugoslaviska kvinnoföreningen, 
finska föreningen, assyriska föreningen samt två olika polska föreningar. 
Kvinnoföreningens verksamhet låg dock nere sedan ett par år tillbaka. 

Den här strukturen har påverkats av kommunens projekt för invandrar
kvinnor imder slutet av 70-talet. Den jugoslaviska föreningen hade 
splittrats på två 1972, enligt flera sagespersoner på grund av motsätt
ningar mellan familjer. I projektgruppen för kvinnoprojektet ingick ord
förandena i båda föreningarna. Under 1976 hade man inom föreningarna 
redan böljat diskutera en sammanslagning, dels på grund av att man 
upplevde konkurrensen om medlemmar som handlingsförlamande, dels 
på grund av lokalproblem. Fusionstanken uppmimtrades av projekt
gruppen och 1977 var sammanslagningen klar. Projektgruppen tog också 
initiativ till bildandet av den finska föreningen i kommunen. 

Projektgruppen försökte påverka Pelagonija att böija med särskilda 
kvinnoaktiviteter. När man inte tyckte att man fick någon respons från 
föreningen sammankallades jugoslaviska kvinnor till ett möte. Vid mötet 
som besöktes av ett 30-tal kvinnor uppstod två läger. Den ena gruppen 
beslöt att bilda Eslövs jugoslaviska kvinnoförening medan den andra 
gruppen stanade kvar i Pelagonija. Under hotet om en konkurrerande 
förening bildades inom Pelagonija en kvinnosektion. Förhållandet mellan 
de båda föreningarna hade tidvis varit ganska antagonistiskt. 

Den aktiva projektgruppen tog också initiativ till införandet av särskilda 
ekonomiska bidrag till invandrarföreningarna. Hösten 1977 fastställde 
fullmäktige regler för bidrag. Utöver sedvanliga bidrag för barn- och 
ungdomsverksamhet från fritidsnämnden och för kulturaktiviteter ft-ån 
kulturnämnden disponerar kommunstyrelsen särskilda medel för bidrag 
till invandrarföreningarna. Bidragen utgick som startbidrag, maximerat 
till 11 000 kronor och grundbidrag. Grundbidraget bestod av ett fast be
lopp om 8 000 kronor och ett rörligt belopp om 30 kronor per medlem 



över 100 medlemmar. Också grundbidraget var maximerat till 11000 
kronor. Bidragsreglerna är ganska automatiska, och lämnar litet utrymme 
för godtycke. Detsamma kan sägas om reglerna för att en förening ska 
godkännas som bidragsberättigad. Dessa regler är också så utformade att 
de inte har någon speciell styrande effekt på föreningsstrukturen eller 
föreningamas verksamhet. 

Bidrags- och hyresfrågor år ofta återkommande ämnen vid det kommu
nala invandrarrådets sammanträden. I övrigt används rådet huvudsak
ligen som ett forum för utbyte av information mellan kommunen och 
föreningarna. Rådet sammanträder fem gånger per år och det är ofta 
svårt att hitta lämpliga teman för sammanträdena. Båda jugoslaviska 
föreningarna (Pelagonija och kviimoföreningen), finska, assyriska före
ningarna samt den ena av de båda polska föreningarna är representerade. 
Föreningamas representanter bmkar komma på rådets sammanträden 
regelbundet. Från kommunens sida deltar sex av kommunstyrelsen ut
sedda ledamöter. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har 
samma funktioner i invandrarrådet. 

Också skolstyrelsen håller sig med ett samrådsorgan med invandrarföre
ningarna. Samrådsgruppen tillkom 1983 efter en framstöt från finska 
föreningen. Gmppen bestod av representanter för föreningama, skol
styrelsen och skolpersonalen. Gmppen hade under sin ganska korta 
existens fört en tämligen tynande tillvaro. 

Det som mest har satt sin prägel på förhåUandet mellan Pelagonija och 
skolan har varit striden om den bulgariska hemspråksläraren. Pelagonija 
har varit mycket aktivt i frågan. Föreningen har tidigare haft en sårskild 
skolkommission, men har numera bara en person i styrelsen som an
svarar för skolfrågor. 

Skolkommissionen tog en rad kontakter och skrev till kommimen, skol
överstyrelsen, utbildningsdepartementet och JO i frågan. Överallt fick 
man beskedet att det inte var möjligt att bli av med den bulgariska lära
ren eftersom bulgarer enligt gällande regler var behöriga att undervisa på 
makedonska. Föreningen tog också kontakt med ambassaden och gene
ralkonsulatet som kontaktade kommunen. 

Efter att man på detta sätt ansåg sig ha stångat sin panna blodig mot den 
svenska byråkratin bestämde man sig för att bojkotta den aktuella lära
ren. Föreningen sökte också riksförbimdets stöd i bojkottaktionen. Man 



ville att riksförbundet skulle skriva till föräldrarna och uppmana till boj
kott. Bojkotten är den troliga anledningen till det låga deltagandet i hem
språksundervisningen. 

När vi besökte Eslöv planerade man ett försök med, vad man kallade kul
turgrupper, för att söka bryta dödläget. Tanken var att man försöksvis 
under ett år och i en skola skulle inrätta kulturgrupper för makedonska 
barn. Man skulle ägna sig åt kulturaktiviteter två timmar per vecka efter 
skoltid. Genom att bryta sambandet mellan språk- och kulturundervis
ning hoppades man att det skulle bli möjligt att slussa in de makedonska 
barnen i invandrarundervisningen. Både skolledningen och Pelagonijas 
representanter uttalade sig vid våra samtal med dem positivt om försöket. 

Den stora skolstriden var den direkta orsaken till att "föreningens repre
sentant" i skolstyrelsen engagerade sig i kommunalpolitiken. Under den 
tid bråket var som intensivast var han ordförande i skolkommissionen 
och han bestämde sig för att åta sig uppdraget i skolstyrelsen för att "för
hindra att något sådant skulle hända igen". Han valdes in i skolstyrelsen 
efter 1982 års val, men hade redan innan dess varit medlem i det social
demokratiska partiet i fyra år. 

Svårigheterna att få någon ändring i den "bulgariska frågan" men också 
känslan av dubbla lojaliteter gjorde att han tyckte att det var besvärligt 
att arbeta kommunalpolitiskt. För att något dämpa korstrycket hade han 
avgått som föreningens skolansvarige, men var fortfarande medlem av 
föreningen. 

Ingen av de övriga kommunalpolitiskt engagerade jugoslaverna var med
lem i föreningen, men med företrädaren i fullmäktige och socialnämnden 
hade man ändå en del kontakter och föreningens representanter tyckte 
att man fick hjälp av honom. De båda övriga fyllde inga sådana funk
tioner. Representanten i miljö- och hälsoskyddsnämnden var kroat och 
saknade anknytning till föreningslivet och den kviima som satt i kul
turnämnden var ordförande i den konkurrerande jugoslaviska kvinno
föreningen. 

Jugoslaviska kultur- och sportföreningen Pelagonija 

Den första jugoslaviska föreningen i Eslöv, Pelistar, grundades redan 
1969. Viktigaste verksamheter var fotboll och bordteimis. 1972 splittrades 
föreningen då några medlemmar bildade Sloga. Efter bland annat kom



munens agerande genom kvinnoprojektet, som vi har beskrivit i det 
föregående avsnittet, slogs föreningarna samman 1977 och tog då namnet 
Pelagonija efter en dal i södra Makedonien. I sitt enkätsvar uppger man 
också att distriktsorganisationen i Skåne spelade en positiv roll vid 
bildandet av den nya föreningen. I den nuvarande styrelsen finns flera 
medlemmar som har sin bakgrund i Pelistar och Sloga. 

Föreningen har 230 medlemmar varav 160 (70 %) är makedoner. Av de 
övriga 70 är 20 icke-jugoslaver. I övrigt är de flesta jugoslaviska folk och 
folkslag företrädda i medlemskåren. Knappt hälften av medlemmarna 
(48 %) är under 25 år. Kvinnorna är underrepresenterade i medlems
kåren. De utgör bara 30 %. Arbetaryrken dominerar. Av de yrkesverk
samma medlemmarna är 89 % arbetare. En ganska stor andel av med
lemskåren är passiv. Man kan uppskatta att omkring 4 0 %  av med
lemmarna aldrig deltar i några föreningsaktiviteter. På det senaste 
årsmötet var bara 65 medlemmar närvarande. 

Styrelsen som består av 11 ledamöter och 2 suppleanter brukar träffas 
ungefär en gång i månaden. Ingen kvinna är med i styrelsen. Sju av de 
elva ledamöterna är i åldern 30-39 år. Samtliga har invandrat till Sverige 
under 10-årsperioden 1965-74. Omsättningen i styrelsen är relativt låg. I 
genomsnitt (median) har de nuvarande styrelseledamöterna varit med i 
styrelsen i 6,5 år. Nationellt dominerar makedonema med 10 av de 11 
ledamöterna. 

Föreningen omsatte 105 000 kronor imder föregående redovisningsår. 
Viktigaste inkomstkälla var verksamhetsintäkter som svarade för 75 000 
kronor. Andelen offentliga bidrag var ganska låg (19 %). Medlemsav
giften var 20 kronor per person. Barn och ungdomar upp till 18 år beta
lade 5 kronor och pensionärer var helt befiiade från avgift. 

Vi har i ett tidigare kapitel (5.1) beskrivit föreningens lokaler och en del 
av den verksamhet som bedrivs både där och utanför de egna lokalerna. 
Vi ska därför här bara göra några sammanfattande iakttagelser: 

* Lokalerna är ganska stora och välbelägna men opraktiskt disponerade 
och rätt så nedslitna 

* Den viktigaste funktionen föreningslokalen har är som klubblokal, 
nästan enbart för föreningens manliga medlemmar 



* Föreningen har i lokalen ett ganska stort bestånd av böcker på make-
donska 

• En hel del av verksamheten bedrivs utanför föreningslokalen, bland 
annat idrott, fester och folklore. I sådan verksamhet som bedrivs utanför 
lokalerna deltar också de kvinnliga medlemmarna. 

Den viktigaste idrottsliga verksamheten är fotbollen, där man deltar i det 
reguljära svenska seriesystemet, men ganska långt ned. Bordtennis och 
schack är också populära verksamheter. Tidigare har man haft ett volley-
boUag för damer, men den verksamheten låg nu nere på grund av att man 
inte hade någon tränare. En nystartad verksamhet var en "bilklubb". 

Kontakter med svenska föreningar hade man mest med idrottsföreningar 
1 samband med fotbollen, men också med ABF. Ganska många med
lemmar är fackligt aktiva. Man uppskattar att ett 10-tal medlemmar varav 
2 styrelseledamöter hade fackliga förtroendeuppdrag. Vi har i föregående 
avsnitt redovisat den kommunala representationen - en styrelseledamot 
är med i skolstyrelsen, där han aktivt försöker agera för föreningens 
intressen, föreningen är representerad i invandrarrådet och i skolstyr
elsens samrådsgrupp. Bortsett från den segdragna och inflammerade 
skolfrågan är man nöjd med kontakterna med kommunen och med det 
stöd föreningen får från kommunen. 

Sedan kvinnoföreningens verksamhet tynat bort är man ensam jugo
slavisk förening på orten. Så länge som kvinnoföreningen fanns var dock 
förhållandena föreningarna emellan frostiga. Däremot har man utbyte 
med makedonska föreningar både i Sydsverige och i Nordtyskland. 

Gentemot Jugoslaviska riksförbundet har man en lite kritisk inställning, 
men det visar sig att kritiken mest handlar om småsaker som man vid 
olika tillfällen inte tyckt har fungerat. Man är på ett mera precist sätt kri
tiska mot Skånedistriktet, som man anser har blivit alltför mycket en 
Malmö-organisation. Distriktet sägs mer eller mindre strunta i förening
arna utanför Malmö. 

7.2 Varberg 

Det var 1965. Jag och två kompisar hade bestämt oss pr att åka titt Sverige. 
Jag var 30 år då. Vi hade löst biljett titt Göteborg - den staden hade vi sett på 
kartan. Så stannade tåget i Varberg. Vi tittade ut och såg att det var en liten 



stad vid havet. Här var det nog lättare ån i storstaden. Här såg man 
fabriksskorstenen var man än var, så det var lått att hitta till jobbet. Så vi 
klev helt enkelt av tåget, och här har jc^ sen blivit kvar. 

Kommunen och dess invandrarpolitik 

Varbergs kommim hade 1984 drygt 45 000 invånare varav hälften bosatta 
i tätorterna, främst naturligtvis Varbergs tätort. Övriga större tätorter är 
Veddige, Tvååker och Bua. Särskilt Bua, beläget på Väröhalvön cirka 20 
km norr om Varberg hade expanderat i samband med industriexpan
sionen på halvön (Ringhals kärnkraftverk och Värö Bruk). Kommunen 
expanderar över huvud både befolknings- och sysselsättningsmässigt. 

Under åren 1965-75 var folkökningen i genomsnitt 750 personer per år 
och den har därefter legat på drygt 200 per år. Antalet arbetstillfällen 
ökade mellan 1970 och 1980 med nästan en tredjedel. Befolkningsök
ningen var under samma tid 13 %. Alla näringsgrenar utom jord
bruk/fiske och byggnadsverksamhet expanderade. Speciellt ökade 
tjänstesektorn (över 100 %) och inom denna särskilt den offentliga för
valtningen (mer än 200 %). Den viktigaste förklaringen till den offentliga 
servicens tillväxt var etableringen av Varbergs sjukhus med 2400 
anställda. 

Den kraftiga tillväxten av servicesektorn innebär naturligtvis en omstruk
turering av näringlivet - tillverkningsindustrins andel av sysselsättningen 
minskade med några procentenheter, men till skillnad från situationen i 
många andra kommuner var denna minskning inte en följd av avindust-
rialisering. Även tillerkningsindustrin hade expanderat men i mindre grad 
än servicesektorn. De större industriarbetsgivama var Monark, Gunnebo 
bruk, Värö bruk och Ringhalsverket. 

Expansionen drog naturligtvis till sig utländsk arbetskraft År 1984 faiuis 
det i kommunen 1.774 utrikes födda (4 % av totalbefolkningen) varav 
mer än hälften var invandrade före 1968 och 80 % före 1977. Största in
vandrargrupper var finländare (18 %), danskar (16 %), jugoslaver 
(10 %), västtyskar (9 %) och norrmän (8 %). Den jugoslaviska gruppen 
omfattade när den var som störst omkring 500 personer men har sedan 
stadigt minskat. Omkring mitten av 70-talet fanns det cirka 300 jugoslaver 
och idag bara 170 personer. Medianinvandringsår för de jugoslaver som 
idag finns i kommunen var 1969. 



Kommunens speciella struktur, med en tåtort som av tradition domineras 
av industrin och en tämligen stor glesbygdsbefolkning har satt sina spår i 
den partipolitiska strukturen och i majoritetsförhållandena. Arbetarrör
elsen och socialdemokratin har en stark ställning, inte minst inom in
vandrarpolitiken, men lyckas ändå inte uppnå majoritetsställning i kom
munen. Majoriteten i fullmäktige är stabilt borgerlig (27 av 51 mandat 
1982-85) och med centern som största borgerliga parti (15 mandat). Ett 
lokalparti med ursprung i en utbrytning ur det socialdemokratiska partiet 
- Fria Demokraterna - hade 4 mandat och VPK hade 1 mandat. 

Invandrarrepresentationen i förtroendemannakåren var mycket liten. Det 
fanns bara en finsk invandrare som satt på socialdemokratiska mandat 
som suppleant i fullmäktige, ledamot av socialnämnden och suppleant i 
en av distriktsnämndema. 

Den kommunala organisationen var traditionellt uppbyggd, med undan
tag för tre sociala distriktsnämnder inrättade enligt socialtjänstlagen. Vid 
vårt besök hade kommunen erbjudits delta i frikommunförsöket men 
några större organisationsförändmgar med anledning av detta diskute
rades inte. 

Den lilla invandrarbyrån med bara ett par tjänster är administrativt in
ordnad i kulturförvaltningen men lyder politiskt under den särskilda kon
sument- och invandramämnden. Initiativet till inrättandet av invandrar-
service kom dels &ån Statens invandrarverk, dels från Fackliga central
organisationens invandrarkommitté. Invandrarkommittén hade bildats 
1974 och dess ordförande var den dåvarande klubbordföranden på 
Gimnebo, Anders Larsson. 

Anders Larsson var vid vårt besök vice ordförande i konsument- och in
vandramämnden och hade dessutom uppdrag som suppleant i kommun
fullmäktige, ledamot av kommunstyrelsen, vice ordförande i personal-
och organisationsutskottet samt halvtidsengagerad förtroendevald. 
Anders Larsson räknades som en av kommunens tyngre politiker, och det 
år klart, att hans engagemang i de invandrarpolitiska Mgoma haft betyd
else för hans politiska karriär. 

Trots att nämnden hade borgerlig majoritet och en moderat ordförande, 
stod det klart att det var Larsson som "skötte invandrarfrågorna". Parti
politiska skiljelinjer uppträdde praktiskt taget aldrig i nämnden, utom 
möjligen någon gång när man anade att ärenden kunde föranleda för-



eller nackdelar för något av de partierna närstående studieförbunden. 
Det fanns en underförstådd arbetsfördelning i presidiet - ordföranden tog 
band om konsumentfrågorna och vice ordföranden invandrarfrågorna. 

Kommimstyrelsen beslöt våren 1975 efter en utredning genomförd av 
FCO:s invandrarkommitté och personalutskottet att försöksvis starta en 
invandrarservice bestående av 1/4 tjänst förlagd till stadskansliet. Ord
förande i utredningsgruppen var Anders Larsson. 

Till invandrarservicen knöts ett invandrarråd bestående av två kommun
styrelseledamöter samt av ordförandena i de finska, jugoslaviska och gre
kiska föreningarna. I praktiken kom rådet att fungera som politiskt styr
ningsorgan för den minimala förvaltningen. Till rådet knöts en referens
grupp med företrädare för studieförbunden, FCO och de politiska 
partierna. 

Byrån flyttades 1979 till den då nyinrättade informationsnämnden, som 
till sig knöt en referensgrupp med företrädare för facket, studieförbunden 
och invandrarföreningarna. 1982 ombildades nämnden till konsument-
och invandramämnden och verksamheten inordnades administrativt i 
kulturförvaltningen. Vid sidan om den ännu fungerande referensgruppen 
inrättades en mindre samrådsgrupp mellan nämnden och invandrarföre
ningarna. 

Till skillnad från många andra invandrarbyråer med liten bemanning var 
man inte särkilt tyngd av individuella ärenden. Besöksfrekvensen var i 
genomsnitt bara två besök per dag och i en verksamhetsplan för 1984 
föreslog man en drastisk nedskärning av besökstiderna från 35 timmar 
per vecka till 13 timmar. Förutom tolkförmedling kunde man därför i stor 
utsträckning ägna sig åt utåtriktade arrangemang. Man hade en ganska 
omfattande verksamhet för barn och ungdomar och planerade vid vårt 
besök en stor invandrarfestival. 

Invandrarundervisningen i skolan är inte särskilt omfattande. Hem
språksundervisning bedrivs på nio språk. Den jugoslaviska grppen år 
störst med 44 barn varav 74 % deltar i hemspråksunderisningen. Alla 
utom en makedonsk elev undervisades på serbokroatiska. Det fanns inga 
sammansatta eller enspråkiga klasser och det hade heller aldrig framförts 
några sådana önskemål från föräldrar eller invandrarföreningar. Den 
studierektor som hade ansvaret för invandrarundervisningen var placerad 



på en utkantsskola och s e l a d e  i huvudsak med administrativa göromål i 
verksamheten. 

På biblioteket finns drygt 400 serbokroatiska böcker och de enda tidning
arna på jugoslaviska är riksförbundets barntidning Lastavica och in
vandrarverkets Nase novine. Spontana önskemål om inköp fi-ån före
ningar eller enskilda kommer sällan. Ibland vill någon ha tidningar, men 
de visar sig ofta vara för dyra. Bibliotekstjänsts listor över ufländska 
böcker brukar man lägga ut på biblioteket och på invandrarbyrån, men 
de används sällan. 

Kommunen och invandrarföreningarna 

Det fanns vid vårt besök i kommunen tre invandrarföreningar, en finsk, 
en jugoslavisk och en latinamerikansk. Inom den grekiska gruppen var 
förhållandena för tillfället oklara. Det hade vid flera tillfällen före
kommit splittring av den grekiska föreningen i flera, och vi kunde märka 
en tydlig irritation hos de kommunala företrädare vi talade med över att 
grekerna inte "höll sig till spelreglerna". 

Invandrarservice och FCO spelade en aktiv roll när de finska, jugoslavi
ska och grekiska föreningarna bildades. Det var fi-amförallt två personer 
som agerade - invandrarbyråns förste och då ende tjänsteman samt 
Anders Larsson: 

- Det var Sigurd /invandrarkonsulenten/ och jag som bildade invandrar
föreningarna. FCO:s invandrarkommitté, ABF och kommunen tog initia
tivet. Vi ordnade en busstur runt kommunen för varje grupp. Bussturen 
avslutades i en bygdegård, där vi under en måltid såg till att en förening 
bildades. 

Företrädare för den jugoslaviska föreningen instämmer i att Anders 
Larsson spelade en viktig roll, men tonar i sin historieskrivning ned 
kommunens och FCO:s roll: 

- Vi kom själva på, att vi behövde en förening. När vi bildade föreningen 
kallade vi representanter för konununen och konsulatet och vi fick hjälp 
av båda. Också LO - d v s  Anders - hjälpte till. 

Det har fi-amgått av beskrivningen av invandrarbyråns historia, att man 
alltid har haft samrådsorgan där föreningarna har varit representerade. 



Den samrådsgrupp mellan konsument- och invandramämnden och före
ningarna som nu finns fungerar bra. I gruppen deltar nämndens presi
dium, invandrarassistenten samt representanter för de finska, jugoslavi
ska och latinamerikanska föreningarna, samt en representant för den 
grekiska gruppen. Samrådsgruppen brukar t r ä ^  varannan månad före 
nåmndpresidiets sammanträde för att gå igenom aktuella ärenden. Vid 
vårt besök hade gruppen utsett en särskild arbetsgrupp som konkret arbe
tade med invandrarfestivalen och barn- och ungdomsverksamheten. 

I böljan skickade de olika nämnderna alla bidragsansökningar från in
vandrarföreningar på remiss till invandrarrådet Då man ansåg att det 
systemet var klumpigt, drev invandrarbyrån igenom att rådet och byrån 
skulle få ta hand om alla bidrag till invandrarföreningarna. Det systemet 
har hängt med även sedan invandrarrådet ersatts av informations
nämnden och sedermera konsument- och invandramänmden. 

Enligt bidragsbestämmelser från 1980 med senare beloppsändringar ut
gick bidrag i form av startbidrag om 2 000 kronor, grundbidrag om 6 000 
kronor och ett storleksberoende verksamhetsbidrag om 1000 kronor per 
25 medlemmar fi-ån och med den 26:e medlemmen. Dessutom fanns 
möjlighet att lämna särskilda bidrag för enstaka arrangemang. För år 
1984 disponerades 125 000 kronor för föreningsbidrag. 

Bortsett från de särskilda bidragen var bidragssystemet med sin konstruk
tion av kvalifikations- och bidragsregler inte speciellt styrande. Man 
planerade emellertid att införa en ny bestämmelse om att endast en före
ning per invandrargrupp skulle kunna få bidrag. Denna bestämmelse var 
uppenbarligen direkt avsedd att påverka grekernas föreningsstruktur. 

I kulturförvaltningen i övrigt och i skolan hade man aldrig haft några 
egentliga relationer till invandrarföreningarna. Kulturchefen kunde inte 
erinra sig att någon invandrarförening någonsin hade sökt bidrag fi^ån 
kulturnämnden och det förekom aldrig några fi-amstötar om bok- eller 
tidningsanskaffiung. I skolan hade stridigheterna bland grekerna haft 
vissa konsekvenser för deltagandet i hemspråksundervisningen. 

Jugoslaviska föreningen Veljko Vlahovic 

Föreningen bildades 1975. Det var i början fi-ämst fotbollsintresset som 
förde samman medlemmarna, och fotbollen har alltid varit en viktig del 
av verksamheten. Redan 1977 startade man en idrottstumering med fot



boll, bordtennis och schack för föreningar i Västsverige. Man har sedan 
genomfört tumeringen vaije år. Ett tiotal föreningar brukar delta med 
250-300 deltagare. 

Så småningom vidgades verksamheten med folkdans, teatergrupp, hobby
verksamhet, sagostunder för barnen, till en böljan på biblioteket senare i 
föreningslokalen. En gång i veckan hyrde man Folkets hus för att visa 
film. På senare år har verksamheten avtagit. Intresset för verksamheten 
har dalat och dessutom har många jugc^laver flyttat firån orten - till andra 
orter i Sverige eller tillbaka till Jugoslavien. Också intresset för att aktivt 
delta i kärnan av verksamheten - fotbollsspelandet - har med åren avtagit. 

"Gubbarna har blivit lite för gamla för att spela fotboll" som en av våra 
intervjupersoner uttryckte saken. Någon riktig ungdomsfotboll har man 
inte fått igång. "På söndagarna kör man ner bilen till havet vid fästningen, 
för där är mottagningsförhållandena bäst. Där sitter man sen i bilen och 
lyssnar på referat av jugoslaviska fotbollsmatcher." 

Det vikande intresset för verksamheten har lett till att man på senaste tid 
bara har haft lokalen öppen på söndagarna, och dessutom används loka
len en dag i veckan av folkdansgruppen. Som en konsekvens av det 
minskade öppethållandet får man också små verksamhetsinkomster. Av 
en omsättning på 33 000 kronor svarade verksamhetsinkomstema bara 
för 9 %. Offentliga, främst kommunala bidrag svarade för hela 78 % av 
omsättningen. Medlemsavgiften är 10 kronor per person eller 30 kronor 
per familj. Barn och ungdomar upp till 18 år är beMade från avgift. 

Lokalen på 95 kvadratmeter består av ett större och ett par mindre rum. 
Lokalen är ganska nedsliten och lite ocentralt belägen i ett industri
område i stadens norra utkant. I det större samlingsrummet fitms bord 
och stolar, TV, video och biljardbord. Det finns några jugoslaviska tid
ningar och en del böcker. Ett rum är avsatt som barnrum med leksaker 
och böcker. På väggarna finns en samling pokaler från olika idrotts
evenemang, porträtt av Tito, det svenska kungaparet och nationalhjälten 
Veljko Vlahovic. Kvinnogruppens verksamhet ligger för närvarande mer 
eller mindre nere, men det förekommer att ungdomarna anordnar disco i 
lokalen. 

Föreningen räknade 140 medlemmar varav 10 var icke-jugoslaver. Av de 
jugoslaviska medlemmarna dominerade serberna kraftigt (83 %). 57 % 



var under 25 år. Helt passiva ansågs bara 15 % vara, men vid senaste 
årsmöte deltog bara 40 medlemmar (29 %). 

Styrelsen, som brukar sammanträffa ett par gånger i månaden under 
säsong, består av 7 personer, varav ingen kvinna. Alla i styrelsen utom en 
makedon är serber. Medianåldern var strax under 40 år och alla var in
vandrade till Sverige före 1975. Omsättningen i styrelsen var måttlig. Den 
genomsnittliga tiden i styrelsen (median) för ledamöterna var 3,5 år. Alla 
utom en var industriarbetare. 

Föreningens ordförande var en viktig resursperson. Han var en av grund
arna av föreningen och hade haft ordförandeuppdraget i sammanlagt 6 
år. För närvarande är han med lönebidrag halvtidsanställd som distrikts
konsulent i Hallandsdistriktet, och sköter mycket av föreningens yttre 
kontakter. Under sin tid på Monark anlitades han ofta som tolk och var 
också med på företagets värvningsresor till Jugoslavien. Bidragande till 
hans kontaktnät har också varit att han i flera omgångar har haft olika 
centrala uppdrag i riksförbundet. 

Kontakterna med både riksförbundet och distriktet är goda men inte så 
särskilt frekventa. Med de andra föreningarna i distriktet har man ofta 
utbyte. Distriktet ordnar gemensamma arrangemang vid de nationella 
högtidsdagarna, men på senare år har man ibland valt att inte ha något 
gemensamt arrangemang, utan vaije förening har fått ordna sitt eget. 
Programmen blev för långa när barngrupper från alla föreningarna skulle 
uppträda. Några kontakter med Jugoslavien eller med jugoslaver i andra 
länder har man inte. 

Ett par styrelseledamöter har fackliga uppdrag och föreningen har goda 
relationer med ABF. Ibland samarbetar man med de andra invandrar
föreningarna i kommunen. Föreningen är representerad i konsument-
och invandramämndens samrådsgrupp och där deltar man regelbundet. 
Förhållandet med kommunen bedöms som gott. Man har aldrig gjort 
några försök att påverka kommunen i politiska frågor. När man har gjort 
framstötar i frågor om stöd till föreningen tycker man att man har fått en 
bra respons. 



7.3 Katrineholm 

Kommunen och dess invandrarpolitik 

Katrineholms kommun har knappt 32 000 invånare. Kommunen domi
neras traditionellt av verkstadsindustrin och industrin sysselsätter också 
idag omkring 40 %. Som så många andra mellansvenska industriorter 
dominerar socialdemokraterna kommunalpolitiken. Majoriteten är be
tryggande och stabil, och de partipolitiska motsättningarna små. 

Personer med utländsk bakgrund utgör omkring 8 % av befolkningen 
(omkring 2 500 personer). Av invandrama är knappt 1400 utländska 
medborgare. De största grupperna bland de utländska medborgarna är 
finländare (48 %), jugoslaver (18 %) och vietnameser (8 %). Vietnames
erna har närmast kommit från den närbelägna flyktingförläggningen i 
Flen. En större kontingent assyrier/syrianer hade lämnat kommunen för 
att bosätta sig i Södertälje. Bra nära hälften av de utländska medborg
arna bodde i stadsdelen Nävetorp-Nyhem, som hade en andel utlänningar 
på 13 % att jämföra med 4 % i kommunen som helhet. Nävetorp-Nyhem 
är ett relativt sent flerbostadsområde, men knappast något "betong-
ghetto". 

Den kommunala organisationen var traditionellt centraliserad. Lite ut
märkande för Katrineholm var, att man som i en del av småkommunema 
från tiden före indelningsreformema höll sig med speciella styrelser för 
ganska små kommunala inrättningar. Sålunda fanns det t ex en särskild 
systugenämnd i kommunen. Också invandrarbyrån, med bara en anställd, 
hade en egen styrelse. 

Styrelsen för invandrarbyrån inrättades 1972 samtidigt med invandrar
byrån, och omvandlades 1982 till en invandramämnd. Enligt förarbetena 
till omvandlingen och reglementet innebar omvandlingen att nämnden, 
förutom att vara styrelse för invandrarbyrån, också hade ett övergripande 
ansvar för invandrarfrågorna i kommunen. Detta ansvar ansågs man ha 
övertagit från kommunstyrelsen. 

Hur detta ansvar utövades var lite oklart. Vi har gått igenom nämndens 
protokoll. Sammanträdena är korta och väldigt magra. Viktigaste ärende 
verkar vara en återkommande rapport från invandrarbyrån. Enligt 
nämndens ordförande har man huvudsakligen ägnat sig åt att informera 



sig och bland annat gjort studiebesök i Norrköping, Flen och Eskilstuna. 
Man planerade också en studieresa till Södertälje. 

Av nämndens 7 ledamöter var 4 socialdemokrater, 2 moderater och 1 
centerpartist Några politiska motsättningar hade aldrig kommit till synes 
i nämnden. Frågan om partipolitik kändes som så främmande, att ordför
anden måste fundera en stund för att komma ihåg mandatfördelningen i 
nämndea 

Tre av ledamöterna var invandrare - en finne, en ungersktalande jugoslav 
och en spanjor. De båda förstnämnda var socialdemokrater och hade 
också säte i kommimfullmäktige. Spanjoren var moderat. I fullmäktige 
fanns dessutom ytterligare ett par finländare. Enligt rösträttskommitténs 
undersökning 1983 (SOU 1984:12) bekläddes sju kommunala uppdrag i 
Katrineholm av utländska medborgare. 

Invandrarbyrån bestod bara av föreståndaren, och en stor del av hennes 
tid gick åt till administration av tolkförmedling. Det var dessutom ganska 
många och tidskrävande besök från den sino-vietnamesiska gruppen. 
Föreståndaren fungerade också som föredragande och sekreterare i in-
vandramämnden. Till sin hjälp hade hon en jugoslavisk tolk som tjänst
gjorde på byrån 3 tinmiar i veckan och en kinesiska 6 timmar per vecka. 

I skolpolitiken är kommunen positiv till enspråkiga klasser. Det finns 
sedan 197S sådana klasser för finska elever men elevunderlaget böljade 
svikta och man övervägde att införa B-klasser för att rädda systemet. 
Drivande i införandet av de finska klasserna var kommimens invandrar-
rektor, och han mötte motstånd inte bara från den svenska lärarkåren 
utan också från de finska föräldrarna. Man fick lov att ordna en rad för
äldramöten för att övertala de motvilliga föräldrarna. 

Det finns ett 40-tal jugoslaviska elever i grundskolan varav de flesta om
fattas av hemspråksundervisningen. Det har inte funits något underlag 
vare sig för enspråkiga eller sammansatta jugoslaviska klasser. Serbiska 
föreningen krävde i ett brev för något år sen enspråkiga B-klasser, men 
när skolan gick ut och frågade föräldrarna, så fanns det inget intresse. 

För några år sedan blossade det upp en strid kring en jugoslavisk lärare 
och i det sammanhanget agerade den serbiska föreningen gentemot 
skolan. Man kritiserade läraren för att hon inte skulle vara kompetent, 
men det fanns också nationella motsättningar med i sammanhanget 



Läraren var kroatiska och man menade att hon i undervisningen inte tog 
hånsyn till de språkliga och kulturella skillnaderna mellan Serbien och 
Kroatien. Båda sidor mobiliserade sina auktoriteten Skolförvaltningen 
engagerade slaviska institutionen i Uppsala och serbiska föreningen drog 
in Jugoslaviska riksförbundet och ambassaden i striden. Sedan man 1983 
anställt ytterligare en lärare hade motsättningarna lugnat ned sig. 

På biblioteket finns en hel del jugoslavisk litteratur. Förutom två dagliga 
tidningar och tre veckotidningar farms cirka 800 volymer varav de allra 
flesta på serbokroatiska. 

Kommunen och invandrarföreningarna 

Det films fyra invandrarföreningar i Katrineholm - finska föreningen, 
turkisk-svenska föreningen samt de båda jugoslaviska föreningarna 
Maries och Svetozar Markovic. Kontaktnivån mellan kommunen och 
föreningarna verkar vara ganska låg. 

Det fiims ingen referensgrupp med deltagande av föreningarna och 
frågan har heller aldrig aktualiserats av någondera parten. När man 1982 
utredde framtiden för styrelsen för invandrarbyrån skickades förslaget på 
remiss till de finska och jugoslaviska föreningarna. Endast finska före
ningen besvarade remissen och föreslog att två platser i invandrar-
nämnden skulle avsättas för de största invandrarföreningarna. Utred
ningskommittén konstaterade att detta inte lät sig göras av formella skäl, 
utan menade att det var partiemas sak att bevaka att invandrama blev 
representerade. 

Det är inte känt vilken anknytning de invandrare som sedermera valdes 
in i nämnden har till föreningama. Jugoslaven har i vaije fall ingen kon
takt med föreningen Svetozar Markovic och ingen av våra intervju
personer uppger att invandrarna i kommunalpolitiken på något sätt upp
träder som föreningsföreträdare. 

Både invandramämnden och -byrån har mycket få kontakter med före
ningarna. Nämnden hade i sin allmänna strävan att informera sig gjort ett 
studiebesök i finska föreningen. Besöket hade emellertid tagit en olycklig 
vändning sedan den spanske moderate ledamoten hade lyckats reta upp 
värdarna med sina politiska åsikter. 



I invandrarnänindens reglemente står det att nämnden kan "bevilja 
bidrag till föreningar, organisationer och enskilda enligt fastställda 
normer." Några sådana normer har emellertid inte fastställts och inga 
pengar har heller avsatts för bidrag. Det faims inte heller några planer på 
att föra över något av bidragsgivningen på invandramämnden. Bestäm
melsen i nämndreglementet är därmed att se som en innehållslös 
papperskonstruktion. 

Det finns över huvud taget inga särskilda bidrag för invandrarförening
arna, utan de söker och får olika typer av bidrag för bara- och ungdoms
verksamhet från fritidsnämnden på samma villkor som svenska före
ningar. Svetozar Markovic fick på detta sätt under andra halvåret 1983 
cirka 13 000 kronor från fritidsnämnden. Från kulturnämnden utgår 
smärre bidrag, både mer regelmässigt och för särskilda arrangemang. 
Svetozar Markovic fick 1984 sammanlagt 2 500 kronor varav 1 000 kronor 
var avsedda för den årligen återkommande folklorefestivalen. Den kon
kurrerande jugoslaviska föreningen Maries har övertagit driften av en 
fotbollsplan och får för detta ett speciellt driftbidrag. 

Svetozar Markovic agerade ibland politiskt gentemot kommimen. Det var 
föreningen och medlemmar i föreningen som var de mest aktiva i den 
konflikt om en hemspråkslärare, som vi har beskrivit i föregående avsnitt. 
När vi besökte Katrineholm behandlades i den kommunala apparaten en 
skrivelse från föreningen där man bad om hjälp att få mer ändamålsen
liga lokaler. Invandramämnden hade med ett positivt, men till intet för-
pliktigande, yttrande överlämnat frågan till fritidsnämnden. På fiitidsför-
valtningen ansåg man det osannolikt att nämnden skulle vara intresserad 
av att göra några speciella insatser för Svetozar Markovic. 

Serbiska kultur- och idrottsföreningen Svetozar Markovic 

Föreningen bildades 1978 som en utbrytning ur den då redan existerande 
jugoslaviska föreningen. Vi har i kapitel 4.1 beskrivit föreningens till
komst och ska här bara konstatera, att det fränast var motsättningar om 
verksamhetens karaktär som föranledde splittringen, men att personliga 
och nationella motsättningar spelade en viss roll. Den gamla jugoslaviska 
föreningen var menade man en herr- och fotbollsklubb. Speciellt reage
rade man mot alkoholkulturen. En annan iakttagelse är, att man vid 
bildandet tyckte sig känna motstånd både inom den egna gruppen och 
från kommimen. 



Föreningen är liten - den har bara 85 medlemmar. Av dessa är 7 icke
jugoslaver. Av de jugoslaviska medlemmarna dominerar serberna (92 %). 
En tredjedel av medlemmarna är under 25 år, 35 % är kvinnor och av de 
yrkesverksamma medlemmarna har 83 % arbetaryrken. Bara ett par 
medlemmar är helt passiva. Vid det senaste årsmötet deltog nästan alla. 

Styrelsen som består av 9 ledamöter och 2 suppleanter brukar träffas 
ungefär en gång i månaden under verksamhetssäsongen. Styrelsen är gan
ska ung. Fem av ledamöterna är under 30 år och huvuddelen av leda
möterna invandrade till Sverige under 70-talets första hälft. En styrelse
ledamot är kroat medan de övriga är serber. Omsättningen i styrelsen är 
ganska hög. Ledamötemas mediantid i styrelsen var ungefär 2 år. 

Den ekonomiska omsättningen är ungefär 50 000 kronor per år, varav de 
offentliga bidragen utgör en relativt hög andel (78 %). Medlemsavgiften 
är 25 kronor per person. Barn och imgdomar upp till 15 års ålder betalar 
10 kronor. 

Lokalfrågan är ett ständigt problem. Sedan bildandet 1978 har man bytt 
lokal tre gånger. Man tycker inte att man har fått någon hjälp av kom
munen vid anskaffningen. Den nuvarande lokalen har man sedan 1980. 
Den ligger på nedre botten ganska centralt. Lokalen är stor - 146 
kvadratmeter - men opraktiskt disponerad, indelad i sex rum varav inget 
riktigt stort. Ett rum används som kök, ett andra som ett ganska välut
rustat kontor med telefon, skrivmaskin och kopieringsapparat. Av de 
övriga rummen används ett som TV-rum med video, ett för ett nyinköpt 
biljardbord, ett som pingisrum och ett rum i anslutning till köket som 
samlingssal. Medlemmarna har själva rustat upp lokalerna, som är snygga 
och fräscha. 

Det finns jugoslaviska tidningar och ett litet bibliotek med cirka 100 
böcker, mest facklitteratur. Lokalen är tämligen väl utnyttjad. En gång i 
veckan har man diskotek för barnen och en gång i veckan "idrottsefter
middag" för barn med schack, bordtennis och biljard. Det finns en orkes
ter med sex medlemmar och ett folkdanslag, och man planerade att sätta 
igång med en bamorkester. 

En lite speciell resurs är att föreningen har en egen buss. Med den gör 
man ofta utflykter, bland annat till de gemensamma distriktsarrange
mangen (jfr beskrivningen av firandet av Kviimodagen i kapitel 3.2). 



Ett regionalt arrangemang som föreningen står för är sedan 1981 en årlig 
idrottstwnering med schack, inomhusfotboll och bordtennis. Till årets 
arrangemang var 12 föreningar anmälda. Föreningens flaggskepp i detta 
sammanhang är dock den stora riksomfattande folkdans- och folkmusik
festival som man sedan 1979 ordnar årligen i samarbete med riksför
bundet. Festivalen äger rum i september vaije år och planering och 
genomförande engagerar alla medlemmar. Festivalen har gjort före
ningen och Katrineholm till ett begrepp i hela den Sverige-jugoslaviska 
kolonin. Alla festivaler har man inspelade på video, och vid vårt besök 
spelar man med stolthet upp ett av banden. 

Bussen och de stora regionala och nationella evenemangen gör att 
mycket av föreningens kontakter riktas mot det jugoslaviska förenings
livet i distriktet. Man har ganska täta kontakter med både distriktsorgani
sationen och riksförbundet och uttrycker sig positivt om båda. 

Däremot är det lokala kontaktnätet magrare. Med Maries, som man 
tidigare hade närmast antagonistiska relationer, har man numera prak
tiskt taget inget att göra. I föreningslivet i övrigt på orten har man vissa 
kontaker med ABF, idrottsföreningar och med finska föreningen. 

Inga medlemmar är kända att ha kommunala uppdrag eller uppdrag i 
några svenska föreningar. Utöver de löpande kontakterna med fritids-
och kulturförvaltningarna om bidrag har man inte haft något att göra 
med kommunen, bortsett från den nu bilagda skolstriden. Då var dock 
kontakterna desto intensivare. 

7.4 Köping 

Kommunen och dess invandrarpolitik 

Köpings kommun har knappt 27 000 invånare. Större tätorter är Köping 
med industrierna Volvo och Supra (kemisk industri) samt Kolsva, en 
mycket traditionell västmanländsk bruksort uppbyggd kring Kohlswa 
Järnverk. Omkring hälften av de sysselsatta arbetar i industrin. 

Politiskt domineras kommunen helt av socialdemokraterna som har en 
säker och stabil majoritet. De partipolitiska motsättningarna i kommunen 
är inte särskilt framträdande. Det finns ett litet antal finska invandrare 
som har uppdrag i fullmäktige och i nämnderna. Kommunen har politiskt 
och administrativt en traditionell centraliserad uppbyggnad, men man 



höll när vi besökte kommunen på med arbetet att starta en konmiundels-
nämnd med decentraliserad förvaltning i Kolsva, som före kommim-
sammanläggningen var en egen kommun. 

Det faims vid årsskiftet 1983/84 ungefär 3 500 utrikes födda i kommunen 
(13 % av befolkningen). Finländarna var den helt dominerande gruppen 
(2 333 personer eller 67 %). Västmanland är sedan gammalt ett centrum 
för både den finska och den finlandssvenska invandringen, och man 
räknade med att ungefär 300 av de finländska invandrama var svensk
språkiga. Alla andra grupper var avsevärt mindre än den finländska. 
Jugoslaverna var ungefär 240 personer (7 %), norrmän 4 % och danskar, 
västtyskar och personer födda i Turkiet vardera 3 %. De flesta i den 
turkiska gruppen var assyrier/syrianer. 

Den jugoslaviska gruppen minskade i storlek. För sex år sen fanns det 
mer ån 400 jugoslaver i kommunen. Bostadsmässigt fanns det en viss 
koncentration av invandrare till Nygårds-området, ett något perifert 
hyreshusområde i staden. Båda de stora metallindustrierna (Volvo och 
Kohlswa) hade dragit till sig invandrad arbetskraft, men den viktigaste 
arbetsplatsen för jugoslaverna var Volvo. 

Invandrarbyrån med 2,25 tjänster inrättades 1975 och ingick som en egen 
avdelning i stadskansliet. Politiskt var alltså byrån direkt underordnad 
kommunstyrelsen. Till byrån är två olika referensgrupper knutna. Den 
rådgivande kommittén för invandrarfrågor bestod av socialchefen, båda 
kommunalråden, oppositionsledaren, samt företrädare för de finska och 
jugoslaviska föreningarna. Kommittén sammanträdde 4 gånger om året 
och behandlade då alla olika frågor som rörde invandrarbyrån och dess 
verksamhet. I praktiken hade kommittén konunit att fungera som en 
sorts styrelse för byrån. Besluten måste visserligen konfirmeras av kom
munstyrelsen. Genom att tre tunga KS-politiker ingick i kommittén och 
eftersom invandrarfrågorna i övrigt var lite perifera i kommunstyrelsen, 
så följde man ofta kommitténs beslut. 

Den andra gruppen "invandrargruppen" bestod av företrädare för olika 
kommunala förvaltningar, statliga och landstingskommunala förvalt
ningar saäit de assyriska och finska föreningarna. Den lite speciella 
representationen för invandrama berodde på att grappen urspmngligen 
var tillkommen för att arbeta med assyriema. Man försökte nu vidga 
gmppens verksamhetsområde. 



När vi besökte kommunen hade en tjänstemannagrupp utarbetat ett för
slag till invandrarpolitiskt program. I programförslaget föreslogs det att 
invandrarbyrån skulle brytas loss frän kommunstyrelsen och få en 
invandramämnd som huvudman. De båda referensgrupperna tänkte man 
sig skulle finnas kvar men knytas till invandramänmden. Förslaget var ute 
på remiss och man hade ännu inte fått något remissvar från socialdemo
kraterna, vilket skulle vara avgörande för förslagets öde. Man misstänkte 
dock att socialdemokraterna skuUe ställa sig avvisande till förslaget om 
invandramämnd. Dessa farhågor besannades. I det invandrarpolitiska 
program som fullmäktige sedermera fastställde bibehölls organisatoriskt 
status quo med den skillnaden att den rådgivande kommittén döptes om 
till invandrarkommittén. 

I skolan har det funnits finska modermålsklasser i böljan av 70-talet, men 
de är nu nedlagda. Bland annat ansåg man att det var svårt att få tag på 
lärare. För de finska eleverna har man numera sammansatta klasser. Det 
har också tidigare fiumits en sammansatt serbokroatisk B-klass, men den 
har försvunnit på grund av att elevunderlaget blivit för litet. Antalet 
elever med jugoslaviskt hemspråk var bara 55 stycken, varav 69 % deltog 
i hemspråksundervisningen. 

På stadsbiblioteket fanns ungefär 450 böcker på jugoslaviska språk. De 
serbokroatiska böckerna dominerade helt. Utöver dessa fanns bara något 
tiotal slovenska böcker. I invandrarfrågor samarbetar biblioteket med in-
vandrarkonsulenten vid länsavdelningen vid Västerås stadsbibliotek. In-
vandrarkonsulenten hade under 1982 besökt Köping 7 gånger för bl a 
bokprat i skolklasser och föräldramöten. 

Kommunen och invandrarföreningarna 

Det fanns vid vårt besök i Köping 13 invandrarföreningar, varav 5 finska 
och en finlandssvensk. Övriga var de båda jugoslaviska föreningarna 
(Jugoslaviska respektive Slovenska föreningen), Assyriska ungdomsföre
ningen, Internationella klubben, Dansk-Norska föreningen, Svensk-
Bolivianska kulturgruppen samt Polska föreningea 

De största föreningarna är representerade i de båda referensgrupper, 
som vi har beskrivit ovan. I rådgivande kommittén för invandrarfrågor 
fanns företrädare för två av de finska föreningarna, jugoslaviska före
ningen samt assyriska föreningen. I den så kallade invandrargruppen var 
finska och assyriska föreningarna företrädda. Båda de rådgivande orga



nen brukar sanunanträda fyra gånger om året och invandrarföreningamas 
representanter brukar oftast delta aktivt i sammanträdena. 

Kommimen har inga särskilda bidrag för invandrarföreningar, utan dessa 
söker bidrag från kommunens olika nämnder på samma villkor som sven
ska föreningar. Största bidragsgivare är fritids- och kulturnämnderna. Det 
förekommer dessutom att föreningar söker extraordinära bidrag bos 
kommimstyrelsen, som dock under senare tid hade blivit mer restriktiv 
med beviljandet av sådana bidrag. 

Fritidsnämndens bidrag är som i de flesta kommuner avsedda enbart för 
barn- och ungdomsverksamhet och bestämmelserna i sammanhanget 
överensstämmer med vad som är gängse i kommunerna. Under 1983 
hade 7 invandrarföreningar fått bidrag om sammanlagt 112 000 kr (unge
fär 4 % av det totala bidragsbeloppet). Jugoslaviska föreningen hade 
sammanlagt fått 23 000 kr i bidrag från fritidsnämnden. 

Kulturnämndens bidrag är också avsedda att stödja vuxenverksamhet. 
Under 1983 delade man ut 43 000 kr i bidrag till invandrarföreningarna, 
varav jugoslaviska föreningen fick 6 000 kronor. 

Skolan har inga organiserade former för samverkan med invandrarföre
ningarna och relationerna är lite olika med olika föreningar. De finska 
föreningarna ställer ofta krav på skolan och det gnisslar en hel del i rela
tionerna. Den jugoslaviska föreningen har bara vid något enstaka tillfälle 
agerat gentemot skolan. Slovenska föreningen har goda relationer med 
skolan och har själva engagerat sig i anskaffning av lärare och inventering 
av undervisningsbehovet. 

Stadsbiblioteket hade i samarbete med länsavdelningen i Västerås startat 
ett invandrarprojekt. Det enda som man vid vårt besök hade himnit med 
var att skicka ut ett brev till invandrarföreningarna där man erbjöd sig att 
ta upp en diskussion om biblioteksservicen. Ditintills hade bara polska 
föreningen nappat på erbjudandet. 

Köpings jugoslaviska förening 

I ett tidigare kapitel (4.1) har vi berättat om föreningens tillkomst. Före
ningen bildades 1973 och man kan lägga märke till att det dominerande 
företaget (Volvo) spelade en positiv roll vid tillkomsten. Vidare var det 



viktigt att man hade tillgång till personer med organisatorisk erfarenhet 
från Jugoslavien, 

Föreningen har 156 medlemmar varav 20 svenskar. Praktiskt taget hälf
ten av medlemmarna är under 25 år och hälften är kvinnor. Av de yrkes
verksamma medlemmarna har ungefär 9 0 %  arbetaryrken. Bland de 
jugoslaviska medlemmarna dominerar serberna (drygt 60%). I övrigt 
finns kroater, slovener, italienare och en ganska stor grupp ungrare före
trädda i medlemskåren. Relativt många medlemmar - omkring en 
Qärdedel - bedömdes som helt passiva. Vid senaste årsmöte hade bara 
44 % av medlemmarna deltagit. 

Styrelsen som har 13 ledamöter sammanträder ofta, vanligen vaije vecka. 
Bara en av ledamöterna var kvirma. Ledamöterna är i genomsnitt ganska 
unga. Fyra stycken var imder 25 år och medianåldern var cirka 33 år. De 
flesta har varit länge i Sverige; 10 stycken invandrade före 1970. Omsätt
ningen i styrelsen är ganska måttlig. I genomsnitt (median) hade 
ledamöterna haft sina styrelseuppdrag i 5 år. Nationellt dominerar serber 
med 10 av de 13 i styrelsen. 

Omsättningen var 99 000 kronor varav offentliga bidrag svarade för 38 %. 
Av dessa utgjorde bidrag från kommunen 28 %. Medlemsavgiften var 30 
kronor per person. Barn under 6 år var befriade från avgift och barn och 
imgdomar mellan 6 och 18 år betalade bara 5 kronor. 

Föreningen har en stor (250 kvadratmeter) och välordnad lokal som om
fattar både gatuplanet och källarvåningen av ett hus i ett centralt beläget 
område med blandad bebyggelse. På övre våningen finns en stor sal, kök 
och TV/video-rum. I den stora salen finns bord och stolar, schack, bord
tennis och andra spel. I TV-mmmet finns också en liten uppsättning 
barnböcker. I köket säljer man folköl, läskedrycker, chips o s v .  Vid fester 
lagar man mat. I källarplanet finns ett allrum, ett förråd och ett välut
rustat kontor. Den symboliska utrustningen är riklig. På väggen i stora 
salen finns en svensk och en jugoslavisk flagga draperade och på flera 
ställen finns det Tito-porträtt. 

Folkdansverksamhet förekommer numera bara för barn. Föreningen 
hade tidigare också verksamhet för ungdomar, men på grund av framför
allt ledarbrist hade man varit tvungen att sluta med det. 



En årlig kraftsamling utgör den inomhusfotbollstumering som man ord
nar sedan 1977. Vid senaste tillfället deltog 21 lag. 

Ungdomssektionen har ordnat discotek i Folkets hus, och även kvinno
sektionen är ganska aktiv. Kviimoma har flera gånger ordnat studie
cirklar tillsaniTnans med ABF. 

Förhållandet till den andra jugoslaviska föreningen på orten - den sloven-
ska föreningen • är gott. Det finns medlemmar som är med i båda före
ningarna. Man har firat nationaldagen tillsammans och ordnat gemen
samma sportarrangemang och fester. 

Kontakterna med distrikt och riksförbund är ganska få men relationerna 
är i huvudsak problemfria. Med Jugoslavien eller med jugoslaver i andra 
länder förekommer inga kontakter. 

Kontakterna med kommunen tycker man håller en alltför låg nivå, men 
det finns just inga konflikter. Man skyller på språksvårigheter och man 
har också upptäckt att kommunen tycker att det är besvärligt att före
ningen byter ordförande så ofta. 

Det har förekommit inviter från socialdemokraterna att bilda en jugo
slavisk socialdemokratisk förening men de bar avvisats eftersom man inte 
vill blanda in partipolitik i verksamheten. Det händer att SAP bjuder in 
föreningen för att till exempel dansa folkdans vid något arrangemang, 
och det ställer man upp på. I övrigt har man kontakter med svenska före
ningar framförallt i idrottsliga sammanhang. En handfull medlemmar har 
uppdrag i svenska föreningar, men ingen har något kommunalt uppdrag. 

1 5  Botlgrka 

Politik och samhälle 

Botkyrka kommun strax söder om Stockholm hade 1984 drygt 65 000 in
vånare. Tätortsbebyggelsen är koncentrerad till tre områden med lite 
olika karaktär. Längs stambanan ligger de äldre stadsdelarna Tumba och 
Tullinge med blandad bebyggelse. Tumba har med sina gamla industrier 
(Alfa-Laval och Tumba sedelpappersbruk) en doft av mellansvensk 
bruksort mitt i förortslandskapet. Norra Botkyrka vid Mälaren består av 
de under 70-talet uppförda höghusförortema Hallunda, Norsborg, Fittja 
och Alby. Med direkt tunnelbaneförbindelse med Stockholm är dessa 



stadsdelar mer orienterade mot Stockholm än mot övriga delar av kom
munen. 

Av det totala bostadsbeståndet var knappt 70 % lågenheter i flerbostads-
hus och av dessa hade 70 % uppförts efter 1970. Den våldsamma expan
sionen framförallt i Norra Botkyrka hade skapat bostadsområden som 
snabbt kommit i vanrykte på Storstockholms bostadsmarknad och kom
munen hade haft stora problem med outhyrda lägenheter. I december 
1983 var dock bara 312 lägenheter outhyrda. Dessa utgjorde emellertid 
mer ån en Värdedel av samtliga outhyrda lägenheter i Storstockholm. 

En mycket liten del av befolkningen var sysselsatt inom kommunen 
(29 % av de förvärvsarbetande). Till Stockholm pendlade drygt 50 %. I 
Norra Botkyrka var utpendlingen ännu större. Den andel som har arbete 
inom kommunens gränser varierar där mellan IS och 21 % i de olika 
stadsdelarna. Näringsgrensmässigt dominerar servicesektorn starkt 
Endast 27 % av nattbefolkningen var sysselsatta inom tillverknings
industri och byggnadsverksamhet. 

Kommunens ekonomiska svårigheter bar varit stora. Orsakerna har varit 
dels en låg inkomstnivå hos kommuiunedlemmama, dels befolknings
strukturen med många barn och många invandrare. Medelinkomsten var 
1981 94 % av genomsnittet för Stockholms län. Trots omfattande både 
statliga och inomregionala skatteutjämningsbidrag var den kommunala 
utdebiteringen, som en följd av inkomstnivån och utgiftsbehovet, ganska 
hög (16:50 per skattekrona). 

Totalt fanns i kommunen 1983 över 20 000 personer som var utländska 
medborgare eller utrikes födda (31 % av folkmängden). Invandrama för
delade sig på ett stort antal nationaliteter (minst 60 olika). De största 
grupperna kom från Finland (38 %), Turkiet (14 %) och Jugoslavien och 
Chile (5 % vardera). Andelen invandrare varierar kraftigt mellan olika 
stadsdelar. I de 12 statistikområden som kommunen arbetar med varierar 
andelen mellan 8 % och 61 %. De stadsdelar som har högre andel in
vandrare än kommunen genomsnittligt är inte oväntat Alby, Fittja och 
Hallunda/Norsborg i norra kommundelen, men även Storvreten - ett om
råde i anslutning tiU Tumba. 

Invandrargruppens struktur ser något annorlunda ut i de olika stadsdel
arna. I alla statistikområden inom tätorten är finländska medborgare den 
största gruppen bland de utländska medborgarna, dock med undantag för 



Fittja där turkiska medborgare är den största gruppen. Jugoslaviska med
borgare är i alla tätortsdistrikten utom två mellan 2 och 7 % av alla ut
ländska medborgare. De avvikande distrikten är de två distriken i Tumba 
där jugoslaverna utgör 14 respektive 31 %. En relativt sett mindre andel 
av jugoslaverna än av samtliga invandrare är alltså bosatta i norra Bot
kyrka. Av alla jugoslaver i kommimen bor 62 % i de norra stadsdelarna. 
Motsvarande andel är för övriga invandrare 70 % och för icke-invandrare 
43%. 

Partipolitiskt hade kommunen under valperioden 1982-85 en betryggande 
socialistisk majoritet med 37 av fullmäktiges 61 mandat. Socialdemokrat
erna var med sina 32 mandat oberoende av stöd från andra partier. De 
partipolitiska motsättningarna i kommunalpolitiken var små. Invandrar-
representationen i kommunalpolitiken var relativt stor. Enligt rösträtts-
kommitténs undersökning innehades 17 kommunala förtroendeuppdrag 
av utländska medborgare. Detta motsvarar 3 % av alla uppdrag som 
ledamot och suppleant i fullmäktige och nämndorganisationen. 

Vid vår inventering av jugoslaver med kommimala uppdrag har vi endast 
lyckats identifiera en person i Botkyrkas förtroendemannaorganisation, 
en socialdemokratisk ledamot av kommunfullmäktige och suppleant i 
socialnämnden. 

Nämndorganisationen var ganska differentierad. På den centrala nivån 
fanns förutom kommunstyrelsen inte mindre än 16 nämnder. Dessutom 
hade man inrättat 6 sociala distriktsnämnder och 2 kommundelsnämnder 
(Tullinge respektive Hallunda-Norsborg-Eriksberg). 

Invandrarpolitiken 

Invandrarförvaltningen lyder under en särskild invandramämnd. 
Nämnden hade som övriga nämnder i kommunen socialdemokratisk 
majoritet (5 av 9 mandat). I övrigt var moderatema, centern och VPK 
representerade med ledamöter i nämnden och folkpartiet med en supp
leant. Av nämndens 18 ledamöter och suppleanter var 8 invandrare av 
skiftande nationaliteter och partitillhörighet. Av majoritetens fem 
ledamöter innehade tre samtidigt uppdrag i kommunfullmäktige. Också 
en av de två moderata ledamöterna var fullmäktig. Nämndens social
demokratiske ordförande var också ledamot av kommunstyrelsen, och 
ansågs som en relativt tung politiker. Personsambanden antyder att in-



vandramämnden i kommunen betraktades som en tämligen betydelsefull 
nämnd. 

Till nämnden fanns en referensgrupp med företrädare för invandrarföre
ningarna knuten. Referensgruppen fimgerade emellertid dåligt och hade 
vid vårt besök i kommunen inte kallats till sammanträde under det sena
ste året. 

Invandrarförvaltningen var en självständig förvaltning sedan 1982. Den 
hade tidigare sorterat under informationsförvaltningen. Förvaltningen 
bestod av en liten förvaltningsledning (förvaltningschef utrednings
sekreterare och kanslist) placerad i kommunalhuset i Timiba samt en stor 
invandrarbyrå (ett 30-tal tjänster) förlagd till Fittja. Man hade också för
sökt få en filial i Tumba till stånd men utan framgång. 

Byrån bestod av en byråledning (föreståndare och biträdande förestånd
are), en administrativ enhet (reception och växel), tolkförmedling, en 
assistentgrupp, en stor grupp familjepedagoger samt en konsumentråd
givare. Tolkförmedlingen var den största i landet och omsatte 1983 
42 000 tolktimmar på ett 50-tal språk. Besöksfrekvensen var hög. Under 
1983 hade byrån över 11 000 personliga besök (54 besök per arbetsdag). 
Dominerande grupper och klart överrepresenterade i förhållande till sin 
andel av kommunens samtliga invandrare var spanskspråkiga samt olika 
etniska grupper med ursprung i Turkiet. 

Viktiga delar av verksamheten var olika projekt som ständigt pågick vid 
byrån samt utbildning av kommunens personal. När vi besökte byrån på
gick ett projekt med turkiska och kurdiska barn samt ett utbildningspro
gram med personal i barnomsorgen. I projekten samarbetade man nära 
med invandrarföreningarna, och det förekom överhuvud ganska täta rela
tioner mellan föreningarna och byrån. 

I grundskolan bedrivs hemspråksundervisning på 50 språk. Antalet elever 
var drygt 2 400, vilket motsvarade 24 % av det totala elevantalet. I vissa 
skolor deltog mer än hälften av eleverna i hemspråksundervisning. Av de 
elever som deltog i hemspråksundervisningen gick över 40 % i enspråkiga 
hemspråksklasser som fanns i finska, turkiska, spanska, arabiska, serbo
kroatiska och grekiska. 

Kommunens policy är att man organiserar hemspråksundervisningen 
efter föräldrarnas val. Under höstterminen före skolstarten informeras 



föräldrarna om vilka möjligheter som fimis och får träffa ett val mellan 
hemsprålcsklass och svensk klass. Denna policy var etablerad och accep
terad sedan mitten av 70-talet, men hade tillkommit under motsättningar 
både inom skolförvaltningen och i den politiska organisationen. 

De jugoslaviska barnen deltar till 74 % i hemspråksimdervisningen, och i 
valet mellan hemspråksklass eller svensk klass brukar de jugoslaviska 
föräldrarna fördela sig ungefär lika. Eftersom de enspråkiga klasserna är 
koncentrerade till vissa skolor (för de serbokroatiska klasserna i Borg
skolan i Hallunda) brukar de som bor långt från "sin" skola dra sig för att 
välja hemspråksklass, även om de elever som bor utanför stadsdelen får 
skolskjuts. 

Invandrarundervisningen leds av ett särskilt rektorsområde vars expedi
tion består av fyra skolledare, SYO-konsulent och kanslister. Invandrar-
rektom Jouko Lahdenperä gör ingen hemlighet av att han betraktar in-
vandrarexpeditionen som ett språkrör för och en försvarare av in
vandrama i den kommunala förvaltningen. Det är också uppenbart att 
förvaltningen har en särskilt positiv inställning till systemet med hem
språksklasser och att man alltid ställer upp till försvar när systemet an
grips från olika håll. Sådan misstänksamhet hade till exempel tidigare 
funnits firån den jugoslaviska föreningens sida. 

Denna inställning med klara ställningstaganden från invandrarexpedi-
tionens sida ledde ibland till motsättningar inom skolförvaltningen och 
med andra förvaltningar. Vid vårt besök i kommunen arbetade man t ex 
med remissvar på Språk- och kulturarvsutredningens betänkanden. I en 
bilaga till skoldirektörens tjänsteutlåtande gjorde invandrarexpeditionen 
klara ideologiska uttalanden och man förespråkade enspråkiga klasser på 
både högstadiet och i gymnasieskolan. I skoldirektörens utlåtande fram
kom däremot en uttalad skepsis gentemot det system med modifierade 
finska hemspråksklasser på högstadiet som tillämpats i kommunen sedan 
1979. 

En liknande roll som invandrarexpeditionen spelade också invandrar
byrån med sin dynamiska chef Payande Ahlbäck. Relationerna var 
spända både mellan invandrarbyrån och socialförvaltningen och mellan 
invandrarbyrån och skolans invandrarexpedition. Man uppfattade att 
socialförvaltningen arbetade alltför byråkratiskt och att man överlät de 
besvärligaste fdlen till invandrarbyrån. Frågan om den organisatoriska 



förläggningen av flyktingmottagandet hade också lett till motsättningar 
mellan förvaltningarna. I förhållandet till skolan var man skeptisk mot 
den helhjärtade satsningen på hemspråksklasser och uppfattade situa
tionen så, att skolan satte till alla klutar för att övertyga tveksamma för
äldrar. Liksom Lahdenperä uppfattade sig Ahlbäck som en sorts tales
man för sina klienter gentemot kommunen. 

I barnomsorgen hade 28 % av de placerade på dag- och fritidshem annat 
hemspråk ån svenska. Enligt ett beslut av sociala centralnämnden 1979 
skulle man arbeta efter målsättningen att skapa enspråkiga "hemspråks-
baser". 

I bibliotekets bokbestånd fanns vid årsskiftet 1983/84 drygt 2 200 böcker 
på jugoslaviska språk. Av dessa dominerade böcker på serbokroatiska 
(96 %). Man ansåg att det var en mycket liten efterfrågan på makedonska 
och slovenska böcker. Däremot hade efterfrågan på albanska böcker 
ökat, varför man 1984 hade gjort ett större inköp. Det fanns 10 tid
ningar/tidskrifter på jugoslaviska språk, både jugoslaviska tidningar, och 
tidningar utgivna i Sverige av riksförbundet och invandrarverket 

Trots invandrarsektoms omfattning och kommunens satsning på in-
vandrarpolitiska åtgärder är invandrarpolitiken sällan kontroversiell i 
kommunalpolitiken. Vid vår genomgång av fullmäktigeprotokoll dök 
endast ett fåtal frågor med invandrarpolitisk anknytning upp - ett par mo
tioner och en anmälan av ett remissyttrande som föranledde ett särskilt 
yttrande från en ledamot Ingen av frågorna var dock särskilt kontrover
siell och de expedierades snabbt av fullmäktige. Däremot har som vi sett 
invandrarpolitiken ibland lett till motsättningar mellan olika sektorer i 
förvaltningen. Motsättningarna har ibland sin grund i skilda synsätt mel
lan olika professionella grupper, men vi tror att det spelat en särskild roll, 
att det har funnits särskilt engagerade tjänstemän som tagit till sin uppgift 
att driva speciella invandrarpolitiska frågor. 

Det är sådana "altruistiska" byråkrattyper som Downs (1967) ger beteck
ningarna advocates och zealots. Downs observerar också hur deras 
stråvan att driva egna policies leder till problem i relationerna med andra 
förvaltningsenheter:"... each advocate is highly partisan externally ...The 
most aggresive and persistent "bureaucratic imperialism' usually comes 
from advocates ...< Zealots > antagonize other officials by their refusal to 



be impartial and their willingness to trample all obstacles ... They are 
even willing to antagonize their superiors to an astonishing degree." 

Kommunen och invandrarforeningama 

I kommunens sammanställning över föreningar redovisas 41 invandrar
föreningar med sammanlagt över 8 000 medlemmar. De största grupp
erna var 6 assyriska/syrianska föreningar med sammanlagt 2 200 med
lemmar, inte mindre än 18 spanska/latinamerikanska organisationer med 
sammanlagt 1900 medlenmuir samt 4 turkiska föreningar med tillhopa 
1 700 medlemmar. 

Praktiskt taget all bidragsgivning till föreningslivet har förvaltnings-
mässigt centraliserats till kultur- och firitidsförvaltningen. Huvuddelen av 
bidragen fördelas av fritidsnämnden och endast en marginell del av kul
turnämnden. Det finns inte mindre än 12 olika bidragsformer varav vissa 
inte år aktuella för invandrarföreningarna (avsedda för studieförbund 
eller för föreningar som driver fritidsgårdar eller andra anläggningar). 

Av de 9 bidragsformer som är aktuella för invandrarföreningar gäller att 
bidragen i första hand är knutna till barn- och ungdomsverksamheten. 
För vissa viktiga bidragsformer som är beroende av medlemsantal gäller 
dock endast att de har gjorts beroende av antalet medlemmar i åldern 3-
25 år. Det finns inte något särskilt krav på att resurserna ska användas för 
barn- och ungdomsverksamhet. För invandrarföreningar ställer man inte 
heller något krav på medlemskap i riksorganisation. 

De viktigaste bidragsformerna är ett storleksberoende grundbidrag, ett 
likaledes storleksberoende konsulentbidrag, aktivitetsbidrag till barn- och 
ungdomsverksamhet enligt regler analoga med dem som förekommer i 
andra kommimer, samt lokalbidrag. Lokalbidragen anordnas vanligen så, 
att kommunen hyr och ställer lokaler till förfogande för föreningarna. 
Några kontanta hyresbidrag utgår alltså vanligen inte. Detta medför att 
den kontanta bidragsnivån (bidrag per medlem) i Botlqrrka i jämförelse 
med andra kommuner är relativt låg. 

Återstående bidragsformer avser särskilda projekt eller speciella ända
mål. Bortsett från den styrning som knytningen till antal barn och ung
domar i medlemskåren samt till barn- och ungdomsverksamheten inne
bär, kan man konstatera, att Botlqrrkas bidragsregler i ganska liten om



fattning konstruerats så, att det ska bli möjligt att styra föreningamas 
struktur och verksamhet. 

Trots att alla invandrarföreningar utom en i dag har fria lokaler av kom
munen är det ofta brist på verksamhetslokaler. Ett speciellt problem har 
varit den assyrisk/syrianska gruppens behov av kyrkolokaler. Det har 
tidigare förekommit att invandrarbyrån har ställt upp och hjälpt före
ningarna med verksamhetslokaler genom att helt enkelt upplåta byråns 
egna lokaler. Genom att använda väntrummet och personalrummet 
kunde två föreningar samtidigt driva verksamhet i byråns lokaler. 

Invandrarbyrån har en hel del kontakter med föreningarna. Byrån har 
medverkat och hjälpt till att starta en del föreningar i de mindre in
vandrargrupperna. Den jugoslaviske assistenten ägnar halva sin tid åt 
föreningskontakter. På sin fritid har han också kommunala uppdrag 
(fullmäktige och socialnämnden, jfr ovan), och utnyttjas förmodligen på 
grund av sina yrkesmässiga kontakter ofta av föreningarna som kanal till 
kommunen. 

Även i de olika projekt som pågår vid byrån samarbetar man nära med 
föreningarna. Liknande arrangemang har förekommit vid skolans in-
vandrarexpedition. Invandrarexpeditionen har inget organiserat sam
arbete med föreningarna och ibland har det gnisslat i relationerna. Under 
slutet av 70-talet var det en konflikt med Jugoslaviska föreningen, där 
man inte var lika övertygad som rektorn om välsignelserna med de en-
språkiga hemspråksklassema. 

Det enda organiserade forum för samråd med invandrarföreningarna 
som finns är invandramämndens referensgrupp där alla invandrargrupper 
är företrädda. I de grupper som har flera föreningar - speciellt den latin
amerikanska gruppen - har man förmått föreningarna att utse gemen
samma representanter. Som vi tidigare har konstaterat har dock intresset 
för referensgruppen varit synnerligen svalt både från kommunens och 
föreningamas sida. 

Jugoslaviska föreningen Sloga 

Föreningen gmndades 1970. De flesta medlemmarna kommer från 
Montenegro och Serbien, vilket har sin gmnd i organiserad värvning av 
Alfa Laval. När föreningen bildades fick man hjälp både av företaget och 



av facket Företaget hjälpte till med lokaler och man fick också ett Utet 
ekonomiskt bidrag. Från böljan jobbade de flesta på Alfa Laval. 

Föreningen har 300 medlemmar av vilka 22 % inte är jugoslaver. En 
tredjedel av medlemmarna är under 25 år och imgefär en tredjedel är 
kvinnor. Bland de yrkesverksamma dominerar som i de andra förening
arna arbetaryrkena (87 %). Av de jugoslaviska medlemmarna är 54 % 
serber och 45 % montenegriner. Relativt många av medlemmarna (50 %) 
bedöms som passiva. Vid det senaste årsmötet var 100 medlemmar när
varande. 

Styrelsen som brukar sammanträda 14 gånger om året består av 13 
ledamöter och 2 suppleanter. Tre i styrelsen är kvinnor. Styrelsens 
medianålder är 35 år och 3 ledamöter är under 25 år. Omsättningen i 
styrelsen är hög - 7 av styrelsens medlemmar har bara varit med i styr
elsen ett år eller mindre. De flesta (10 stycken) har invandrat ganska sent 
- under 70-talets andra hälft. Den nationella fördelningen är 6 monte
negriner, 6 serber och en kroat. 

1976 fick man tillgång till nedre våningen av samma hus som man nu dis
ponerar båda våningarna av. Dessförinnan hade man bara ett litet rum 
som kunde användas som kontor. Huset är en gammal trävilla ganska 
nära pendeltågsstationen i Tumba. I enlighet med kommunens bidrags
regler är det kommimen som betalar hyran för huset. 

På nedre botten finns två rum, kök, toalett och en hall. I hallen finns ett 
flipperspeL I övrigt finns TV, video och en musikanläggning. I inred
ningen lägger man märke till en stor hörnsoffa, bord och stolar, vitrinskåp 
med idrottspriser och böcker. Få väggarna finns stora svartvita för
storingar av bilder firån viktiga händelser, som en demonstration mot 
rasism och föreningens resa till Titograd, Montenegros huvudstad. På 
övervåningen finns tre rum, ett biljardrum, ett rum för schack och kort
spel och ett litet kontor. Den sammanlagda ytan är cirka 200 kvadrat
meter. 

Lokalerna hålls öppna vaije kväll mellan 17 och 22. På lördagar och sön
dagar öppnar man redan klockan 14. Man betalar en medlem ett litet 
arvode för att han ska sköta öppethållandet. Dessutom har man en 30 % 
konsulenttjänst betald med kommunala bidrag. 



Varje dag brukar det komma medlemmar till klubben, men det är mest 
män som använder lokalen på detta sätt. Det finns en kvinnogrupp, som 
dock hade blivit lite mindre aktiv på senare tid. 

I ett tidigare kapitel (5.2) har vi beskrivit barn- och ungdomsverksam
heten i föreningen, som huvudsakligen omfattar folkdans. En annan vik
tig verksamhetsgren är fotboll. Man bar ett lag med spelare i åldrarna 18-
34 år som deltar i det svenska seriesystemet Större fester ordnar man 7-8 
gånger om året och lånar då lokaler i Tumba gymnasium. Det brukar 
komma 2S0-300 personer på de månatliga festerna. Nu hade man åtagit 
sig att anordna årets för distriktet centrala firande av nationaldagen. 

Omsättningen är 110 000 kronor varav ganska precis hälften härrör sig 
från offentliga bidrag. Till detta ska då också fogas värdet av den fria 
lokalen och konsulentbidraget. Medlemsavgiften är 30 kronor per person 
över 12 års ålder. För barn betalar man bara den symboliska summan 2 
kronor. 

Kontakterna med riksförbundet, distriktet och andra jugoslaviska organi
sationer är ganska få, men man uttrycker inte någon kritik mot de egna 
organisationerna. Med Jugoslavien uppräthåller man kontakter med 
huvudstaden i SR Montenegro - Titograd - dit man också har gjort en 
resa. Den resan nämner mem spontant som en av de större fi°amgångama 
i föreningens verksamhet. 

Kontakter med svenska föreningar har man framförallt i samband med 
fotbollsspelandet. Det förekommer också att folkdansgruppen uppträder 
vid arrangemang både i svenska föreningar och i andra invandrarföre
ningar. Relationerna till fackföreningarna är fortfarande goda. Den nu
varande konsulenten har varit med i metallklubbens styrelse och det firms 
också nu en medlem som har styrelseuppdrag där. Föreningens ordför
ande som har ett förflutet som boxare i Jugoslavien är boxningstränare i 
AIK Norsborg och också med i den föreningens styrelse. 

Sedan stridigheterna med skolan om hemspråksklassema bilagts har man 
ganska sällan några kontakter med kommunen armat än i olika bidrags
ärenden. De föreningsrepresentanter vi talade med var nöjda med kom
munens bidrag. Speciellt uppskattade man lokalbidragen och att man 
även fick utnyttja kommunala lokaler gratis eller mot en låg ersättning. 
Föreningen är representerad i den kommunala referensgruppen, men 



eftersom dess verksamhet i stort ligger nere tillmäter man inte denna 
representation någon betydelse. 

7.6 Jämförande sammanfattning 

Politik och samhälle 

Med avseende på kommunstorlek skiljer sig naturligtvis Malmö och 
Helsingborg från de övriga fem studerade kommunerna. Botkyrka intar 
en mellanposition medan de övriga fyra kommunerna har mellan 25 000 
och 45 000 invånare. Om vi betraktar sysselsättningsstrukturen är dock 
Botkyrka mer likt de båda "storstäderna" med en dominerande service
sektor. 

Andelen invandrare är i ungefär samma storleksordning (4-8 %) i 
Varberg, Eslöv och Katrineholm, speciellt hög i Botl^ka och i ett 
mellanläge (10-16 %) i Köping, Malmö och Helsingborg. I Skåne-kom-
munema Malmö, Helsingborg och Eslöv dominerar jugoslaverna in
vandrargruppen medan finländare i övriga kommuner är den största 
gruppen. 

Partipolitiskt är det ganska liten variation mellan kommunerna. Alla 
utom Varberg hade socialistisk majoritet. Möjligen utmärker sig Köping 
och Katrineholm med en särskilt stor och stabil socialdemokratisk majo
ritet. 

Med avseende på dessa olika aspekter av den sociala och politiska struk
turen i de sju kommunerna skulle de kunna grupperas i tre kategorier: 

<1> Små, invandrarglesa, industristäder: Eslöv, Varberg, Katrineholm 
och Köping 

<2> Stora, dominerade av servicesektorn, relativt invandrartäta med 
jugoslaver som dominerande grupp: Malmö och Helsingborg 

<3> Medelstor, servicedominerad, extremt invandrartät: Botkyrka 

Invandrarpolitiken 

Endast Botkyrka och Malmö kan redovisa något större antal invandrare i 
kommunalpolitiken. Dessa båda kommuner avviker också genom att ha 



en omfattande invandrarförvaltning. I övriga kommiiner finns invandrar
byråer med bara en eller ett par tjänster. 

Utmärkande är också, att det förutom i Katrineholm bara är i dessa båda 
kommuner som enspråkiga klasser förekommer i grundskolan. Vi har 
dock kunnat iaktta att entusiasmen varit avsevärt mycket större i 
Botkyrka än i Malmö. 

Det är också i Botkyrka och Malmö som det fiims en särskild in-
vandramämnd inrättad som styrelse för invandrarförvaltningen och med 
ansvar för kommunens invandrarpolitik. Katrineholm hade visserligen 
också en invandramämnd, som dock förde en tynande tillvaro. I Varberg 
hade invandrarfrågorna politiskt kombinerats med konsumentvägled
ningen. 

Biblioteksservicen har vi betraktat bara vad gäller böcker på jugoslaviska 
språk. I detta avseende avviker de tre skånska kommunerna, där också 
jugoslaverna är den största gruppen, genom att ha särskilt få böcker per 
invånare. 

Invandrarråd för samråd med föreningarna fanns i Eslöv, Varberg, 
Köping och Botkyrka. Speciellt invandrarrådet i Botkyrka förde dock en 
tynande tillvaro. 

Med avseende på bidragsnivån (bidrag per medlem) utmärkte sig i våra 
mätningar Eslöv och Helsingborg med särskilt låga bidrag (78 respektive 
72 kronor). I övriga kommimer var bidragsnivån mellan 110 och 287 
kronor). 

I Eslöv, Varberg och Malmö finns exempel på hur kommunen på olika 
sätt har försökt styra föreningslivets verksamhet och struktur. 

Sammanfattningsvis kan kommunerna med avseende på invandrarpoli
tiken ordnas i tre grupper: 

<1> Låg nivå (få invandrare i kommunalpolitiken, liten invandrarför-
valtning,ingen invandramämnd, inga enspråkiga klasser, dålig bibliotek
service och låg bidragsnivå): Eslöv och Helsingborg. 

<2> Medelhög nivå (få invandrare i kommunalpolitiken, liten invandrar
förvaltning, ingen eller perifer invandramämnd, vanligen inga enspråkiga 



klasser, god biblioteksservice, vanligen invandrarråd och hög bidrags-
nivå): Varberg, Katrineholm och Köping. 

<3> Hög nivå: (många invandrare i kommunalpolitiken, stor invandrar-
förvaltning, tung invandramämnd, enspråkiga klasser och hög bidrags
nivå): Malmö och Botkyrka. 

Föreningamas egenskaper 

De åtta föreningar vi har studerat varierar i storlek mellan 85 och 466 
medlenmiar. Under 200 medlemmar hade föreningarna i Varberg, 
Katrineholm och Köping. 

Föreningarna i Eslöv, Varberg och Botkyrka var ensamma jugoslaviska 
föreningar på respektive ort medan de andra hade "konkurrenter". 

Med avseende på den nationella sammansättningen var föreningarna i 
Eslöv, Katrineholm, Helsingborg samt Planika i Malmö nationella och de 
övriga formellt allmånjugoslaviska. Föreningen i Varberg var dock så 
dominerad av en nationell grupp att den också kan betraktas som en 
nationell förening. De "västliga" nationaliteterna (kroater och slovener) 
var dominerande i Helsingborg och Planika medan de andra domi
nerades av makedoner, montenegriner och/eller serber. De "perifera" 
nationaliteterna (slovener och makedoner) dominerade i Planika och i 
Eslöv. 

Balkan samt föreningarna i Botkyrka och Eslöv var grundade 1970 eller 
tidigare. De övriga bildades under 70-talet. 

Med avseende på dessa bakgrundsegenskaper hos föreningarna kan man 
försöka gruppera dem i tre grupper: 

<1> Stora, gamla, dominerade av serber, makedoner och monte
negriner: Eslöv, Botkyrka, Balkan 

<2> Små, unga, dominerade av serber: Varberg, Katrineholm, Köping 

<3> Stora, unga, nationella dominerade av kroater eller slovener: 
Planika, Croatia (Helsingborg). 



Föreningarnas inre och yttre verksamhet 

Alla de studerade föreningarna har en ganska hög nivå av inre verksam
het. Den förening som synes ha störst problem att hålla verksamheten 
uppe är Varberg. Relativt sett är verksamheten också något mindre om
fattande i de båda nationella föreningarna Planika och Croatia. I de 
föreningar som har en omfattande verksamhet är den också bred, kanske 
med imdantag för Balkan, där fotboll och nöjesverksamhet helt domi
nerar. Liknande tendenser har kunnat skönjas i Eslöv och Botkyrka. 

Med avseende på det yttre relationsmönstret framstår föreningarna i 
Varberg, Köping, Katrineholm samt Balkan som ganska relationsfattiga. 
Man har en del förbindelser i det egna organisationsväsendet men få 
kontakter med svenska föreningar, kommunen och med hemlandet. Av 
de övriga har alla ganska välutvcklade relationer med det svenska före
ningslivet och med Jugoslavien. Den enda förening som har utvecklat 
någon egentlig intressegruppsaktivitet gentemot kommunen är dock 
föreningen i Eslöv. 

Med det lilla antal fall vi har arbetat med i kapitlen 6 och 7 är det natur
ligtvis vanskligt att uttala sig om samband mellan de aspekter vi här har 
studerat (kommunens respektive föreningens bakgrundsegenskaper, 
kommunens invandrarpolitik samt föreningens yttre och inre aktivitet). 

Försiktigtvis kan man dock skönja följande tendenser; 

< 1 > De kommunala bakgrundsegenskapema synes ha störst betydelse 
för föreningens yttre relationsmönster. Av de fyra föreningarna i de 
genuina småstäderna har bara en (Pelagonija i Eslöv) ett välutvecklat 
yttre relationsmönster. Av de fyra föreningarna i Malmö, Helsingborg 
och Botkyrka är bara en (Balkan) i huvudsak ioriktad på inre verk
samhet. 

<2> Föreningens egna bakgnmdsegenskaper synes ha störst betydelse 
för den inre verksamhetens omfattning. Av de tre stora och gamla före
ningarna (Eslöv, Balkan och Tumba) har alla en hög inre aktivitetsnivå. 
Av de fem mindre och yngre föreningarna är det dock bara Katrineholm 
och Köping som har en särskilt stor och bred verksamhet. 

<3> Kommunens invandrarpolitik har mindre betydelse för både den 
inre och den yttre verksamheten. Av de tre föreningarna i Malmö och 



Botkyrka, som har den mest aktiva invandrarpolitiken har två hög inre 
och två hög yttre aktivitetsnivå. Av de fem föreningarna i övriga kom
muner har tre respektive två hög inre respektive yttre aktivitetsnivå. 

Dessa tentativa uttalanden, som vi i de följande kapitlen ska undersöka i 
detalj med hjälp av vårt större enkätmaterial, skulle kunna sammanfattas 
så, att den inre aktiviteten i första hand är beroende av egenskaper hos 
föreningen medan den yttre aktiviteten är beroende av egenskaper hos 
omgivningen. 



8 FÖRENINGARNAS INRE FUNKTIONER 

8.1 Verksamhetsprofller 

Samförekomst av olika verksamheter 

För att se i vilken utsträckning de olika verksamhetsformer som vi har 
beskrivit i kapitel 5 förekommer samtidigt i föreningarna har vi korre
lerat samtliga verksamheters förekomst med varandra. Till de inre aktivi
teterna i organiserade eller öppna former har vi också som en referens-
pmikt fogat en variabel som avser föreningamas yttre relationer, näm
ligen om man försökt påverka kommunen. De yttre relationerna kommer 
att diskuteras närmare i kapitel 9. 

Överlag gäller att de flesta korrelationer är positiva, vilket antyder att det 
finns en grundläggande endimensionalitet i materialet. Den lägsta kor
relationen i hela matrisen är -0,17.1 övrigt kan man konstatera, att sam
banden är ganska låga. Endast 8 av 231 korrelationer är större än 0,40. 
Dessa mått kan tolkas så, att det finns faktorer som skapar en viss enhet
lighet i föreningamas verksamhetsprofiler, men att det finns stora varia
tioner kring en sådan genomsnittlig verksamhetsprofil, och att det är flera 
olika faktorer som skapar dessa variationer. 

För att reducera den komplexa bilden har vi genomfört en klusteranalys 
av den korrelationsmatris som mäter de olika verksamhetemas samföre
komst. Klusteranalysen redovisas i figur 15. Stommen för figuren - de 
olika verksamhetemas utspridning över en yta - bygger på en multi-
dimensionell skalningsanalys av samma korrelationsmatris. Avstånden 
mellan verksamheterna är alltså ungefär proportionella mot korrelation
erna (graden av samförekomst). Verksamheter som ligger nära varandra 
förekommer alltså relativt ofta tillsaromans medan verksamheter som 
ligger långt fi^ån varandra förekommer relativt sällan i en och samma 
förening. 

Man bör dock påpeka att stresskoefficienten, som mäter hur väl den spa-
tiala konstellationen återger korrelationsmatrisen, var hög. Detta inne
bär, att sambandsmönstret helst borde återges i en figur med fler dimen
sioner än två. Man bör därför inte dra alltför stora slutsatser av avstånden 
mellan de olika verksamhetema i figuren. 



Figur 15. Kbdsteranafys av samförekomsten av olika verksamheter 
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Med en amalgameringsgräns satt så lågt som 0,00 (dvs alla korrelationer i 
klustret måste vara positiva) kan man reducera de 22 verksamheterna till 
fyra klnster, vilka har skrafferats i figuren. 

< 1 > Ett centralt kluster huvudsakligen bestående av verksamheter som 
bedrivs i föreningens lokal, och ej i organiserade grupper (sekcije): Före
komst av jugoslaviska tidningar, TV, bibliotek, biljard och servering 
(CAFE i figuren) i lokalen, anordnande av fester och föreställningar samt 



förekomst av rådgivningsverksamhet. Av de 28 korrelationerna i detta 
"klubbkluster" är den lägsta 0,14 och den högsta 0,65. Den högsta korrela
tionen uppträder mellan förekomst av TV och jugoslaviska tidningar. 

<2> Ett mer perifert kluster (det högra i figuren) huvudsakligen be
stående av verksamheter i organiserade grupper: Barn- och ungdoms
verksamhet (BARN), kvinnoverksamhet, fotboU, volleyboll, schack, bord
tennis (PINGIS), folkdans och filmvisningar. Av 28 korrelationer i detta 
"sektionskluster" är den lägsta 0,01 och den högsta 0,35. Deima högsta 
korrelation avser sambandet mellan schack och bordtennis. 

<3> Ett mindre perifert kluster (det vänstra) med både verksamhet i 
och utom sektioner: Sång, teater, föreläsningar och resor och utflykter. 
De sex korrelationerna varierar mellan 0,21 och 0,35. Det starkaste sam
bandet kan noteras mellan sång och teater. 

<4> Det mest perifera klustret (det nedre) består av anordnande av kur
ser samt försök att påverka kommunen. Sambandet mellan dessa båda 
variabler var 0,42. 

En faktoranalys av korrelationsmatrisen ger ett liknande resultat. Om vi 
begränsar analysen till fyra faktorer och hänför en viss variabel till en 
faktor om laddningen är starkare än 0,20 kommer 6 av de 22 variablerna 
att sakna anknyting till någon av faktorerna. Av de 16 kvarvarande 
variablerna grupperar faktor- och klusteranalysema 11 på samma sått. 

Förklaringar till skillnader mellan föreningarna 

Det har framgått av redovisningen i det förra avsnittet, att om man över
huvudtaget kan urskilja några grupperingar av olika aktiviteter, så går det 
en gräns mellan å ena sidan den öppna klubbverksamheten och å andra 
sidan den organiserade sektionsverksamheten. När vi nu vill söka orsaker 
till föreningsvisa variationer, ska vi därför reducera oss ytterligare till 
bara två variabler: 

<1> Den öppna verksamhetens bredd: Antal förekommande öppna 
verksamheter, till vilka vi har räknat hela det centrala "klubbklustret" i 
figur 15 men dessutom verksamheterna resor och föreläsningar. 



<2> Sektionsverksamhetens bredd; Antal förekommande sektionsverk
samheter, till vilka vi har räknat hela "sektionsklustret" i figur 15 men 
dessutom sång och teater. 

De båda verksamheterna kurser och "politik", d v s  påtryckningar på 
kommimen, har vi här helt utelämnat på grund av deras empiriskt respek
tive teoretiskt och empiriskt avvikande karaktär. 

Vi har i ett par tidigare kapitel gjort iakttagelser om egenskaper som kan 
ha samband med den inre verksamhetens omfattning. I kapitel S konsta
terade vi, att de flesta aktiviteter var positivt relaterade till föreningens 
storlek och negativt relaterade till konununstorlek, samt att vissa verk
samheter var relaterade till medlemskårens nationella homogenitet. 
Sambandet med föreningsstorlek tolkades som en resursfråga medan 
sambandet med koirmiunstorlek sågs som ett resultat av konkurrens från 
det kommersiella nöjeslivet och från andra jugoslaviska föreningar. När 
vi sammanfattade vår genomgång av de specialstuderade föreningarna i 
kapitlen 6 och 7 kunde vi konstatera, att den inre verkszunhetens omfatt
ning i första hand var beroende av inre egenskaper hos föreningen. 

I den följande analysen ska vi använda klubb- respektive sektionsverk
samhetens bredd som beroende variabler. Som oberoende variabler 
väljer vi, vägledda av våra tidigare iakttagelser bakgrundsegenskaper som 
är relaterade till föreningens storlek och resurser (ålder, medlemsantal, 
inkomster och lokalstorlek), indikatorer på medlemskårens nationella 
sammansättning samt ortstyp. 

Sambanden med inkomst, lokalstorlek och medlemsantal är genom
gående ganska starka (tabell 44). Korrelationerna varierar mellan 0,41 
och 0,53 och det är ingen systematisk skillnad mellan klubb- respektive 
sektionsverksamhet. Sambanden med ålder är lägre, speciellt sambandet 
mellan ålder och sektionsverksamhet (0,14). 

De fyra olika oberoende variablerna är naturligtvis relaterade till var
andra, varför de partiella sambanden borde imdersökas. Detta kommer i 
huvudsak att få anstå till den regressionsanalys som vi kommer att 
genomföra senare i detta avsnitt. Vi kan dock redan nu konstatera, att 
sambandet mellan inkomster och verksamhetens bredd tunnas ut avse
värt vid kontroll för lokalstorlek. Korrelationskoefficientema minskar 
med 0,30 respektive 0,34. Liknande effekter får kontroll för lokalstorlek 
på sambanden med föreningens ålder. Det är alltså troligt att inkomst 



och ålder i huvudsak har indirekta effekter via lokalstorlek, men små 
direkta effekter. 

Tabell 44. Genomsnittlig antal klubb- respektive sektionsverksamheter i 
inkomst-, lokalstorleks-, medlemsantals- och åldersgrupper 

Gruppindelning efter oberoende variabeln 
Ober. Ber. Lägst Högst 
var. var. 1 2 3 4 

Inkomst Klubb 5 3  6,7 7,8 9,4 0,41 
Sektion 4,2 4,5 5,6 6,3 0,46 

Lokal Klubb 3,7 7,2 8.2 8,7 0,52 
kvm Sektion 3,9 4,4 5,7 6,0 0,43 

Medl. Klubb 5,4 6,9 6,9 9,1 0,43 
antal Sektion 4,0 4,9 4,9 6,4 0,45 

Ålder Klubb 3,8 6,8 6.9 8,0 0,35 
Sektion 5,3 4,9 4.6 5,5 0,14 

Anm: Populationen indelas i fyra grupper efter respektive oberoende variabels kvartiler, 
utom för åldersvariabeln som indelas efter gnmdläggningsår -1969,1970-74,1975-79 och 
1980-83. 

Sambanden med ortstyp är ganska svaga. I storstadsföreningar före
kommer i medeltal 7 klubbverksamheter. Motsvarande för småstäder och 
bruksorter är 7,7 och 6,4 respektive. Högst antal sektionsverksamheter 
har föreningar på bruksorter (i medeltal 5,4). Motsvarande medelvärden 
är i småstäder 5,3 och i storstäder 4,9. Endast 2 respektive 1 procent av 
variansen i de båda verksamhetstypema kan förklaras med ortstyp. 

Med avseende på den nationella sammansättningen av medlemskåren, 
kunde vi i kapitel 5 konstatera, att olika verksamheter påverkades olika 
av den nationella homogeniteten. Vissa verksamheter påverkades inte 
alls medan andra påverkades positivt och åter andra negativt. Den 



nationella sammansättningen iniymmer dock även andra aspekter än 
graden av homogenitet. 

Förutom <1> homogenitet som vi här mäter dels med den formella 
klassifikationen som nationell eller allmänjugoslavisk, dels med modal
procenten i nationalitetsfördelningen ska vi pröva med ett par andra 
indelningsgrunder: <2> Öst-västdimensionen , som framförallt har kul
turella implikationer, mäter vi dels med den formella klassifikationen där 
vi räknar slovenska och kroatiska föreningar till "väst", dels med andelen 
"västliga" nationaliteter i medlemskåren; <3> centrum-periferidimen
sionen där vi räknar serbiska och kroatiska föreningar till "centrum". 

Vi har tidigare kunnat iaktta att denna dimension t ex har haft betydelse 
för stöd från Jugoslavien, där bildandet av serbiska och kroatiska före
ningar inte alls har fått det stöd och den uppmuntran som bildandet av 
t ex makedonska och slovenska föreningar har fått. Det finns anledning 
att misstänka att denna dimension har politiska implikationer. 

Tabell 45. Samband mellan nationell sammansättning och klubb- respek
tive sektionsverksamhet 

Beroende variabel 
Oberoende Klubbverksamhet Sektionsverksamhet 
variabel r part.r r part.r 

Allm/nationell -0,13 -0,18 0,12 0,11 
Modalprocent 0,09 0,06 0,01 -0,06 

Öst/allm/väst -0,09 -0,08 -0,24 -0,20 
% västnat -0,06 -0,01 -0,32 -0,28 

Centr/allm/perif 0,12 0,13 0,00 0,00 
Anm: D e  partiella korrelationerna har beräknats med kontroll för lokalstorlek, med
lemsantal, grundläggningsär, inkomst och ortstyp (storstad). 

Det visar sig (tabell 45) att dimensionen nationell homogenitet har be
gränsade effekter. Den formella kategoriseringen har efter kontroll för 
andra variabler ett visst samband med klubbverksamhetens bredd (-0,18). 



Detta innebär en svag tendens till bredare klubbverksamhet i de 
nationella föreningarna. 

Likaså är effekten av centrum/periferidimensionen liten och störst för 
klubbverksamheten (-1-0,13). Det finns alltså en svag tendens till en liv
ligare klubbverksamhet i slovenska, makedonska o s v  föreningar än i 
serbiska och kroatiska. 

De starkaste sambanden uppvisas emellertid av öst/västdimensionen 
med sektionsverksamheten. Sektionsverksamheten år bredare i de "öst
nationella" föreningarna (serber, makedoner osv) .  Dessa samband 
håller också väl vid kontroll för andra variabler. 

Vi ska nu gå vidare och kombinera de olika oberoende variablerna i två 
multivariata analyser med klubb- respektive sektionsverksamhet som be
roende variabler. Vi låter då urvalet av oberoende variabler styras av den 
hittills förda diskussionen. Följande oberoende variabler har använts i 
regressionsanalyserna; 

< 1 > Föreningens inkomst 

<2> Lokalstorlek i kvadratmeter 

<3> Medlemsantal 

<4> Föreningens ålder 

<5> Ortstyp (dummyvariabeln Storstad) 

<6> Andel slovener och kroater i medlemskåren (endast i analysen av 
sektionsverksamheten) 

De båda regressionsmodellema förmår förklara ganska stora andelar av 
variationen i klubb- (34 %) respektive sektionsverksamhetens (41 %) 
bredd. 

Starkaste direkta effekter har i ordning föreningens och lokalens storlek 
samt slutligen storstadsvariabeliL Föreningens och lokalens storlek har 
naturligtvis i>ositiva effekter medan storstad har en negativ effekt. In
komst och ålder har endast indirekta effekter som går via variabeln lokal
storlek. Andel västnationaliteter har dessutom en negativ effekt på sek
tionsverksamheten. 



Tabell 46. Multipel regressionsanalys av klubb- respektive sektionsverksam
hetens breai 

Beroende variabel 

Oberoende variabel 
Klubb 

beta 
Sektion 

beta 

Medlemsantal 
Lokalstorlek 
Storstad 
Inkomst 
Ålder 
% västnationaliteter 

0,40 
0,36 

-0,23 

0,46 
0,35 

-0,28 

-0,24 

0,34 0,41 
Anm: Endast koefficienter större än 0,20 har redo\isats. Nationalitetsvariabeln har endast 
använts i analysen av sektionverksamheten. 

Det sistnämnda sambandet är något mer svårtolkat än de övriga. Vi ska i 
nästa avsnitt undersöka de olika oberoende variablemas effekt på före
komsten av enskilda verksamhetsgrenar, och inte de sammanfattande 
breddmått vi här har använt. Vi kan då åtminstone se i vilka specifika 
verksamheter den skillnad mellan öst och väst, som vi tror till en del kan 
ha sin grund i kulturella skillnader, tar sig uttryck. 

De övriga resultaten står i god överensstämmelse med våra tidigare iakt
tagelser. Verksamheten blir bredare och mer omfattande med större 
resurser i termer av medlemmar och med tillgång till lokaler. Samtidigt 
smalnar verksamheten i storstäderna, vilket vi tidigare tolkat som ett 
resultat av konkurrens dels mellan flera olika jugoslaviska föreningar 
men dels med det kommersiella nöjeslivet. 

Lokalfrågans speciella betydelse har vi kunnat iaktta under våra fält
studier. Lokaltillgången är för flera föreningar ett bekymmer och en källa 
till ständiga påstötningar på de kommunala myndigheterna. Den verk
samhet som invandrarföreningarna bedriver, där den öppna klubbverk
samheten i många invandrargrupper är ett centralt och viktigt inslag, pas
sar helt enkelt inte in i den svenska policy som säger att samlingslokaler 



ska samuti^'as.  Vid en konferens om invandrarna och folkrörelserna 
hösten 1984 sa den ledande sodaldemokratiske kommunalpolitikem från 
Botl^ka Sture HoUman: 

"I... Sveriges mest invandrarrika bostadsområde < Norra Botkyrka H.B. 
anm> finns inga lokaler utan allt är samordnat och samutnyttjat och 
skolan står som bas för alla lokaler.... Det är lika orimligt som att sam
utnyttja industrichefemas och kommunalrådens lokaler för andra aktivi
teter. ... Jag skulle vilja vädja till denna församling att stöta på stats
makten om behovet av lokaler. Folkrörelser utan lokaler kan inte fimgera 
..." (Referensgruppen för folkrörelsefrågor, 1984) 

Skillnader i förekomst av enskilda verksamheter 

Vi ska nu återvända till de olika enskilda verksamheter som vi diskute
rade i böljan av kapitlet och relaterar var och en av dem till de fyra obe
roende variabler som regressionsanalysen av de aggregerade bredd
måtten visat har betydelse för variationen. De 20 olika regressions-
modeller som blir resultatet förklarar som lägst 6 % och som högst 27 % 
av variationen. 

Lägst andel förklarad varians får vi för ett antal aktiviteter som befann 
sig perifert i den rumsliga bilden i figur 15: föreställningar (8 %), sång 
(7 %), barn- och ungdomsverksamhet (7 %), resor (6 %) och volleyboll 
(8 %). Om vi betraktar de tre kluster som framträdde (det centrala 
klubbklustret, sektionsklustret och det perifera "övrigtklustret") är den 
genomsnittliga förklarade variansen lägst i det tredje klustret. För dessa 
verksamheter gäller alltså i särskilt hög grad att man får söka förklaringar 
till förekomst/icke-förekomst i andra orsaksvariabler än de fyra som vi 
här har undersökt. 

De olika oberoende variablemas effekter kan sammanfattas: 

<1> Lokalberoende verksamheter: De verksamheter för vilka lokal
storlek är den viktigaste förklaringsvariabeln är cafeteria, TV, tidningar, 
schack, bibliotek, biljard, kvinnoverksamhet och föreläsningar. Högt 
samband med lokalstorlek har dessutom fotboll. Med avseende på de tre 
klustren är det i första hand det centrala "klubbklustret" som inrymmer 
lokalberoende aktiviteter. 



<2> Storleksberoende verksamheter: Medlemsantal är den viktigaste 
förklaringsvariabeln för fester, rådgivning, föreställningar, sång samt 
barn- och imgdomsverksamhet. Andra verksamheter som har högt sam
band med antal medlemmar är kvinnoverksamhet, föreläsningar, filmvis
ning och folkdans. Alla tre klustren inrymmer storleksberoende verksam
heter, dock speciellt det tredje "övrigtklustret". 

Tabell 47. Regressionsanalyser av variationer i förekomst av olika inre 
verksamheter (partiella korrelationskoejficieTaer) 

Oberoende variabel 
Beroende Lokal Antal Stor %väst-
variabel kvm medl. stad nat. R2 

Cafeteria 0,42 0,07 -0,02 -0,10 0,27 
TV 0,42 0,06 -0,16 -0,02 0,25 
Tidningar 0,37 0,08 -0,05 -0,02 0,22 
Schack 0,33 0,10 -0,21 -0,27 0,26 
Bibliotek 0,26 0,11 -0,14 0,14 0,15 
Biljard 0,26 -0,02 0,02 -0,19 0,12 
Kvinnoverks. 0,24 0,22 -0,22 0,05 0,19 
Föreläsningar 0,21 0,20 0,09 0,13 0,20 
Fester 0,06 0,26 -0,24 0,06 0,12 
Rådgivning -0,03 0,24 0,13 -0,04 0,13 
Föreställningar 0,04 0,23 -0,16 0,07 0,08 
Sång -0,05 0,22 -0,03 0,14 0,07 
Barn- o ungd.v. 0,03 0,21 -0,10 -0,04 0,07 
Resor 0,03 0,19 -0,14 0,07 0,06 
Teater 0,16 0,18 -0,07 -0,03 0,12 
Filmvisning 0,15 0,20 -0,35 -0,08 0,19 
Bordtennis 0,19 0,12 -0,27 -0,13 0,15 
Volleyboll -0,03 0,11 -0,23 -0,11 0,08 
Fotboll 0,23 0,09 -0,04 -0,42 0,26 
Folkdans 0,11 0,23 -0,19 -0,25 0,19 

<3> Storstadsberoende verksamheter: Alla verksamheter utom två är 
negativt relaterade med storstadsvariabeln. Vi har tolkat dessa negativa 
korrelationer som en konkurrenseffekt. De verksamheter som mest på



verkas av konkurrensen är filmvisningar, bordtennis och volleyboll. 
Andra verksamheter med starka samband med storstadsvariabeln är 
schack, kviimoverksamhet och fester. De konkurrenspåverkade verksam
heterna fiims främst inom "sektionsklustret". 

<4> Nationalitetsberoende verksamheter: De verksamheter för vilka 
öst-väst-variabeln är den starkaste förklaringsfaktom är fotboll och folk
dans. En annan verksamhet med hög korrelation är schack. Alla dessa 
korrelationer är negativa vilket iimebär att fotboll, folkdans och schack är 
vanligare i föreningar som domineras av "östliga" nationaliteter. Alla 
dessa återfinns inom "sektionsklustret". De flesta av de ganska svaga posi
tiva sambanden återfinns inom "övrigtldustret" som alltså innefattar verk
samheter som är något vanligare i kroatiska och slovenska föreningar 
(föreläsningar, sång och resor). 

8.2 Aktivitet och passivitet 

Vi har hittills i detta kapitel diskuterat förekomsten av olika verksam
heter i föreningarna. De båda breddmått (klubb- och sektionsbredd) som 
vi därvid har använt kan uppfattas som mått på hur aktiva föreningarna 
är. Därmed har vi inte direkt sagt något om de enskilda medlemmarnas 
aktivitetsnivå. Vi ska i detta avsnitt något uppehålla oss vid denna fråge
ställning. 

Medelvärdena innebär att i en genomsnittlig förening deltar 53 % av 
medlenunaraa i möten där beslut fattas, 56 % i den övriga verksamheten 
och 19 % är helt passiva. Av dessa siffror kan man dra slutsatsen att 25 % 
endast deltar i möten, 28 % i enbart den övriga verksamheten och 28 % 
både i mötes- och annan verksamhet. 

Om man viktar medelvärdena för att ta hänsyn till föreningamas olika 
storlek får vi en uppskattning av hur hela medlemskåren i riksförbundet 
fördelar sig på dessa kategorier: 

< 1 > Deltar bara i övrig verksamhet: 31 % 

<2> Deltar både i mötes- och annan verksamhet: 22 % 

<3> Deltar bara i mötesverksamhet: 26 % 

<4> Passiva: 21 %. 



Tabell 48. Föreningarna prdelade efter andel aktiva och passiva med
lemmar 

Andel (%) 
av medlemmarna 

Deltar i 
möten 

Deltar i aiman 
verksamhet Passiva 

<20% 2 %  3 %  5 7 %  
20-39 % 2 4 %  2 9 %  3 1 %  
40-59 % 3 3 %  2 3 %  11% 
60-79 % 2 6 %  2 5 %  1 %  
>79% 14% 2 1 %  -

Summa 99% 101% 101% 
n 93 87 86 
Medelvärde 5 3 %  5 6 %  19% 

Aktivitetsnivån är ungefär densanima som man i andra undersökningar 
brukar finna som genomsnittligt i frivilliga organisationer i Sverige. 
Enligt data som återges av Pestoff (1979) var 20 % av medlemmarna i 
andra organisationer än fackföreningar passiva. 

Våra data bygger på ganska grova uppskattningar av respondentema. En 
jämförelsepunkt har vi i de något mer exakta uppgifter vi begärt om del
tagandet vid föreningens senaste årsmöte. I medeltal deltog i en genom
snittlig förening 43 % av medlemmarna i senaste årsmöte. 

Andelen passiva medlemmar uppvisar svaga samband med flera av de 
variabler vi arbetat med hittills (olika verksamheters bredd, lokalstorlek, 
medlemsantal och olika aspekter av den nationella sammansättningen). 
Det starkaste sambandet uppträder med storstadsvariabeln (0,24). Detta 
samband visar sig kvarstå och till och med bli starkare vid kontroll för de 
övriga variablerna. Aktivitetsnivån bland medlemmarna är alltså lägre i 
storstäder än i småstäder och bruksorter. Detta resultat ligger väl i linje 
med våra tidigare iakttagelser om föreningsverksamhetens lägre nivå i 
storstäderna. 



83 Information till medlemmarna 

Av betydelse för medlemmarnas möjligheter att aktivera sig och delta i 
verksamheter och i den interna beslutsprocessen är hur informerade de 
är om föreningen och dess aktiviteter. Vi ska här ge en kort beskrivning 
av de informationskanaler som kommer till användning, hur de värderas, 
samt vilka kanaler som kommer till användning i olika typer av före
ningar. 

De vanligaste informationskanalema är en anslagstavla i förenings
lokalen och direkt muntlig information. Andra vanliga kanaler är cir
kulärbrev, radio/tv (invandrarredaktioner, lokal- och närradio), annon
sering på arbetsplatserna och riksförbundets tidning. Dessa används av 
omkring hälften av föreningarna. Mer sällsynta är annonsering i svenska 
tidningar, afBschering i bostadsområdena och utgivning av en egen tid
ning. 

Figur 16. Förekomst och värdering av olika informationskanaler 
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Rangordningen efter hur kanalerna värderas i effektivitetshänseende är 
ungefår densamma som rangordningen efter förekomst Den andel av an
vändarna som anser att en kanal är effektiv varierar mellan 33 % (egen 
tidning) och 68 % (muntlig information). Färre än hälften av användarna 



anser att riksförbundets tidning, svenska tidningar, egen tidning och 
annonser i bostadsområdena är effektiva kanaler. 

Sambanden med de bakgrundsvariabler som vi tidigare har använt för att 
definiera våra redovisningsgrupper är genomgående ganska starka. De i 
genomsnitt starkaste sambanden uppträder med föreningens storlek. Pro-
centdifferensemas absoluta belopp varierar mellan 17 och 56 enheter. 
Alla utom "muntlig information" är positiva. Detta innebär att samtUga 
informationskanaler värderas högre i stora föreningar, utom muntlig 
information som värderas högre i de små. 

Sambanden med kommunstorlek är något svagare. De absoluta procent-
differenserna varierar mellan 8 och 52. Alla utom två (anslagstavla och 
muntlig information) är positiva. Endast fem av sambanden kan betraktas 
som starka, varav fyra är positiva (högre värdering i stora kommuner) -
cirkulär, muntlig information, riksförbundets tidning och radio/tv -
medan en är negativ (anslagstavla). 

Tabell 49. Samband (partiella procentdifferemer) mellan värdering av in-
formationskanaler och nationell heterogenitet, kommun- respek
tive föreningsstorlek 

Oberoende variabel 
Nationell 

hetero- Kommun- Förenings-
Beroende variabel genitet storlek storlek 

Cirkulärbrev -23% 4 5 %  4 5 %  
Mimtlig info 8 %  4 3 %  -49% 
JRF tidning 4 %  3 7 %  4 6 %  
Radio/TV -45% 3 1 %  3 5 %  
Arbetsplatser 4 3 %  10% 2 4 %  
Bostadsområden 3 5 %  8 %  4 4 %  
Anslagstavla 14% -52% 5 6 %  
Egen tidning -6% -8% 19% 
Svensk tidning 2 %  10% 17% 

Sambanden med nationell sammansättning är ännu något svagare (2 - 45 
procentenheter). Tre samband är negativa (värderas högre i nationella 
föreningar), cirkulär, radio/tv och egen tidning. Det senare sambandet är 



dock svagt. Av de sex positiva sambanden är två starka (affischering på 
arbetsplatser och i bostadsområden). 

Användandet av och värderingen av olika informationskanaler är sam
manfattningsvis i första hand beroende av föreningens storlek och i andra 
hand av kommunens storlek. I stora föreningar och i stora konmiuner 
används och värderas högre fler informationskanaler. 

8.4 Rekiyteringen till ledningsor^nen 

Inledning 

På olika ställen i det föregående har vi redovisat sammansättningen av 
medlemskåren (kapitel 2.2) och de valda ledningsorganen (riksför
bundets presidium i kapitel 3.1, distriktsstyrelserna i kapitel 3.2 och före
ningsstyrelserna i kapitel 4.3) med avseende på ett antal kategorier 
(nationaliteter, kön, ålder och yrkesgrupper). Vi ska i detta avsnitt jäm
föra medlemskårens och deras valda ledningsorgans sammansättning i 
dessa avseenden. Med avseende på nationaliter har vi också (kapitel 1.5) 
gjort en uppskattning av hela den jugoslaviska invandrargruppens för
delning. 

En jämförelse mellan olika kategoriers representation på olika nivåer är 
av intresse ur två olika aspekter. Det är dels en fråga om rekryteringen 
till de ledande organen. Vilka kategorier är det lätt respektive svårt att 
rekrytera till förtroendeuppdrag i organisationen? Samtidigt har mått på 
överensstämmelsen mellan kategorisammansättningen på olika nivåer 
använts som ett uttryck för i vilken utsträckning (den interna) demokratin 
producerar en representativ ledarkader. 

Ett på detta sätt definierat representativitetsbegrepp har använts i under
sökningar av det politiska systemets olika nivåer (t ex Strömberg, 1974; 
Holmberg, 1974; Wallin, Bäck och Tabor, 1981). Vilka implikationer 
graden av representation för olika sociala kategorier har för demokratin 
har diskuterats och författare som dragit begreppets fruktbarhet i tvi
velsmål har istället förespråkat och använt ett "åsiktsrepresentativitets-
begrepp", d v s  överenstämmelse mellan väljare och valda med avseende 
på fördelningen efter attitydvariabler (t ex Holmberg, 1974; Westerståhl 
och Johansson, 1981; Lewin, 1977). 



Vi har inte tillgång till det slags individdata som möjliggör en undersök
ning av åsiktsöverensstämmelsen, utan år hänvisade till "grupprepresenta
tiviteten". Trots de starka argument som talar för ett representativitets
begrepp baserat på åsiktsöverensstämmelse anser vi inte att grupprepre
sentativiteten saknar relevans, om man utgår från att olika kategorier 
medlemmar har olika intressen och levnadsförhållanden. En god repre
sentation av alla olika grupper skapar då kanaler för dessa grupper till 
beslutsfattandet genom de valdas kontaktnät och erfarenhetsbakgrund. 

Jugoslaviska folk och folkslag 

I figur 17 har de tidigare redovisade uppgifterna om olika nationaliteters 
andelar på olika nivåer ställts samman. Det framgår av figuren att det 
inte finns några starkare genomgående tendenser av över- eller under
representation för olika nationaliteter på högre nivåer. De starkaste ten
denserna är kroaternas överrepresentation på högre nivåer framförallt på 
bekostnad av slovener och "övriga nationaliteter". Man kan dock konsta
tera att i relationen medlenunar - föreningsstyrelser är de största skill
naderna att serber är överrepresenterade på makedonemas bekostnad. 

Figur 17. Andel av olika jugoslaviska nationaliteter på olika nivåer 
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Vi har konstruerat ett representativitetsmått för jämförelsen mellan 
medlemmar och föreningsstyrelser. Måttet konstrueras som ett vanligt 
euklidiskt avstånd i en femdimensionell rymd. Ju högre värde måttet an
tar, desto sämre är föreningsstyrelsens representativitet. Medelvärdet 



över alla föreningar blir 22 procentenheter men fördelningen är sned. 
60 % av föreningarna har ett värde på mindre än 20 procentenheter. Som 
jämförelse kan vi ange hela slyrelsepopulationens representativitet till 8, 
distriktsstyrelsepopulationens representativitet till 13 och förbmids-
presidiets till 25. 

Representativitetsmåttet uppvisar ganska svaga samband med våra van
liga bakgrundsvariabler. Starkaste sambandet (partiell medelvärdesskill
nad) uppträder som väntat med nationell heterogenitet I nationellt 
homogena föreningar är den nationella representativiteten 13 procenten
heter bättre än i nationellt heterogena föreningar. Sambanden med 
kommun- och föreningsstorlek är svagare och negativa (-7 respektive -9), 
dvs representativiteten är bättre i små föreningar och i små kommuner. 

Män och kvinnor 

Tabell 50. Andel kvinnor på olika nivåer 

Nivå Andel kvinnor 

Presidiet 33 % 
Distriktsstyrelser 24 % 
Föreningsstyrelser 25 % 
Medlemmar 39 % 

Kvinnor är underrepresenterade på beslutsnivåerna, men det finns inte 
någon tendens till ytterligare underrepresentation ju högre upp man 
kommer. Andelen kvinnor i förenings- och distriktsstyrelser är ungefär 
densamma, omkring en Qärdedel. Vad avser presidiet är ju basen så liten, 
att procenttalen endast kan anta vissa bestämda värden (0,11,22, 33, 44 
etc). Man skulle alltså kunna säga, att kvinnor är i ungefär samma ut
sträckning underrepresenterade på de olika beslutsnivåerna. 

För den föreningsvisa jämförelsen har vi som mått på kvinnorepresenta
tiviteten beräknat skillnaden mellan kvinnomas andel av styrelsen och 
deras andel av medlemskåreiu Medelvärdet av detta mått över förening
arna blir -12 procentenheter. Fördelningen är symmetrisk. 49 % av före
ningarna har värdet -10 eller mindre och 22 % av föreningarna har posi



tiva värden, d v s  kvinnor är överrepresenterade i styrelsen. Fördelningen 
har också en ganska liten spridning. Mellan värdena -30 och -»• 10 be
finner sig 70 % av föreningarna. 

Kvinnorepresentativiteten visar framförallt samband med kommun- och 
föreningsstorlek. I stora kommimer (partiell procentdifferens 11 %) och i 
små föreningar (-10%) är kviimorepresentativiteten bättre. Det finns 
däremot inget samband alls med nationell heterogenitet. Detta innebär 
naturligtvis inte att det inte skulle kunna finnas samband med andra ut
tryck för den nationella sammansättningen (t ex de tidigare diskuterade 
öst-väst- och centrum-periferi-dimensionema). Detta kommer att under
sökas senare i detta avsnitt. 

Åldersgrupper 

Barn och ungdomar är naturligtvis kraftigt underrepresenterade på 
beslutsnivåerna. Vi har analogt med måttet på kvinnorepresentativitet 
konstruerat ett mått på den föreningsvisa ungdomsrepresentativiteten. 

Medelvärdet för detta mått blir -25 procentenheter. Också denna fördel
ning är symmetrisk. Under medelvärdet återfinner vi 54 % av förening
arna. Endast i 13 % av föreningarna är ungdomarna överrepresenterade. 
Spridningen är större än med avseende på kvinnorepresentativitet. 
Mellan värdena O och -50 återfinns 76 % av föreningarna. 

Sambanden med bakgrundsvariablerna är svaga. Med nationell hetero
genitet och kommunstorlek är sambanden positiva (7 respektive 3 pro
centenheter) och med föreningsstorlek negativt (-7 %). 

TabeU 51. Andel under 25 år på olika nivåer 

Nivå Andel under 25 år 

Presidiet O % 
Distriktsstyrelser 4 % 
Föreningsstyrelser 8 % 
Medlemmar 45 % 



Yrkesgrupper 

Då vi nu övergår till att studera yrkesfördelningen begränsar vi oss till de 
medlemmar som är yrkesverksamma. Om vi också skulle ta med de icke 
yrkesverksamma i analysen, skulle yrkesfördelningen i stor utsträckning 
bli en spegelbUd av åldersfördelningen. Det framgår klart av tabell 52 att 
tjänstemän överrepresenteras på de högre nivåerna på arbetaryrkenas 
bekostnad. 

Skillnaden mellan medlemmar och valda på föreningsnivån är dock gan
ska liten. Ett arbetarrepresentativitetsindex konstruerat analogt med 
måtten för kvinno- och ungdomsrepresentativitet får medelvärdet -1. 
Fördelningen är med 56 % av föreningarna på negativa värden och 44 % 
på positiva ganska symmetrisk. Med 75 % av föreningarna mellan -20 och 
+20 är också spridningen relativt liten. 

Tabell 52. YrkesfördeMng bland yrkesverksamma medlemmar på olika 
nivåer 

Nivå Arbetare Tjänstemän Företagare 

Presidiet 28% 7 2 %  0 %  
Distriktsstyrelser 64% 3 0 %  6 %  
Föreningsstyrelser 74% 2 1 %  5 %  
Medlemmar 79% 13% 7 %  

När vi relaterar indexet till våra tre bakgrundsvariabler framträder det 
starkaste sambandet med kommunstorlek (partiell medelvärdesskillnad 
+ 11). Arbetarrepresentationen är alltså bättre i de stora kommunerna. 
Sambanden med nationell heterogenitet (+3) och föreningsstorlek (+1) 
är svaga. 

Föreningsvisa skillnader i representativitet 

Vi har kunnat konstatera, att trots att kvinnor, ungdomar och arbetare i 
genomsnitt är underrepresenterade i styrelserna, så finns det föreningar 
där dessa grupper är överrepresenterade. Om kvinnor, ungdomar och 



arbetare är överrepresenterade, är naturligtvis istället män, äldre per
soner och tjänstemän underrepresenterade. De representativitetsmått vi 
hittills arbetat med har inte tagit hänsyn till denna underrepresentation, 
utan endast avsett hur väl företrädda kvinor. ungdomar och arbetare är. 

Innan vi nu går vidare ska vi omkonstruera dessa tre representativitets-
mått så att de reagerar för all sorts missrepresentation. Detta kan vi göra 
genom att konstruera måtten analogt med vårt mått på nationalitets
representativitet. För var och en av grupperna efter dimensionerna kön, 
ålder och yrke beräknar vi alltså skillnaden mellan gruppens andel av 
styrelsen och gruppens andel av medlemskåren. Dessa skillnader 
kvadreras och summeras och slutligen dras kvadratroten ur summan. 

Det framgick av redovisningen av nationalitetsdimensionen, att den 
nationella heterogeniteten i medlemskåren hade betydelse för represen
tativiteten i nationellt avseende. Det är naturligt, att ju mer utspridda 
medlemmarna är på olika nationaliteter, desto svårare är det att ge alla 
nationaliteter en rättvis representation i styrelsen. Det är rimligt att 
medlemskårens heterogenitet med avseende på kön, ålders- och yrkes
grupper har liknande effekter. 

För att testa detta har vi konstruerat mått på medlemskårens heterogeni
tet i olika avseenden. För nationalitetsdimensionen har vi liksom tidigare 
valt att arbeta med modalprocenten. De övriga dimensionerna har vi här 
definierat som dikotoma (män/kvinnor, yngre/äldre, arbetare/övriga). 
Det naturliga spridningsmåttet för dikotoma variabler är standard
avvikelsen, vilket vi väljer. Måttet varierar mellan O (maximal homogeni
tet) och 0,25 (maximal heterogenitet). 

Med avseende på kön och ålder är föreningarna i genomsnitt ganska 
heterogena (Md = 0,24). Med avseende på den sociala dimensionen är 
de mer homogena (Md = 0,10). Spridningen i heterogenitet är också 
större efter den sociala dimensionen. Kvartilawikelsen är 0,07 att jäm
föra med 0,02 för de båda andra dimensionerna. 

Samma iakttagelse som vi tidigare kunnat göra med avseende på sam
bandet mellan nationell heterogenitet och nationell representativitet 
visar sig också hålla i ungefär samma utsträckning för yrkes- och ålders-
dimensionerna. Ju mer heterogen medlemskåren är i respektive av
seende, desto sämre blir representativiteten (våra mått antar högre 



värden). Däremot är könsrepresentativitet och könsbeterogenitet i 
huvudsak orelaterade till varandra. 

Tabell 53. Samband mellan medlemskårens heterogenitet och styrelsens 
representativitet 

Medelvärde av representativitets-
mått i heterogenitetsfördelningens 
kvartiler 

1 2  3 4 
mest mest 

Representativitets- homo- hetero-
dimension gena gena '̂ xv 

Yrke 0,12 0,12 0,17 0,23 0,39 
Nationalitet 0,11 0,18 0,24 0,27 0,37 
Ålder 0,21 0,28 0,30 033 033 
Kön 0,17 0,15 0,18 0,24 0,06 

Utöver sambanden med medlemskårens heterogenitet har vi undersökt 
sambanden med ett antal andra variabler: 

< 1 > Antal medlemmar: Ett annat mått än fördelningen efter respektive 
representativitetsdimension på hur många olika intressen som ska repre
senteras är medlemsantalet. Vårt antagande är att representativiteten 
blir sämre (positiva samband) vid ökande medlemskår. Detta visar sig 
inte hålla. Medlemsantal har någotsånär höga negativa samband med 
nationalitets- och könsrepresentativitet (-0,20 respektive -0,28). 

<2> Styrelsens storlek: Ju större styrelsen är, desto lättare är det att ge 
alla kategorier representation. Styrelsens storlek visar också som väntat 
ett par ganska höga negativa korrelationer (-034 med nationalitets
dimensionen och -0,23 med könsdimensionen). Eftersom vi vet att styr
elsens storlek är relaterad till medlemsantal, kan detta också vara för
klaringen till de negativa sambanden med medlemsantal. Detta visar sig 
också till en del vara riktigt. Vid kontroll för heterogenitet och styrelsens 
storlek minskar de tidigare redovisade sambanden med nationalitets- och 
könsdimensionema ganska drastiskt (till -0,01 och -0,07). 



<3> Ortstyp: I redovisningen med våra genomgående bakgrunds
variabler bar ortstyp visat vissa samband med representativiteten. Man 
kan också ha föreställningen att attitydmönstren (t ex gentemot jäm
ställdhet mellan könen) kan skilja sig mellan olika ortstyper. 
Dummyvariabeln "Storstad" uppvisar dock bara ett relativt starkt sam
band, -0,29 med nationalitetsdimensionen. 

<4> Olika medlemsgruppers andel: Sådana attityder kan också skilja sig 
mellan olika medlemsgrupper, t ex män och kvinnor, arbetare och 
tjänstemän, yngre och äldre, "östliga" och "västliga" nationaliteter. På 
grund av att representativitetsdimensionerna till en del definierats i 
termer av dessa grupper har vi inte relaterat andel kvinnor till köns
representativitet, andel ungdomar till åldersrepresentativitet et c. Endast 
ett par märkbara samband framträder. Andel kvinnor är negativt och 
andel "västliga" nationaliteter positivt relaterade till åldersrepresentativi
teten (-0,22 respektive 0,24). 

<5> Medlemmarnas aktivitet: En hög aktivitetsnivå borde påverka 
representationen av olika grupper. Detta visar sig i huvudsak inte 
stämma. Sambanden är svaga och i huvudsak har de den riktningen att 
högre aktivitet leder till sämre representativitet. 

Tabell 54. Regressionsanalys av representatmtetsmåtten 

Oberoende 
variabel 

Heterogenitet 
Styrelsens storlek 
Storstad 
Passivitet 
Västnationalitet 

r 2  

Beroende variabel (beta-vikter) 
Nationa- Yrke Ålder Kön 

litet 

0,34 0,37 0,34 -

-0,35 - - -0,15 
-0,25 - - -0,22 
-0,16 - -0,15 -

- - 0,18 0,15 

0,32 0,18 0,17 0,12 
Anm: Endast koeSidenter större än eller lika med 0,15 har redovisats. Endast oberoende 
variabler med minst en  direkt eflekt har redovisats. 



För att ta hänsyn till de samband som kan finnas mellan dessa olika obe
roende variabler har vi kombinerat dem i regressionsanalyser. 

Det är framförallt variationerna i nationell representativitet som för
klaras med denna modell (32 %). Den nationella representativiteten för
bättras med ökande nationell homogenitet, ökande styrelsestorlek och 
kommunstorlek. Den enda variabel som har betydelse för ålders- och 
yrkesrepresentativitet är medlemskårens heterogenitet i respektive av
seende. För könsrepresentativiteten spelar egentligen bara storstads
variabeln en roll. 

En del av de tidigare iakttagna sambanden visar sig vid en pathanalys 
vara indirekta och gå via någon av dessa variabler. En sådan variabel är 
medlemsantal, som verkar via sina samband med styrelsens storlek och 
medlemskårens sammansättning. Också storstadsvariabeln har sådana 
indirekta samband med de beroende variablerna. 



9 FÖRENINGARNAS YTTRE FUNKTIONER 

9.1 Föreningarnas relationsmönster 

Det jugoslaviska organisationsväsendet 

Relationerna med andra medlemsföreningar i riksförbundet har en stark 
tyngdpunkt på i första hand den egna orten och i andra hand det egna 
distriktet. Riksförbundets 120 medlemmar kan teoretiskt upprätthålla 
7 140 p^rvisa relationer med varandra. Huvuddelen av dessa (5 000) är 
dock relationer mellan geografiskt avlägsna föreningar (ej i samma eller 
angränsande distrikt). Om vi begränsar oss till förhållanden med före
ningar i det egna eller i angränsande distrikt fördelar sig de teoretiskt 
möjliga relationerna: 

< 1 > Förhållanden till föreningar i olika distrikt: 66 % 
<2> Förhållanden till föreningar inom egna distriktet men utom egna 
orten: 25 % 
<3 > Förhållanden till föreningar på den egna orten: 9 % 

När vi ser på hur föreningarna har svarat på våra enkätfrågor om sina 
samarbetsrelationer kan man rangordna de olika geografika sfärerna 
precis omvänt. Mer än hälften (59 %) uppger sig ha samarbetsrelationer 
med föreningar inom den egna kommunen. Nästan hälften (48 %) 
samarbetar med föreningar på andra orter i distriktet och bara 6 % 
samarbetar med föreningar utom distriktet. 

Totalt fiims det 67 föreningar på orter med mer än en annan medlems
förening i Jugoslaviska riksförbundet. Dessa 67 föreningar kan teoretiskt 
ha 190 parvisa relationer med varandra. Vi har bett dessa föreningar att 
karaktärisera förhållandet till de andra föreningarna på en femgradig 
skala från "mycket dåligt" till "mycket bra". Om alla hade besvarat frågan 
skulle vi ha fått 380 bedömningar, och om man tar hänsyn till det externa 
bortfallet cirka 240. Det finns ett ganska stort internt bortfall på frågan 
och vi har bara fått 172 bedömningar (72 %). Dessa 172 bedömningar 
fördelade sig enligt tabell 55. 



TabeU 55. Bedömningar av relationen till andra jugoslaviska föreningar i 
kommunen 

Bedömning Procent 

Mycket dålig 8 %  
Ganska dålig 5% 
Varken bra eller dålig 3 0 %  
Ganska bra 3 2 %  
Mycket bra 2 5 %  

Summa 100% 
n ni 

Vanligen samarbetar man om gemensamma arrangemang framförallt vid 
de nationella högtidsdagarna (65 %) samt om idrottsarrangemang 
(44 %). Betydligt färre uppger att samarbetsrelationen innebär erfaren
hetsutbyte, att man delar på lokal eller att man samarbetar i politiska 
frågor. 

När det gäller kontakterna med riksförbundet och med distriktsorganisa
tionen har vi använt en femgradig skala från "aldrig" till "dagligen". TVp-
värdet är i båda avseendena "färre än 10 gånger per år", men modalpro
centen skiljer sig åt. Mer än hälften av föreningarna (57 %) uppger sig ha 
färre än 10 kontakter med riksförbundet, men bara en tredjedel (32 %) 
har så få kontakter med distriktet. 

Om vi räknar med en verksamhetssäsong om 10 månader kan man tenta-
tivt ge de olika svarsalternativen följande numeriska värden: "Aldrig"=0; 
"<10 ggr/år"=5; "c:a 1 gång/månad"=10; "c:a en gång per vecka"=40; 
"dagligen"=200. Den genomsnittliga kontaktfrekvensen med riksför
bundet blir då 10 gånger per år och med distriktsorganisationen nästan 3 
gånger så stor (27). 

Kontakterna avser i första hand informationsinhämtande, hjälp med 
verksamheten och med organisatoriska förhållanden. Tyngdpimkten i 
riksförbundskontaktema ligger på användande av förbundet som in
formationskälla (57 %, motsvarande för distriktskontakter 34 %), medan 



distriktskoQtaktema bar en tyngdpunkt i verksamhets- (68 % respektive 
51 %) och organisationsfrågor (59 % respektive 46 %). 

De flesta (81 %) upplever också att det är till fördel att vara medlem i 
riksförbundet och den mest frekventa motiveringen (49 %) är att man 
kan använda förbimdet som informationskälla. Andra motiveringar var 
att man kunde få hjälp i verksamheten (28 %), att förbundet skötte in
tressebevakningen (25 %), att man kunde få ekonomiska bidrag eller 
hjälp att söka bidrag (22 %), de gemensamma arrangemangen (18 %) 
och vikten av att markera enighet och samhörighet (9 %). 

Drygt hälften (52 %) hade önskemål om ändrad verksamhet hos riksför-
bimdet och något färre (37 %) när det gällde distriktsorganisationen. 
Mest frekventa önskemål var i båda fallen att man ville ha mer kontakter. 
Av dem som hade önskemål på riksförbundet ville 44 % ha fler kon
takter. Motsvarande för distriktsorganisationen var 41 %. Ett ytterligare 
mått på relationen till riksförbundet var om föreningen var representerad 
i förbundsrådet. Av samtliga hade 20 % sådan representation. 

När vi studerar sambanden mellan de här diskuterade variablerna och 
våra genomgående bakgrundsvariabler, kan kontaktvariablema grupp
eras i fyra kategorier: 

< 1 > Vanliga i stora nationella föreningar i stora kommuner: Samarbete 
med och goda relationer till annan jugoslavisk förening i kommunen. 

<2> Vanliga i stora allmänna föreningar i stora kommuner: Representa
tion i riksförbimdet. 

<3> Vanliga i stora, allmänna föreningar i små kommuner: samarbete 
med förening utom egna distriktet, kontakter med riksförbund och 
distrikt samt fördelar med medlemsskapet i riksförbundet. 

<4> Vanliga i små nationella föreningar i små kommuner: samarbete 
med förening i distriktet. 

Med ledning av dessa iakttagelser och sambandsmönstret mellan variab
lerna har vi konstruerat tre additiva indices, som vi kommer att använda i 
den multivariata analysen senare i detta kapitel (9.2): 

<1> Relationer med andra föreningar i kommimen. Korrelationen 
mellan de båda ingående variablerna är 0,71. 



<2> Relationer med föreningar utom orten (i respektive utom dist
riktet). Korrelationen mellan dessa variabler är 0 ^ .  

<3> Relationer med de högre organisationsnivåerna. Variabeln bildas 
av "kontakter med riksförbundet", "kontakter med distriktet" och "repre
sentation i riksförbundet". Alla tre är positivt relaterade med varandra, 
kontaktvariablemas korrelation med varandra är 0,57 och sambandet 
mellan kontakt med och representation i riksförbundet är 0,27. 

Föreningslivet i kommunen 

141 % av föreningarna har minst en medlem ett fackligt förtroendeupp
drag. Dessa föreningar redovisar tillsammans 139 medlemmar som har 
fackliga uppdrag, vilket innebär att det i en genomsnittlig förening finns 
1 å 2 medlemmar med sådana uppdrag. 128 % av styrelserna finns minst 
en medlem med fackUgt uppdrag. Sammanlagt redovisas 51 styrelse
ledamöter med fackliga uppdrag (0,6 i en genomsnittlig styrelse). 

Uppdrag i andra, organisationer än facket är mer sällsynta och före
kommer i medlemskåren i 22 % och i styrelserna i 14 % av föreningarna. 
Sammanlagt redovisas 53 medlemmar varav 23 styrelseledamöter med 
uppdrag i andra organisationer än facket. 

En stor majoritet av föreningarna (68 %) har någon form av samarbete 
med svenska föreningar. Vanligaste samarbetspartner är ABF (60 % av 
dem som har någon samarbetsrelation). Andra samarbetspartners är 
idrottsföreningar (47 %), folkdansföreningar (32 %), fackföreningar 
(10 %) och andra föreningar (28 %). 

I de flesta föreningar (90 %) är den egna lokalen otillräcklig för verk
samheten. I de föreningar som saknar lokal och i de som har en otillräck
lig lokal måste man ibland utnyttja andra lokaler. Vanligast är skolor 
(38 %) och andra kommunala lokaler t ex fiitidsgårdar (68 %). I en del 
fall används också svenska frivilliga organisationers lokaler, t ex ordens
hus och folkets hus (20 %). 

Ungefär en tredjedel av föreningarna har bland sina inkomstkällor täm
ligen små ekonomiska bidrag från svenska organisationer. I en genom
snittlig förening utgör dessa bidrag 3 % av inkomsterna och om vi be
gränsar oss bara tiU de föreningar som har denna typ av bidrag är medel
värdet omkring 9 %. 



Omkring hälften samarbetar med andra invandrarföreningar på orten. 
Var sjätte förening samarbetar med någon finsk förening och ungefär 
dubbelt så många (35 %) har något samarbete med en förening av annan 
nationalitet. 

Med avseende på sambanden med nationell heterogenitet, förenings- och 
kommunstorlek kan de variabler som indikerar relationerna med före
ningslivet grupperas: 

< 1 > Vanliga i stora nationella föreningar i små kommuner: Samarbete 
med svenska föreningar, medlemmar eller styrelsemedlemar har fackliga 
uppdrag, medlemmar har uppdrag i andra organisationer, samarbete med 
finsk förening. 

<2> Vanliga i små nationella föreningar i små kommuner: Styrelse
medlemmar har uppdrag i andra organisationer än facket, föreningen får 
ekonomiska bidrag från svenska föreningar. 

<3> Vanliga i små allmänna föreningar i stora kommuner: Föreningen 
utnyttjar svenska föreningars lokaler. 

<4> Vanliga i stora allmänna föreningar i stora kommuner: Samarbete 
med annan invandrarförening ån finsk eller jugoslavisk. 

De flesta av de variabler som rör relationerna till det svenska förenings
livet faller i samma kategori. De som fi'amforallt faller utanför är de båda 
variabler som indikerar att man tillgodogör sig mer materiella resurser 
(bidrag och lokaler) &ån svenska föreningar. På grund av det sakliga 
innehållet har vi också velat hålla relationerna till andra invandrarföre
ningar utanför. På dessa grunder har vi konstruerat tre indexvariabler för 
den fortsatta analysen, där vaije index byggs upp av variabler som är posi
tivt relaterade till varandra: 

<1> Relationer med svenska organisationer bildas av variablerna: 
Medlemmar har uppdrag i fackliga respektive andra svenska organisa
tioner, samarbete med svensk förening och ordnat kurser i samarbete 
med studieförbund. 

<2> Resurser fi-ån svenska föreningar 

<3> Samarbete med andra invandrarföreningar 



Kommunala uppdrag som kanal till statsmakten 

I var sjätte förening och i var tionde styrelse finns minst en medlem som 
har ett kommunalt förtroendeuppdrag. Sammanlagt redovisas 19 med
lemmar varav 10 styrelseledamöter som har kommunala uppdrag. I vår 
särskilda inventering av jugoslaver med kommunala uppdrag hittade vi 30 
personer, varav 21 besvarade enkäten. Av dessa uppgav 62 % att de var 
medlemmar i en invandrarförening, vilket med hänsyn till bortfall inne
bär 19 personer i hela populationen. 

"Om medlemmar har kommunala uppdrag" är svagt negativt relaterat till 
nationell heterogenitet och kommunstorlek (partiella procentdifferenser 
-7 respektive -8) och svagt positivt relaterat till föreningsstorlek (+7). 

Av de 21 svarande var 16 socialister (socialdemokrater eller vpkiare) och 
5 representerade de borgerliga partierna. De flesta hade fått sina första 
uppdrag under mandatperioden 1976-78 (9 stycken). Endast 4 personer 
hade fått sitt uppdrag under den senaste mandatperioden (efter 1982 års 
val). 

Vanligaste första uppdrag var i kommunfullmäktige, följt av sociala 
nämnder (social centralnämnd, socialnämnd, social distriktsnämnd), in-
vandramämnd och skolstyrelse. Vanligaste uppdrag då enkäten be
svarades var i sociala nämnder, kommunfullmäktige och in-
vandramämnd, skolstyrelse, fritidsnämnd och taxeringsnämnd. Antalet 
uppdrag per person hade ökat från 1,1 vid invalstillfället till 1,5. 

Vid invalstillfället hade bara var femte ett uppdrag som ordinarie leda
mot i något kommunalt organ. Vid vår mättidpunkt hade IS personer 
(71 %) ett ordinarie uppdrag och 2 personer uppdrag i presidium, arbets
utskott eller motsvarande. 

Båda undersökningspopulationema är i teknisk mening totalundersök
ningar och inte stickprov, varför vi inte tillämpar någon signifikanspröv-
ning av differenserna. Politikerpopulationen är emellertid så liten, att 
vaije person motsvarar ungefär 5 procentenheter. En skillnad bör alltså 
vara minst S procentenheter för att man ska kunna säga att det fiinns en 
skillnad. 

De båda grupperna skiljer sig kraftigt åt med avseende på ålder, in
vandringsår och social status. Politikerna är i genomsnitt avsveärt äldre 



och har invandrat tidigare än styrelsemedlemmarna. Politikerna har 
också i avevärt större omfattning tjänstemaimayrketL Med avseende på 
kön och nationalitet är skillnaderna mindre men märkbara. Kvinnor, ser
ber och slovener underepresenteras bland politikerna medan mån och 
kroater överrepresenteras. 

TabeU 56. Jugoslaviska kommunalpolitiker jämförda med styrelseledamöter 
i jugoslaviska föreningar 

Egenskap Politiker Styrelser Skillnad 

Kvinnor 19% 2 5 %  -6% 

Tjänstemän 4 5 %  18% +27% 
Ej  yrkesverksamma 15% 13% ( + 2 % )  
Företagare 0 %  4 %  (-4%) 
Arbetare 4 0 %  62% -22% 

Yngre än 30 år 0 %  2 9 %  -29% 
30-39 år 2 9 %  4 0 %  -11% 
Äldre än 40 år 7 2 %  3 4 %  +38% 

Invandringsår: 
1960-64 3 0 %  7 %  +23% 
1965-69 65% 4 7 %  + 18% 
1970- 5 %  4 7 %  -42% 

Kroater 2 4 %  14% + 10% 
Makedoner 14% 15% (-1 %) 
Slovener 5 %  10% -5% 
Serber 3 8 %  4 5 %  -7% 
Övriga 19% 15% ( + 4 % )  

Sambanden antyder en skillnad i hur anpassade de båda grupperna är i 
det svenska samhället. Politikergruppen har varit här längre tid, är äldre 
och har hunnit genomgå en uppåtgående social mobilitet. Styrelsepopula-
tionen har ätmu inte hunnit så långt i dessa avseenden. 



Endast 13 av politikerna (62 %) är medlemmar i någon invandrarföre
ning och av dessa har 7 (33 %) styrelseuppdrag. Emellertid har inte 
mindre än 19 politiker (91 %) någonsin varit medlemmar i invandrar
föreningar. Dessa data tyder på att politikergruppen i stor utsträckning 
har rekryterats ur gårdagens population av föreningsaktivister. Det går en 
karriärväg till politiska uppdrag, där aktivitet i invandrarföreningar är en 
inkörsport. 

Politikerna har ofta i det större politikerkollektivet fått specialisera sig på 
invandrarfrågor (uppges av 11 av 19 svarande). Det är heller inte ovanligt 
att invandrarföreningar tar kontakt med dem i sådana frågor. Av 20 svar
ande uppger 14 (70 %) att invandrarföreningar tar kontakt med dem, 
varav 8 (40 %) att detta sker ofta. Av 19 omnämnda frågor för sådana 
kontakter avsåg 6 föreningsstöd och 4 skolfrågor. Det är vanligare att 
kontakter tas med de politiker som är föreningsmedlemmar. Av 8 icke
medlemmar kontaktades 3 (38 %) av föreningar, av 5 medlemmar kon
taktades 3 (60 %) och av 7 som hade styrelseuppdrag kontaktades 6 
(86 %). 

Sammanfattningsvis har de flesta av politikerna erfarenheter av in
vandramas föreningsliv även om de inte längre är medlemmar. De har 
bott längre tid i Sverige, är äldre och har uppnått högre social status, än 
vad föreningsaktivistema har hunnit. De kontaktas ofta av föreningarna i 
kommunalpolitiska firågor, och föreningarna kontaktar oftast dem som 
fortfarande har anknytning till föreningen. 

Andra kanaler till statsmakten 

Kontakter via egna medlemmar som har kommunalpolitiska uppdrag är 
en sorts indirekt representation för föreningarna. De representerar ju 
inte direkt föreningarna, utan företrädarna sitter på sina uppdrag i kraft 
av partipolitiska mandat. Direkt representation förekommer endast i 
rådgivande organ av olika slag, varav vi beskrivit en del i kapitlen 6 och 7. 
Av alla föreningar var 44 % representerade i särskilda invandrarråd eller 
motsvarande och 20 % var representerade i mer allmänna föreningsråd. 

Genom andra kontakter och påtryckningsaktiviteter hade knappt hälften 
av föreningarna (46 %) försökt påverka kommunen. Av dessa uppgav 
8 % att man många gånger gjort sådana försök. Sådana påverkansförsök 
gällde främst föreningslokaler (42 % av dem som någonsin försökt på
verka) och ekonomiska bidrag (32 %) följda av skolfrågor (29 %). 



De frågor som innebär försök att extrahera resurser från statsmakten att 
användas för föreningarnas egen serviceproduktion dominerar alltså över 
den egentliga intressegruppsaktiviteten (försök att påverka statsmakten 
att fatta för medlemmarnas positiva beslut). När vi betraktar bur före
ningarna fördelar sig i detta avseende får vi dock en något annorlunda 
bild. 

Tabell 57. Föreningarna fördelade efier försök att påverka kommunen i 
olika typer av frågor 

Aldrig påverkat 5 4 %  
Påverkat endast i föreningsstödsfrågor 17% 
Påverkat endast i politiska frågor 2 1 %  
Påverkat i båda typerna av frågor 8 %  

Summa 100% 
n 93 

De föreningar som huvudsakligen agerat för stöd till den egna service
produktionen och de som agerat som intressegrupper är ungefär lika 
stora grupper. Endast en mindre del har agerat i båda avseendena. Den 
största gruppen är dock fortfarande de som är helt passiva i detta av
seende, som aldrig har försökt påverka kommunala beslut. 

Av dem som någonsin har gjort några påverkansförsök har precis hälften 
enbart positiva erfarenheter. Ungefär en Qärdedel (24 %) har enbart 
negativa erfarenheter och ungefär en Qärdedel (26 %) har blandade er
farenheter, dvs de har mött gensvar i vissa frågor men inte i andra. 

Vanligaste kanaler vid påverkansförsöken var kontakter med förvalt
ningen (63 % av föreningar som försökt påverka) eller med politiker 
(59 %). Ganska många kunde också redovisa erfarenheter av att delta i 
aktionsgrupper (50 %). Lägre frekvenser hade författande av insändare, 
kontakt med parti eller partier, besvarande av remisser och deltagande i 
demonstrationer. De som hade försökt påverka redovisade i medeltal an
vändande av 2,9 sådana kanaler. 

Med avseende på sambanden med våra genomgående redovis
ningsvariabler uppvisar variablerna för kontakt med statsmakten ett 



mycket enhetligt mönster. Alla variabler med tre imdantag har högre 
värden i stora nationella föreningar i små kommuner. Undantagen är 
kontakter med politiker som var vanligast i små nationella föreningar i 
små kommwier, deltagande i aktionsgrupp, som var vanligast i små 
nationella föreningar i stora kommuner samt försök påverka i före-
ningsstöds&ågor som var vanligast i små allmänna föreningar i små 
kommuner. 

Vi har tidigare kunnat konstatera (kapitel 6) att föreningarna i Malmö 
har en speciell relation till kommunen, i det att de flesta av deras kon
takter med kommunen kanaliseras via distriktsorganisationen. Eftersom 
Malmö-föreningama utgör en ganska stor del av populationen och efter
som de med avseende på bakgrundsvariablerna avviker något från övriga 
föreningar, kan man misstänka, att de iakttagna sambanden är influerade 
av Malmö-föreningamas speciella relation till kommunen. 

Av föreningarna i Malmö är naturligtvis alla storstadsföreningar. Vidare 
är 57 % av föreningarna i Malmö nationellt homogena, vilket kan jäm
föras med 31 % av övriga föreningar. Med de gränser vi tillämpat är 
också 64 % av föreningarna i Malmö och 48 % av de övriga "stora". Det 
visar sig också att samtliga variabler som rör relationen med statsmakten 
- utom deltagande i aktionsgrupper och demonstrationer - har lägre 
medelvärden i Mahnö än i övriga landet. 

Till en viss del finns det en sådan Malmö-effekt. Om vi undersöker samt
liga föreningar är 12 av 13 variabler negativt relaterade med nationell 
heterogenitet. Om Malmö-föreningama utesluts är motsvarande antal 10. 
De samband som bytt riktning är sambanden med kontakt med partier 
och deltagande i demonstrationer. I båda fallen var dock såväl de ur-
spmngliga negativa som de sedermera positiva sambanden utomordent
ligt svaga. 

På sanuna sätt hade 10 av 13 variabler i den urspmngliga populationen 
ett positivt samband med föreningsstorlek, och då Malmö exkluderats 
bytte två samband riktning (deltagande i demonstrationer och besvar
ande av remisser). Också i dessa faU var sambanden syimerligen svaga, 

12 av 13 samband med kommunstorlek var negativa, och efter uteslutning 
av Malmö 10 samband. Också i dessa två fall av ändrad riktning (försökt 
påverka och besvarat remiss) var sambanden ganska svaga. 



Ett annat sätt att se "Malmö-effekten" är att se hur mycket de partiella 
procenUlifferensema ändrades. De största förändringarna var 9 pro
centenheter, vilket inträffade för 4 av 52 samband (nationell heterogeni-
tet/försökt påverka politiska frågor; kommunstorlek/försökt påverka, 
försökt påverka i stödfrågor samt positiv effekt av påverkan). 

Vi har också, för att reducera antalet variabler för vår kommande multi-
variata analys, undersökt interkorrelationema mellan 12 variabler som vi 
anser anger utnyttjandet av olika kanaler till kommunen. Tre ganska 
distinkta kluster uppträdde: 

<1> Ett uppdragskluster med variablerna "medlemmar" respektive 
"styrelseledamöter" har kommunala uppdrag. Korrelationen var 0,72. 

<2> Ett påverkanskluster med variabeln "försökt påverka" och alla de 
olika påverkanskanalema. Lägst korrelation i klustret var 0,25 och högst 
0,68. 

<3> Ett referensgruppskluster med variablerna "representation i in-
vandrarråd" respektive "föreningsråd". Korrelationen var så låg som 0,06. 

På grund av att det finns definitionsmässiga samband mellan variablerna 
i de båda första klustren, har vi valt att inte konstruera indices, som i de 
tidigare avsnitten, utan vi väljer i stället som beroende variabler för den 
multivariata analysen en variabel i respektive kluster medlemmar har 
kommunala uppdrag och föreningen har försökt påverka kommunen. På 
grund av den empiriskt heterogena karaktären i det tredje klustret nöjer 
vi oss också där med att välja en variabel: representation i invandrarråd. 

Kontakter med utlandet 

Den vanligaste formen av kontakt med Jugoslavien är att föreningen pre
numererar på någon eller några jugoslaviska tidningar/tidskrifter. Detta 
förekommer i två tredjedelar av föreningarna. Någon form av samarbets-
relation med kommimer eller organisationer i Jugoslavien är ungefär 
hälften så vanliga (33 % respektive 29 %). Var sjätte förening har ordnat 
resor till Jugoslavien och var sjunde har kontakter med jugoslaviska före
ningar i andra invandringsländer. Några föreningar samarbetar med 
jugoslaviska utbildningsinstitutioner (13 %) eller företag (8 %). 



Alla former av kontakt med Jugoslavien eller utlandet är negativt relate
rade med nationell heterogenitet (vanligast i nationella föreningar) och 
positivt relaterade med föreningsstorlek. Fyra av kontaktformerna (tid
ningar, samarbete med kommuner, föreningar i andra länder och med 
utbilningsinstitutioner) är negativt relaterade med kommunstorlek 
medan de tre övriga är positivt relaterade med kommunstorlek. 

Alla variabler som indikerar relationerna till Jugoslavien är ganska starkt 
relaterade med varandra. Av 15 korrelationer är alla positiva, 10 större 
än 0,20 och 4 större än 0,40. Vi har därför bedömt att dessa variabler kan 
sammanfattas i ett index för relationer med Jugoslavien. Kontakterna 
med invandrarföreningar i andra mottagarländer hålls av sakliga skäl 
utanför detta index. 

Sanmianfattning 

De flesta variabler (24 av 38 med de klassgränser som tillämpas i tabell 
58) är negativt relaterade till nationell heterogenitet Huvuddelen av 
variablerna är också positivt relaterade till föreningsstorlek och negativt 
relaterade till kommunstorlek (i båda fallen 23 av 38). Relationsmönstret 
synes alltså vara mest välutvecklat i stora nationella föreningar i små 
kommuner. Man kan notera, att vi i kapitel 5 kunde iaktta ett liknande 
mönster med avseende på föreningamas inre verksamheter. 

Den grupp av beroende variabler som avviker mest klart från detta 
mönster är relationerna inom det jugoslaviska organisationsväsendet i 
Sverige: 67 % av sambanden med nationell heterogenitet är positiva till 
skillnad från bara 9 % för de övriga variabelgruppema. Vidare är 50 % 
av sambanden med kommunstorlek positiva att jämföra med 13 % för 
övriga variabelgrupper. 

Det avvikande mönstret med avseende på kommunstorlek kan naturligt
vis förklaras med det rikare föreningslivet i de större kommunerna, som 
möjliggör fler relationer. Det avvikande mönstret med avseende på 
nationell heterogenitet antyder, att det framförallt är de allmänna före
ningarna som riktar sina relationer inåt mot kolonins egna organisa
tioner, medan de nationella föreningarna är mer utåtriktade. 



TabeU 58. Sambemd (partiell procentdifferens) mellan variabler som indi-
kerar prerungens relationsmönster och nationell heterogenitet, 
förenings- och Icommunstorlek 

Positiva Inget Negativa 
Oberoende variabler/ samband samband samband 

beroende variabler 4 > pd > -4 

Nationell heterogenitet 

Relationer med jugo
slaviska organisationer 4 0 2 
Relationer med svenska 
organisationer 2 2 6 
Relationer med 
statsmakten 1 4 10 
Relationer med 
utlandet 0 2 5 

Föreningsstorlek 

Jugoslaviska organisationer 4 2 0 
Svenska organisationer 6 3 1 
Statsmakten 9 4 2 
Utlandet 4 3 0 

Kommunstorlek 

Jugoslaviska organisationer 2 1 2  
Svenska organisationer 2 2 6 
Statsmakten 1 2 12 
Utlandet 2 2 3 

Vi ska nu övergå till att studera sambandsmönstret mellan de 11 olika 
variabler som vi har valt ut för den multivariata analysen. De flesta av 
sambanden är positiva. Av 55 korrelationer är endast 9 negativa. De posi
tiva sambanden är emellertid tämligen svaga. Av de 46 positiva sam



banden är bara 17 större än 0,20 varav 3 är större än 0,30. Med avseende 
på de genomsnittliga sambanden med samtliga övriga variabler intas den 
mest centrala positionen av "relationer med svenska föreningar" och 
"föreningen har försökt påverka kommunen" och de mest perifera posi
tionerna av "föreningen får resurser från svenska föreningar" och "före
ningen har kontakter med jugoslaviska föreningar på annan ort". 

Dessa egenskaper hos sambandsmatrisen antyder en bild där det finns en 
grundläggande men ganska svag endimensionalitet i materialet. I 
centrum ligger kontakter med svenska föreningar och försök att påverka 
kommunen, medan de övriga variablerna sprids ut i periferin kring detta 
centrum efter flera olika dimensioner. 

Figur 18. Kbtstercmafys av preningamas yttre relationer 
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Anm: Skraiferiiigen avgränsar kluster där lägsta korrelationen är respektive 0,18-0,21; 
0,27-0,29 och 0,52 



Denna bild framträder också vid en klusteranalys, analog med den vi 
genomförde i förra kapitlet på de olika inre verksamheterna. Det fram
träder ett centralt kluster med variablerna "svenska föreningar", "på
verkansförsök" och "kontakter med högre nivåer i riksförbundet". De 
övriga 8 variablerna grupperar sig i fyra olika kluster i periferin kring 
detta centralkluster. 

9.2 Förklaringar till skillnader i relationsmönstret 

Hur etablerad är föreningen? 

Ju längre tid föreningen, dess medlemmar och dess styrelsemedlemmar 
haft på sig att bygga upp ett kontaktnät i samhället, desto bredare bör 
man vänta sig att detta nät är. Man kan också ha föreställningen att den 
sociala statusen hos medlemmar och styrelsemedlemmar spelar en roll 
för kontaktnätet. Personer med tjänstemannyrken kan antas ha lättare att 
åstadkomma ett kontaktnät än personer med arbetaryrken. Som indika
torer på hur väletablerad föreningen är i storsamhället har vi valt följ
ande variabler: 

< 1 > Föreningens ålder (ÅLDER) 

<2> Andel medlemmar respektive styrelsemedlemmar under 25 år 
(MEDL < 25 ÄR; STY < 25 AR) 

<3> Andel arbetare av medlemmarna respektive styrelsemedlemmarna 
(ARB MEDL; ARB STY) 

<4> Andel styrelsemedlemmar som invandrat före 1970 (INV FÖRE 
70) 

<5> Andel styrelsemedlemmar som varit med i styrelsen i mer än 3 år 
(STY STABILITET) 

Föreningens ålder har vanligen (8 av 11 korrelationer) positiva samband 
med relationsmönstret. Den starkaste korrelationen (med representation 
i invandrarråd) är 0,32 och 5 korrelationer är högre än 0,20. 

Medlemskårens åldersammansättning (MEDL < 25 ÅR) uppvisar nästan 
lika många positiva (5) som negativa (6) samband. Korrelationerna år 
svaga. Den starkaste korrelationen (med kontakter med Jugoslavien) är 
0,27 och bara 3 korrelationer är större än 0,20. 



Styrelsens ålderssammansättning (STY < 25 ÅR) är däremot oftast (7 
samband) positivt relaterad till relationsvariablema. Också dessa sam
band år dock svaga. Endast ett negativt samband (-0,24 med representa
tion i invandrarråd) når över 0,20. 

Medlemskårens sociala sammansättning (ARB MEDL) är oftast (8 sam
band) negativt relaterad till relationsvariablerna. Sambanden är svaga. 
Endast det positiva sambandet (0,21) med relationer med andra in
vandrarföreningar når över 0,20. 

Styrelsens sociala sammansättning (ARB STY) är migefär lika ofta posi
tivt (5) som negativt (6) korrelerad med de beroende variablerna. Också 
dessa samband är svaga. Starkaste samband och enda som når upp till 
gränsen 0,20 är med relationer med andra invandrarföreningar (0,20). 

Andel tidiga invandrare i styrelsen korrelerar något oftare positivt (7 
samband) än negativt med de yttre relationerna. Endast korrelationen 
med relationer med svenska föreningar (0,27) når över 0,20. 

Styrelsens stabilitet har ganska entydigt en positiv verkan på relations
mönstret (9 av 11 samband). Dessa samband är också relativt starka. 4 
korrelationer är större än 0,20. Starkast (0,33) är sambandet med rela
tioner till andra jugoslaviska föreningar på samma ort. 

Sanmianfattningsvis synes alltså föreningens ålder och styrelsens stabilitet 
ha störst betydelse för relationsmönstret, medan ålders- och yrkesstruk
turen samt styrelsemedlemmarnas tid i Sverige synes spela mindre roll. 

Nu är emellertid flera av de oberoende variablerna korrelerade med var
andra. Sambandet mellan föreningens ålder och styrelsens stabilitet är 
0,43 och mellan medlemskårens respektive styrelsens sociala samman
sättning är korrelationen 0,68. De tre variablerna "andel tidiga 
invandrare", samt styrelsens respektive medlemskårens ålderssamman
sättning bildar också ett kluster av med varandra korrelerade variabler. 
För att ta hänsyn till dessa interkorrelationer mellan de oberoende 
variablerna har vi också undersökt de partiella korrelationerna. 



Tabell 59. Partidia korrelationer mellan variabler som indikerar hur 
etablerad föreningen är respektive dess relationsmönster 

MEDL STY INV STY 
Beroende <25 <25 ARB ARB FÖRE STABI-
variabel ÅLDER ÅR ÅR MEDL STY 70 LITET 

JF  egen-
ort 0,09 -0,05 0,14 -0,17 0,10 0,14 0,26 
JF  annas 
ort -0,06 -0,06 0,14 -0,09 0,17 0,22 0,15 
Högre 
nivåer 0,18 0,08 -0,03 -0,12 0,12 -0,06 -0,02 

Svensk 
förening 0,17 0,01 0,02 -0,07 0,07 0,30 0,14 
Resurs fr. 
sv före» -0,21 -0,37 0,25 0,07 -0,04 0,07 0,34 
Invandrar
förening 0,08 0,09 0,10 0,08 0,09 0,03 0,06 

Påverkat -0,03 -0,01 -0,05 -0,03 -0,08 -0,11 0,03 
Invandr. 
råd 0,28 0,17 -0,32 0,06 0,04 -0,09 0,03 
Komm. 
uppdrag 0,02 -0,18 0,09 -0,05 -0,01 0,16 0,09 

Jugo
slavien 0,29 0,29 0,02 -0,07 -0,08 0,09 -0,22 
Annat 
land 0,15 0,25 -0,01 -0,19 0,15 0,10 0,08 

De slutsatser som kunde dras av den bivariata analysen står sig i huvud
sak vid kontrollen för övriga variabler. De viktigaste oberoende variab
lerna är fortfarande föreningens ålder och styrelsens stabilitet. Eventuellt 
kan man se hur medlemsk^ens ålderssammansättning rycker fram som 
en mer betydelsefull förklaringsfaktor. Dess effekter är emellertid inte 



entydigt positiva eller negativa. Den sociala sammansättningen i med
lemskåren respektive i styrelsen förlorar vid kontrollen all betydelse. 

Initialstödets betydelse 

Vi har tidigare undersökt vilka aktörer föreningen fick stöd ifrån vid 
grundandet av föreningen. Det är rimligt att sådana tidiga positiva kon
takter med omvärlden också har betydelse för det nuvarande relations
mönstret Följande iakttagelser kan göras om sambanden mellan initial
stöd och nuvarande relationer: 

< 1 > Stöd från svenska föreningar och företag är för det mesta positivt 
relaterat till relationsvariablema (9 av 11 samband). Endast två korrela
tioner - med relationer med jugoslavisk förening utom orten samt med 
huruvida föreningen nu får resurser från svenska föreningar - når över 
0,20 (båda 0,23). 

<2> Stöd från svenska myndigheter är också i de flesta fall (9 av 11) 
positivt korrelerat med de nuvarande relationerna. Också i detta fall når 
bara två samband över 0,20. Starkast är sambandet med resurser från 
svenska föreningar (0,39). 

<3> Stöd från jugoslaviska organisationer är lika ofta positivt (5) som 
negativt (6) relaterat med nuvarande relationer. Bara två korrelationer är 
större än 0,20. Starkast är sambandet med resurser från svenska före
ningar (0,50). 

Också i detta avsnitt undersöker vi de partiella korrelationerna för att ta 
hänsyn till interkorrelationema mellan de oberoende variablerna 

De slutsatser som drogs av den bivariata analysen står sig i huvudsak. 
Man kan konstatera, att initialstödsvariablema i huvudsak synes ha ett 
mindre inflytande än de i förra avsnittet diskuterade etableringsvariab-
lema. Vidare bör vi hålla i minnet att inga andra än de övriga initial
stödsvariablema har hållits konstanta. Vi vet t ex sedan tidigare att ini
tialstöd från föreningar/företag är relaterat till föreningens nationella 
sammansättning och att stöd från jugoslaviska organisationer är relaterat 
till föreningens ålder och storlek. 



Tabell 60. Partiella korrelationer mellan variabler som indikerar yttre 
irutialstöd till joreningen respektive dess relationsmönster 

Stöd från Stöd från Stöd från 
svenska svenska jugoslaviska 

Beroende föreningar/ myndig organisa
variabel företag heter tioner 

JF  egen ort 0,14 0,04 -0,03 
JF  annan ort 0,22 0,09 0,12 
Högre nivå 0,05 -0,09 -0,04 

Svensk förening 0,01 0,19 -0,10 
Resurs från svensk förening 0,26 0,23 0,45 
Invandrarförening -0,03 -0,04 0,03 

Påverkat 0,09 0,13 0,03 
Invandrarråd 0,11 0,07 0,17 
Kommunala uppdrag 0,07 0,22 -0,12 

Jugoslavien -0,01 0,02 -0,16 
Annat land -0,18 0,13 -0,13 

Först i det avslutande avsnittet i detta kapitel ska vi i en multivariat ana
lys kombinera variabler firån de olika grupperna av oberoende variabler, 
varvid det kan tänkas, att de få effekter som här framstår som direkta 
effekter på relationsmönstret från initialstödsvariablema, visar sig vara 
indirekta eller skenbara. 

Den nationella sammansättningens betydelse 

Vi har i avsnitt 9.1 sett att den nationella sammansättningen har betyd
else för de externa relationerna. Den aspekt av den nationella samman
sättningen som vi där studerade var endast graden av nationell homo-
/heterogenitet. Sedan analysen av variationerna i den inre verksamheten 
vet vi att det kan vara fruktbart att studera även andra aspekter av den 
nationella sammansättningen, nämligen de som sammanhänger med vilka 
nationaliteter det är som dominerar i medlemskåren. 



Vi har i det sammanhanget skilt mellan en öst-västdimension, som vi tror 
har kulturella implikationer och en centrum-periferidimension med tro
ligen mer politiska implikationer. Med avseende på de tre aspektema av 
den nationella sammansättningen och deras samband med relations
mönstret kan följande iakttagelser göras: 

<1> Nationell heterogenitet är oftast (10 av 11 samband) negativt rela
terad till relationsvariablema. Endast två samband är dock starkare än 
0,20. Starkast är sambandet med relationen till Jugoslavien (-0,21). 

<2> Öst-västdimensionen (andel slovener och kroater) är ungefär lika 
ofta positivt (6 samband) som negativt (5) korrelerad med relations
mönstret. Två samband når upp till 0,20 (relationer till Jugoslavien och 
relationer till jugoslaviska föreningar på den egna orten, båda +0,20). 

<3> Centrum-periferidimensionen (andel serber och kroater) är också 
lika ofta positivt (5) som negativt (6) korrelerad. Korrelationerna är dock 
genomsnittligt något högre än för de båda andra dimensionerna. En posi
tiv och tre negativa korrelationer når upp till eller över 0,20. Starkast är 
sambandet med relationer till Jugoslavien (-0,43). 

Eftersom de tre oberoende variablerna är definierade med hjälp av 
samma variabler, kan man misstänka att de är relaterade med varandra. 
Den starkaste av dessa interkorrelationer är sambandet mellan nationell 
heterogenitet och öst-västdimensionen (-0,26). För att ta hänsyn till den 
gemensamma variationen mellan de oberoende variablerna har vi också 
här undersökt de partiella korrelationerna. 

Med avseende på sambandens riktning håller de iakttagelser som kunde 
göras på de bivariata korrelationerna. Däremot har styrkeförhållandena 
ändrats. Homogenitet/heterogenitet och öst/väst-dimensionen framstår 
som relativt oviktiga. Den för de externa relationerna mest betydelsfulla 
aspekten framstår vara centrum/periferi-dimensionen. De perifera 
nationaliteterna (framförallt makedoner och slovener) rilctar sina kon
takter i större utsträckning utåt mot Jugoslavien och landsmän i andra in
vandringsländer, medan kontakterna framförallt med de högre organisa
tionsnivåerna inom riksförbundet i större utsträckning är en fråga för de 
centrala nationaliteterna (serber och kroater). 



Tabell 61. Partiella korrelationer mellan variabler som indikerar föreningens 
nationella sammansättning respektive dess relationsmönster 

Nationell Andel Andel 
Beroende hetero- slovener serber och 
variabel genitet och kroater kroater 

JF egen ort -0,04 0,18 -0,04 
JF  annan ort 0,17 -0,04 0,07 
Högre nivå -0,12 -0,01 0,20 

Svensk förening -0,12 0,12 0,02 
Resurs från svensk förening -0,18 0,02 -0,21 
Invandrarförening -0,07 -0,16 0,17 

Påverkat -0,17 -0,01 0,13 
Invandrarråd 0,01 0,08 -0,09 
Komm. uppdrag -0,09 0,04 0,05 

Jugoslavien -0,16 0,13 -0,41 
Annat land -0,08 -0,03 -0,24 

Storlek, resurser och verksamhet 

Vi kunde i avsnitt 9.1 konstatera, att medlemsantalet hade ett positivt 
samband med relationsmönstret. Här ska vi undersöka sambandet mellan 
relationsmönstret och ett antal egenskaper hos föreningen, som vi vet är 
nära relaterade till storleken: styrelsens storlek, inkomster, lokalstorlek 
och några olika verksamhetsformers bredd. Med ledning av de bivariata 
korrelationerna kan följande iakttagelser göras: 

< 1 > Medlemsantal är vanligen positivt korrelerat med relationsvariab-
lema. Av de 11 sambanden är 9 positiva. Korrelationerna är ganska 
starka: 7 av 11 är större än 0,20. Det starkaste sambandet (0,42) kan 
noteras för relationer med Jugoslavien. 

<2> Styrelsens storlek är också i 9 fall av 11 positivt korrelerad med 
relationerna. Dessa samband är dock svagare: 4 samband är starkare än 



0,20. Starkaste sambandet (0,29) är med förhållandet till svenska före
ningar. 

<3> Inkomstnivån är också vanligen positivt korrelerad med de be
roende variablerna (7 av 11). Fem korrelationer är större än 0,20. 
Starkast är sambandet med relationer med Jugoslavien (0,36). 

<4> Lokalstorlek som visat sig ha stor betydelse för den inre verksam
heten är också vanligen positivt korrelerad med yttre relationer (10 av 11 
samband). Av tre korrelationer över 0,20 är den med relationer med 
Jugoslavien starkast (0,37). 

<5> Den inre verksamhetens inriktning har vi försökt indikera med de 
båda variablerna "klubbverksamhetens bredd" och "kultur- respektive 
sportverksamhetens bredd". Uppdelningen i klubb- respektive sektions
verksamhet har sin grund i att vi i kapitlet om den inre verksamheten 
funnit denna uppdelning fruktbar. Att vi har särskilt sportverksamhet 
hänger samman med att vi i våra fältstudier ofta funnit att idrottsutbyte 
är en viktig form för yttre relationer för föreningarna. 

Alla tre verksamhetsiiuiktningama är vanligen positivt relaterade till de 
externa relationerna (10 samband för klubbverksamhet och 11 respektive 
8 för kultur och sport). Klubbverksamheten visar de starkaste sambanden 
(7 stycken större än 0,20), kultur något svagare (5) och sport mycket 
svaga (alla mindre än 0,20). 

De olika oberoende variablerna är ganska starkt korrelerade med var
andra. Av 21 samband, som alla är positiva, är 10 större än 0,40. Det visar 
sig också, att konstanthållning av övriga variabler i gruppen har stora 
effekter på korrelationskoefficientema. Den absoluta genomsnittliga 
okontrollerade korrelationskoefficienten mellan oberoende och be
roende variabel var 0,19 och minskade efter kontroll till 0,13. Största 
minskningarna visade sambanden med medlemsantal och styrelsens 
storlek (genomsnittliga minskningar med 0,10 respektive 0,09), vilket kan 
tolkas så, att sambanden med dessa variabler i synnerlig grad står för in
direkta samband. 

Före kontrollen var de flesta samband positiva för samtliga oberoende 
variabler. Efter kontrollen dominerade de negativa sambanden över de 
positiva för variablerna styrelsens storlek, inkomstnivån och sportverk-
samhetens bredd. Större styrelse, störe inkomster och bredare sportverk



samhet leder alltså i genonisnitt till färre externa kontakter. Med av
seende på koefBcientemas styrka synes klubbverksamhetens bredd (posi
tiva samband), inkomstnivån (negativa samband) och medlemsantalet 
(positiva samband) vara de betydelsefullaste förklaringsfaktoreraa. 

Tabell 6 2  Partiella korrelationer mellan variabler som imUkerar föreningens 
storlek, verksamhet och resurser respektive dess relationsmönster 

Styr. Lokal- Kul
Beroende Medl.- stor In stor Klubb tur Sport
variabel antal lek komst lek bredd bredd bredd 

JF  egen 
ort 0,27 0,05 -0,08 0,02 -0,05 0,01 -0,23 
J F  annan 
ort 

O
 1 1 O

 
o -0,07 0,17 0,04 0,09 0,12 

Högre 
nivåer 0,03 0,07 0,10 -0,09 0,16 0,13 -0,03 

Svensk 
förening 0,00 0,12 -0,20 0,27 0,44 0,15 -0,24 
Resiirs fr. 
sv. fören. 0,05 -0,11 -0,17 0,02 -0,06 0,25 -0,04 
Invandr.-
fören. 0,08 -0,09 0,05 -0,02 0,14 0,08 0,06 

Påverkat 0,02 0,06 -0,12 0,07 0,04 0,03 0,02 
Invandr.-
råd -0,14 0,05 0,24 -0,09 0,11 0,21 -0,02 
Komm. 
uppdrag 0,28 -0,01 -0,42 0,34 0,27 -0,13 0,03 

Jugo
slavien 0,24 -0,23 -0,07 0,23 0,45 -0,02 -0,12 
Annat 
land -0,14 -0,03 -0,11 -0,01 0,08 0,16 -0,16 



Omgivningens betydelse 

Vi studerar i detta kapitel föreningamas förhållande till omvärlden, men 
bar hittills huvudsakligen uppehållit oss vid inre egenskaper hos före
ningarna, som förklaringsfaktorer till skillnader i relationsmönstren. Vi 
ska nu övergå till att studera sambanden med egenskaper hos omgiv
ningen. Vi kunde redan i kapitlen 6 och 7 där vi redovisade våra special
studier konstatera, att egenskaper hos omgivningen hade stor betydelse 
för hur relationerna med omgivningen hade utvecklats. 

De variabler vi här ska studera är dels ett antal indikatorer på den sociala 
miljön i kommunerna, dels indikatorer på den politisk-administrativa 
miljön; 

<1> Sociala indikatorer: Folkmängd, ortstyp (storstad, småstad, 
bruksort), den jugoslaviska kolonins storlek, antal jugoslaviska föreningar 
samt antal övriga invandrarföreningar. 

<2> Politiska indikatorer: Procent socialistiska mandat i kommimfull-
mäktige, antal utländska medborgare i fullmäktige, förekomst av respek
tive invandrarbyrå och -nämnd samt den kommunala bidragsnivån. 

De sociala indikatorerna visar vanligen positiva samband med rela-
tionsvariablema (utom den nominala variabeln "ortstyp" där man inte på 
detta sätt kan identifiera en riktning). Antalet positiva samband är för de 
fyra kvantitativa variablerna 7 - 8  stycken vardera. Detta innebär alltså, 
att ju större folkmängd kommunen har, ju större antalet jugoslaver, 
övriga invandrare, jugoslaviska föreningar och andra invandrarföre
ningar, desto bredare är föreningens relationsmönster. 

Med avseende på sambandens styrka visar kolonins storlek, antal jugo
slaviska föreningar och ortstyp de flesta starka sambanden. De starkaste 
korrelationerna finns för samtUga oberoende variabler med den be
roende variabeln "relationer med andra jugoslaviska föreningar på orten". 

Också de politisk-administrativa indikatorerna har vanligen positiva sam
band med de yttre relationerna. Det enda undantaget är den kommunala 
bidragsnivån som lika ofta har positiva (5) samband som negativa (6). I 
övrigt gäller alltså att relationerna i genomsnitt är bredare i kommuner 
med socialistisk majoritet (8 av 11 samband), kommuner med många ut



länningar i fullmäktige (8), kommuner med invandrarbyrå (9) och kom-
mmier med invandramämnd (7). Flest starka samband med rela-
tionsvariablema har förekomst av invandrarbyrå (5 korrelationer större 
ån 0,20). 

Tabell 63. Partiella korrelationer mellan variabler som indikerar egenskaper 
hos föreningens omgivning respektive dess relationsmönster 

Kolo Uti. 
nins In- In- medb. 

Folk stor vand- vand- full % Bi
Beroende mängd lek rar- rar- mäk s+vpk drags-
variabel m.m. m.m. byrå nämnd tige mandat nivå 

J F  egen 
ort 0,18 0,38 0,23 -0,21 0,06 0,16 -0,17 
JF annan 
ort -0,13 0,06 -0,20 0,06 0,04 -0,16 0,05 
Högre 
nivåer 0,28 -0,19 0,20 -0,09 0,10 0,10 -0,04 

Svensk 
förening 0,26 0,14 0,19 -0,29 0,27 -0,03 0,06 
Resurs fr. 
sv. fören. 0,02 -0,06 0,16 0,16 -0,20 -0,18 -0,02 
Invandr. 
föreiL -0,10 0,23 0,07 -0,19 0,14 -0,04 0,01 

Påverkat 0,31 -0,09 0,17 -0,16 0,21 0,08 0,11 
Invandr.-
råd -0,01 -0,19 0,40 -0,11 0,09 0,03 0,03 
Komm. 
uppdrag -0,26 0,12 -0,07 -0,08 0,16 0,09 -0,11 

Jugo
slavien 0,08 0,23 -0,03 -0,12 -0,03 0,12 -0,03 
Annat 
land 0,06 0,23 0,02 -0,18 0,21 0,05 1 O

 
O

 



De olika oberoende omgivningsegenskaperna är starkt korrelerade med 
varandra. Av 32 korrelationer mellan de kvantitativa variablerna var alla 
positiva och mer än hälften (17) större än 0,30. Särskilt hög var korrela
tionen mellan "folkmängd" och "antal övriga invandrarföreningar" (0,98). 
Deima korrelation är så hög, att man i en multivariat analys inte bör ha 
båda variablerna med samtidigt Detsamma gäller den nominala varia
beln "ortstyp" och dummyvariabler som härleds ur denna. Ortstypsvaria-
beln är ju definitionsmässigt relaterad till folkmängd. 

Samma förhållande gäller mellan den jugoslaviska kolonins storlek och 
antal jugoslaviska föreningar, där korrelationen är så hög som 0,97. I 
båda fallen (folkmängd/ortstyp/antal övriga invandrarföreningar respek
tive kolonins storlek/antal jugoslaviska föreningar) har vi i de olika 
multivariata analyserna valt som "representant" för respektive variabel
grupp den variabel som har starkast bivariata samband med den aktuella 
beroende variabeln. 

I medeltal påverkas koefGcientema ganska litet av konstanthållningen, 
varför de isJcttagelser som gjordes med ledning av de bivariata korrela
tionerna fortfarande gäller. Om man rangordnar de oberoende variab
lerna efter den genomsnittliga absoluta partiella korrelationskoeffi
cienten får vi först de "sociala indikatorerna" folkmängd m m samt den 
jugoslaviska kolonins storlek m m. Därefter följer i ordning; förekomst av 
invandrarbyrå respektive invandramämnd, antal utlänningar i fullmäk
tige, andel socialistiska mandat samt den kommunala bidragsnivån. Rela
tivt sett spelar alltså de "politiska" indikatorerna en mindre roll än de 
"sociala". Detta överensstämmer med vad vi kunde iaktta i kapitel 6 och 
kapitel 7. 

Orsaksmodeller 

Till det avslutande modellbygget har vi valt att vidarebefordra de obero
ende variabler, som vid kontroll för övriga variabler inom samma grupp 
av oberoende variabler, visat sig ha märkbara direkta effekter på respek
tive beroende variabel. Gränsen för att ta med en variabel i modellkon
struktionen har för säkerhets skull satts så lågt som 0,15. 

På grundval av de variabler som på detta sätt har valts ut har vi genom
fört 11 olika path-analyser, som alltså leder till 11 olika kausalmodeller. 
Modellemas förklaringskraft varierar mellan 10 och 69 % av respektive 



beroende variabels variation. Den genomsnittliga förklarin^kraften för 
de 11 modellerna är 40 %. 

Fiffdr 19. Sammanfattning av modeller som förklarar variationer i förening
amas relationsmönster 

Y=KOMMUNALA UPPDRAG 
INVANDRARRAD 
SVENSKA FÖRENINGAR 

Y=HöGRE NIVÅER I JRF 
JF ANNAT LAND 
JUGOSLAVIEN 

Y=JF EGEN ORT 
FÖRSÖKT PAVERKA 

Y=JF ANNAN ORT 
INVANDRARFÖRENINGAR 
RESURS FR SV FöREN 

STORLEK 

OMGIVNING OMGIVNING 

OMGIVNING 

ETABLERING 

STORLEK MM 

NATIONALI
TETETER 

NATIONALI
TETER 

I figur 19 sammanfattas de 11 modellerna i fyra huvudtyper, indelade 
efter himivida direkta effekter från oberoende variabler inom variabel



gruppen "storlek, resurser och verksamhet" respektive firån variabler inom 
variabelgruppen "nationell sammansättning* förekommer eller ej. 

<1> Effekter av nationell sammansättning och storlek: De variabler 
som bäst förklaras av modeller av denna typ är vissa variabler som indi-
kerar relationer utom Sveriges gränser (med Jugoslavien och med jugo
slaviska föreningar i andra invandringsländer) samt med högre nivåer 
inom riksförbundet 

Ytterligare ett gemensamt drag för dessa tre modeller är att det finns in
direkta effekter från de variabler som indikerar hur etablerad föreningen 
är i samhället via de storleksrelaterade variablerna till den beroende 
variabeln. 

De tre modellerna skiljer sig från varandra i flera avseenden. Vad som 
har avbildats i figur 19 är endast de drag som de har gemensamma. Den 
viktigaste skillnaden torde vara effekten av nationalitetsvariablema, som 
har olika riktning i de tre fallen. För kontakterna med Jugoslavien res
pektive med jugoslaviska föreningar i andra länder gäller, att det finns ett 
negativt samband med andelen serber/kroater (vad vi tidigare kallat 
"centrum-nationaliteter"), medan sambandet är positivt med kontakterna 
med högre nivåer i riksförbundet. 

Vidare kan noteras, att även om inte alla tre beroende variablerna utsätts 
för direkta effekter fi°ån omgivningsegenskapema, är dessa inte utan be
tydelse. För både kontakterna inom den egna organisationen och kon-
taktema med andra länder finns direkta effekter från omgivningsegen
skaper och för kontakterna med Jugoslavien finns ett positivt indirekt 
samband med den jugoslaviska kolonins storlek. 

Förklaringskraften hos dessa tre modeller är ganska hög. Av variation
erna i relationer med högre nivåer förklaras 33 %, av variationerna i rela
tioner med föreningar i andra länder 30 % och av relationerna med 
Jugoslavien hela 59 %. 

<2> Effekter av omgjvningsgenskaper, storleksrelaterade variabler och 
graden av etablering: Till skillnad fi'ån den förra gruppen av modeller, 
som bäst passade på relationer som inte direkt riktades mot det svenska 
samhället, förklarar dessa modeller bäst sådana relationer. De variabler 
vars variationer bäst förklaras med dessa modeller är om medlemmar har 



kommunala uppdrag, om föreningen är representerad i invandrarråd och 
relationerna med svenska firivilliga föreningar. 

Till skillnad från i modellerna i den första gruppen förekommer här 
också effekter från "initialstödsvariablema". Föreningar som har fått 
startstöd från svenska myndigheter har oftare kontakter med svenska 
föreningar och föreningar som fått stöd firån egna jugoslaviska organisa
tioner är oftare representerade i invandrarråd. 

Positiva effekter från omgivningsvariablema finns mellan antal utlän
ningar i fullmäktige och om medlemmar har kommunala uppdrag men 
även med relationer med svenska föreningar, samt mellan förekomst av 
invandrarbyrå och representation i invandrarråd och mellan småstad och 
om medlemmar har kommunala uppdrag. Effekterna från förekomst av 
invandramämnd till relationer med svenska föreningar samt &ån antal 
jugoslaviska föreningar till representation i invandrarråd är negativa. 

Också etableringsvariablema har lite olika effekter. Andel tidiga in
vandrare i styrelsen har en positiv effekt på relationer till svenska före
ningar. Andel unga medlemmar har en negativ effekt på "kommunala 
uppdrag" men positiv effekt på "invandrarråd". Andel unga styrelsemed
lemmar slutligen påverkar representation i invandrarråd negativt. 

De storleksrelaterade variablerna har i huvudsak positiva effekter på de 
beroende variablerna. 

Också dessa modeller har en ganska hög förklaringskraft. Av variation
erna i förekomst av kommunala uppdrag förklaras 44 %. Av variation
erna i representation i invandrarråd förklaras 51 % och av variationerna i 
relationer med svenska föreningar 48 %. 

<3> Effekter av omgivningsegenskaper och den nationella fördelningen: 
Dessa modeller passar bäst för relationer med jugoslaviska föreningar på 
andra orter, relationer med andra invandrarföreningar ån jugoslaviska 
samt huruvida föreningen får resurser fi-ån svenska föreningar. 

Liksom i den första gruppen av modeller tar sig nationalitetsfaktom olika 
uttryck här. Relationer med andra invandrarföreningar är vanligast i 
föreningar som domineras av "centrala" eller "östliga" nationaliteter. De 
föreningar som får resurser från svenska föreningar är oftare "perifera" 



och homogena. De föreningar som har kontakter utom orten är vanligen 
heterogena. 

Negativa omgivningseffekter har förekomst av invandrarbyrå på kon
takter utom orten och andel socialister i fullmäktige på resurser från 
svenska föreningar samt förekomst av invandramämnd på kontakter med 
andra invandrargrupper. Den jugoslaviska kolonins storlek har en positiv 
effekt på kontakterna med andra invandrare. 

För variablerna "resurser från svenska föreningar" och "relationer med 
förening på annan ort" finns det dessutom effekter från initialstöds- och 
etableringsvariablema. Däremot kan man lägga märke till, att de stor-
leksrelaterade variablerna inte har några, vare sig direkta eller indirekta 
effekter. 

Modellemas förklaringsförmåga är låg med avseende på "andra in
vandrarföreningar" (10 %) och "föreningar på annan ort" (24 %) men hög 
med avseende på "resurser från svenska föreningar" (69 %). 

<4> Effekter bara från omgivningsegenskaper; Dessa modeller förklarar 
bäst variationerna i relationer med jugoslaviska föreningar på den egna 
orten samt i försök att påverka kommunen. 

Påverkansförsök är mer frekventa i småstäder, kommuner med många 
utlänningar i fullmäktige, kommuner med många invandrarföreningar 
och konmiuner med invandrarbyrå. Däremot har förekomsten av in
vandramämnd negativa effekter. Några omedelbara förklaringar till de 
negativa effekterna av förekomsten av invandramämnd i kommunen är 
svåra att komma på. Möjligen kan det vara en "Malmö-effekt" av det slag 
som diskuterades tidigare i detta kapitel (9.1). Av alla föreningar i kom
muner med invandramämnd är ungefär en Qärdedel Malmö-föreningar, 
vilka av speciella skål har få kontakter med kommunen. Som jämförelse 
kan anges, att Malmö-föreningama bara är cirka en sjundedel av alla 
föreningar i konununer med invandrarbyrå. 

Relationerna med andra jugoslaviska föreningar på orten är tätare i stora 
kommuner, kommuner med stor andel socialistmandat i fullmäktige, 
kommuner med invandrarbyrå och naturligtvis kommuner med många 
jugoslaviska föreningar. Också här har förekomsten av invandramämnd 
en negativ verkan. 



Variationerna i påverkansförsök förklaras endast till 19 % medan varia
tionerna i relationer med andra jugoslaviska föreningar förklaras till 
51%. 

Denna mångfald av resultat skulle kunna sammanfattas i följande ut
talanden: 

< 1 > Praktiskt taget alla slag av relationer med omgivningen år beroende 
av egenskaper hos samma omgivning. I de bivariata analyserna domine
rade sambanden med de sociala indikatorerna. I de multivariata modell
erna förekommer dock ofta politiska indikatorer som direkta förklarings-
faktorer. Många av de tidigare iakttagna sambanden med de sociala indi
katorerna var alltså indirekta och effekterna passerar genom variabler i 
andra variabelgrupper. 

<2> För de relationer som riktar sig mot det svenska samhället gäller 
dessutom i de flesta fall, att föreningens storlek, resurser och verksamhet 
samt i vilken mån föreningen och dess företrädare är etablerade i sam
hället har stor betydelse. 

<3> För de relationer som riktar sig mot utlandet eller inåt den jugo
slaviska kolonin i Sverige tillkommer dessutom medlemskårens nationali
tetsfördelning som en förklaringsfaktor. Det finns en tendens att de ut
rikes relationerna är intensivare för de "perifera" nationaliteterna (t ex 
makedoner och slovener) medan de "centrala" nationaliteterna (serber 
och kroater) vänder sig mer inåt kolonin i Sverige. 

<4> I vilken mån föreningarna fått yttre stöd vid föreningens grundande 
visar sig i de flesta fall spela en imderordnad roll i bestämmandet av 
föreningens nuvarande relationsmönster. 



10 AVSLUTNING 

10.1 Organisationernas fimktioner 

Modellen rekapitulerad 

Vi har utgått från en föreställning om att organisationen interagerar med 
olika aktörer i sin omgivning. Interaktionen kan beskrivas i termer av 
transaktioner. Från aktörerna i omgivningen erhålls bidrag vilka belönas 
med sådant som är värdefullt för respektive aktör. Den fortsatta interak
tionen med en bestämd aktör är beroende av om denne uppfattar trans
aktionerna som "lönsamma". Vi har betraktat fortsatt interaktion med 
medlemmarna som strategiskt för organisationens överlevnad. De behov 
hos medlemmarna som tillfredsställs av organisationen har vi antagit kan 
definieras med utgångspunkt i medlemmarnas roller som <1> medlem
mar av en bestämd etnisk grupp (jugoslav), <2> invandrare i det svenska 
samhället och <3> medlem av någon annan social kategori (t ex 
arbetare). 

De viktigaste transaktionskedjoma i det jugoslaviska organisations
väsendet i Sverige kan sammanfattas i en figur (Figur 20): 

A1~>A2: Medlemmarna ställer krav på föreningen om verksamhet som 
tillfredsställer deras behov. Som bidrag om de får sådan verksamhet läm
nar de medlemsavgifter, andra ekonomiska bidrag, aktiv medverkan och 
symboliskt stöd. 

(Al->) B1~>B2 (->A2): Föreningen söker utvinna resurser ur omgiv
ningen (t ex statsmakten) vilka används för att producera verksamhet för 
medlemmarna. Som bidrag lämnar man t ex sin medverkan i genomför
andet av statsmaktens olika invandrarpolitiska policies. 

(Al->) B1~>C: Föreningen söker påverka aktörer i omgivningen att 
direkt leverera värden till medlemmarna, t ex att förmå statsmakten att 
leverera en bestämd form av hemspråksundervisning. 

(Al->) D1~>D2: Föreningen försöker utvinna resurser ur organisa
tionens egna högre nivåer (t ex olika former av stöd från riksförbundet) 
som används för att producera verksamhet för medlemmarna. Som 
bidrag lämnar man medlemsavgifter, aktiv medverkan och symboUskt 
stöd. 



(Al->) D1~>E; Föreningen försöker påverka de högre organisations
nivåerna att direkt producera verksamhet för medlemmarna (t ex tidning 
eller centrala arrangemang). 

(Al->Dl->) F1->F2 (->D2->A2/->E): De högre organisationsnivå-
ema försöker utvinna resixrser ur omgivningen (t ex ekonomiskt stöd från 
statsmakten) som kan användas för att producera verksamhet indirekt 
eller direkt för medlemmarna. Som bidrag lämnar man t ex sin med
verkan i samhällets olika invandrarpolitiska policies. 

(Al->Dl->) F1~>B2 (->A2): De högre organisationsnivåerna försöker 
påverka de yttre aktörerna att leverera stöd till föreningarna som dessa 
kan använda för att producera verksamhet för medlemmarna. 

(Al->Dl->) F1~>C: De högre organisationsnivåerna försöker påverka 
yttre aktörer att direkt leverera värden till medlemmarna. 

Figur 20. Transaktioner mellan invandrarorganisationema och omvärlden 
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Föreningarnas inre verksamhet (Al~> A2) 

De vanligaste verksamheterna i lokalföreningarna är idrott (95 % av alla 
föreningar), som i sin tur domineras av bordtennis, schack och fotboll, 



kulturverksamhet (83 %) med folkdans som viktigaste inslag samt öppen 
klubbverksamhet (100 %). 

Om man försöker knyta dessa olika verksamheter till de typer av behov, 
som vi har diskuterat, är det uppenbart, att verksamhetsproduktionen i 
första hand syftar till att tillfredsställa sådana behov som definieras från 
etniska grunder eller som utgår från invandrarskapet Det är också 
uppenbart, att man knappast kan finna aktiviteter som utgår från klass
mässigt definierade behov. 

Omfattningen av de olika verksamheterna bestäms framförallt av de tre 
inre egenskaperna "storlek", "lokalstorlek" och "nationell sammansätt
ning" samt den yttre egenskapen "ortstyp". De viktigaste storleksberoende 
verksamheterna är fester, kvinno- samt barn- och ungdomsverksamhet 
och folkdans. De viktigaste lokalberoende verksamheterna är klubbverk
samheten och fotboll. Ortstypsvariabeln tar sig vanligen det uttrycket att 
förekomsten av verksamheter är negativt relaterad till värdet "storstad". 
De viktigaste verksamheter som följer detta mönster är schack, kvinno
verksamhet, fester och bordtennis. Den nationella sammansättningen tar 
sig uttrycket att verksamheter som schack, fotboll och folkdans år mer 
vanliga i föreningar som domineras av "östliga" nationaliteter. 

Medlemmarnas bidrag i form av medlemsavgifter är tämligen blyg
samma. Den genomsnittliga individuella medlemsavgiften var omkring 30 
kronor och familjeavgifren knappt dubbelt så stor. I en genomsnittlig 
lokalförening svarar medlemsavgifter för 11 % av inkomsterna. Emeller
tid utgöres även huvuddelen av verksamhetsintäktema av bidrag från 
medlemmarna, varigenom dessa i en genomsnittlig förening svarar för 54 
% av budgeten. 

Aktivitetsnivån är genomsnittligt hög för frivilliga organisationer i 
Sverige. Medlemsaktivitetens mest framträdande samband med andra 
variabler är, att den är lägre i storstäderna. 

Den inre demokratiska processen skapar valda organ med ett representa
tivitetsmönster, som också år ganska typiskt. Kviimor, ungdomar och 
arbetare är imderrepresenterade. Den sociala felrepresentationen är 
dock liten. Med avseende på jugoslaviska nationaliteter är serber något 
överrepresenterade och msdcedoner något imderrepresenterade. 



Föreningarna och riksförbundet (D1->D2/E) 

Huvuddelen av riksförbundets inre verksamhet har föreningarna som 
mottagare. Här dominerar olika slag av kurser och konferenser. Förmed
ling av besök från Jugoslavien av t ex körledare och koreografer ingår 
också i stödet av föreningamas verksamhet. Riksförbundet fyller också en 
viktig informationsförmedlande fimktion och en "konsultfunktion" i orga
nisatoriska och verksamhetsmässiga frågor. De ekonomiska bidragen från 
riksförbundet till lokalföreningarna var obetydliga. 

Verksamhet som mer direkt riktar sig till medlemmarna år olika centrala 
sport- och kulturevenemang, organiserandet av idrottstumeringar samt 
tidningsutgivningen. 

Distriktsorganisationemas verksamhet riktade sig oftare än riksför
bundets direkt till medlemmarna, men hade ungefär samma karaktär som 
riksförbundets motsvarande aktiviteter, d v s  gemensamma sport- och 
kulturarrangemang. Detsamma kan också samanfattningsvis sägas om de 
nationella samordningskommittéerna. 

Med avseende på vilka medlenisbehov de högre organisationsnivåemas 
verksamhet kan tillfredsställa, kan man konstatera, att det bör vara 
samma medlemsbehov som lokalföreningamas aktiviteter syftar till att 
tillfredställa. Riksförbundets och distriktens egna till medlemmarna 
direkt riktade aktiviteter är av samma slag som lokalföreningamas, 
dominerade av sport och folklore, men givetvis inte öppen klubbverk
samhet. Den föreningsstödjande verksamhet syftar också vanligen till att 
stödja dessa slag av verksamheter. 

De högre nivåerna är i betydligt större utsträckning än lokalföreningarna 
finansierade via offentliga bidrag. De ekonomiska bidragen från riksför
bundets och distriktens omedelbara medlemmar (föreningama) är 
ganska blygsamma. 

De flesta respondenter uppgav på direkt fråga att det var till fördel för 
föreningen att vara medlem i Jugoslaviska riksförbundet I en följdfråga, 
om bur man ansåg att riksförbundets verksamhet borde ändras, framkom 
dock ganska många sådana önskemål. Det har också vid våra fältstudier 
och i vår läsning av kongressprotokoll framkommit, att det finns ett 
ganska utbrett missnöje. Framförallt vill man ha mer direkta kontakter 
med riksförbundet, men även direkt ekonomiskt stöd. 



Relationerna mellan föreningarna och de högre nivåerna i organisa
tionen är direkt relaterade till föreningens storlek och nationella sam
mansättning. Stora föreningar har mer utvecklade relationer med riksför
bund och distrikt och föreningar som domineras av de "centrala" nationa
liteterna serber och kroater har mer utvecklade relationer än föreningar 
som domineras av "perifera" nationaliteter som t ex slovener och make-
doner. 

Föreningamas yttre relationer (Bl->B2/C) 

Vi har, förutom föreningamas relationer med de egna högre organisa-
tionsnivåema, studerat relationerna med andra jugoslaviska föreningar, 
svenskt föreningsliv, den svenska statsmakten, hemlandet samt landsmän 
i andra invandringsländer. 

I den mån samarbete förekommer mellan föreningama i kommuner med 
flera jugoslaviska föreningar, tar det sig det uttrycket att man ordnar 
gemensamma sport- och kulturarrangemang. Eftersom förekomsten av 
fler föreningar är starkt relaterad till omgivningsfaktorer, är det också 
dessa som i första hand bestämmer omfattningen av denna typ av rela
tioner. 

Samarbetsrelationer med föreningar utanför den egna kommunen styrs 
dessutom av den nationella sammansättningen. Nationella föreningar har 
oftare relationer utanför kommunen än allmänjugoslaviska föreningar. 

Vanliga samarbetspartners i det svenska föreningslivet är ABF, idrotts
föreningar, folkdansföreningar och fackföreningar. Många föreningar har 
ganska täta kontakter med organisationerna inom arbetarrörelsen (ABF, 
facket, socialdemokratiska partiet). Det är dock viktigt att peka på, att 
dessa kontakter politiskt sett är ganska innehållslösa. Man bjuder in var
andra på fester, jugoslaviska folkloregmpper uppträder vid arrangemang. 
Man kan säga att många, men alls inte alla, jugoslaviska föreningar är 
ganska integrerade socialt, men inte politiskt i arbetarrörelsen. Det före
kommer också att föreningar får ekonomiska bidrag firån svenska före
ningar eller utnyttjar lokaler som ägs av svenska frivilliga organisationer. 

Relationema med svenskt föreningsliv bestäms av omgivningsfaktorer, 
föreningens storlek, samt hur etablerad föreningen och dess företrädare 
blivit i det svenska samhället. 



Medlemmar med kommunala uppdrag är en ganska ovanlig kanal för 
relationer till kommunen. I de få fall där det finns jugoslaver som har 
kommunala uppdrag brukar de dock kontaktas vid behov. Detta gäller 
särskilt om de kommunalt förtroendevalda är medlemmar i föreningen. 
Fler föreningar är representerade i rådgivande organ i kommunen. Dessa 
organ kan dock fungera avsevärt olika i olika kommuner. Ibland för de en 
tynande tillvaro, och finns nästan bara på pappret. I åter andra kom
muner har de en stark ställning och fungerar i praktiken som lednings
organ för kommimens invandrarfunktion. 

Försök att påverka kommunala beslut är relativt ovanliga. Mer än hälften 
av föreningarna har aldrig gjort något sådant försök. Av de föreningar, 
som har försökt påverka kommunen har ungefär lika många gjort det för 
att påverka politiska beslut som rör den jugoslaviska kolonin (B1->C) 
som för att påverka beslut i föreningsstödsfrågor (B1->B2). De absolut 
dominerande "politiska" frågorna är frågor om hemspråksundervisningen 
och bland föreningsstöds&ågoma märks särskilt lokalfrågor. 

Variationerna i försök till påtryckningsverksamhet bestäms huvudsak
ligen av yttre omgivningsegenskaper, medan variationer i direkt och in
direkt representation också påverkas av föreningens storlek och grad av 
etablering i samhället. 

Relationerna med Jugoslavien (kommuner, myndigheter, organisationer) 
samt med landsmän i andra länder bestäms dels av föreningens storlek, 
dels av medlemskårens nationella fördelning. De perifera nationali
teterna har markant mer kontakter än de centrala. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera, att de yttre relationerna van
ligen rör antingen extraherande av resurser för föreningens egen inre 
verksamhet, eller gemensamma arrangemang med andra jugoslaviska 
föreningar. Dessa arrangemang är i princip av samma karaktär som den 
egna inre verksamheten. Om man någon gång försöker påverka stats
maktens serviceproduktion gäller det vanligen hemspråksundervisningen, 
d v s en serviceproduktion som syftar till att tillfredsställa ett etniskt defi
nierat behov. 

Riksförbundet och omvärlden (F1->F2/B2/C) 

Jämfört med andra invandrarförbund hade Jugoslaviska riksförbundet en 
hög nivå på relationer till den svenska statsmakten. Man tog ofta kontakt 



i både politiska frågor och frågor om stöd till organisationslivet. Riksför
bundet var representerat i flera olika statliga referensgrupper och kom
mittéer. 

Liksom lokalföreningarna riktade riksförbundet sina flesta kontakter 
med det svenska organisationslivet gentemot arbetarrörelsens organisa
tioner. En annan viktig grupp av samarbetspartners var andra invandrar-
förbund i samarbetsorganisationen SIOS. Också relationerna med 
Jugoslavien är relativt omfattande och gäster från t ex socialistalliansen 
eller den jugoslaviska fackföreningsrörelsen deltar regelmässigt och för
hållandevis aktivt i riksförbundets kongresser. 

Distriktsorganisationema och samordningskommittéerna har ganska be
gränsade yttre kontakter. Försök att agera som påtryckningsorganisation 
är sällsynta. På grund av sin speciella ställning i Malmö kommim avviker 
Skåne-distriktet därvidlag. Bland samordningskommittéerna har kom
mittén för lärarföreningar som ett slags professionell organisation också 
en avvikande ställning i detta avseende. 

Liksom lokalföreningamas yttre kontakter syftar riksförbundets och 
distriktens yttre kontakter ofta till att utviima stöd för organisationens 
inre verksamhet ur omgivningen. Det år dock klart att försöken att på
verka "politiska" beslut är vanligare på riksförbunds- än på lokalföre
ningsnivå. På grund av att man deltar i olika referensgrupper, tvingas 
svara på allehanda remisser och på grund av samarbetet inom SIOS 
kommer dessa aktiviteter ganska ofta att handla om statsmaktens till
fredsställande av inte bara de etniskt grundade behoven utan också de 
behov som har sin grund i invandrarskapet. Trots det nära samarbetet 
med organisationer i arbetarrörelsen, kan man dock inte se någon aktivi
tet i mer klassmässigt definierade politiska frågor. 

10.2 De jugoslaviska fSreningarna i firamtiden 

En dynamisk modell 

Enligt vår grundläggande modell bestäms organisationemas verksamhet 
av medlemmarnas behovsstruktur och av de resurser som organisationen 
lyckas extrahera ur omvärlden. Det har framgått av föregående avsnitt att 
de behov som organisationen i första hand försöker tillfredsställa är de 
etniskt definierade behoven, men även till en del de behov som kan här



ledas ur invandrarskapet, rollen som nykomling och utanförstående i 
storsamhållet. 

Däremot har man praktiskt taget inte alls sökt tillfredsställa behov som 
har sin grund i den klassmässiga position medlemmar av den jugoslaviska 
kolonin intar. I detta avseende synes de jugoslaviska föreningarna likna 
övriga invandrarföreningar i Sverige. Det har däremot i ett internationellt 
perspektiv inte varit alldeles ovanligt att imrandrarorganisationer uppträtt 
som klassorganisationer för att försvara de invandrade arbetarnas ställ
ning och på olika sätt tillfredstäUa de behov som emanerar ur deras ställ
ning som arbetarklass. John Rex (1987) beskriver t ex indiska arbetares 
organisationer i Storbritannien (Indian Workers Associations). Öst
europeiska immigranters organisationer i USA med sådana klassmässiga 
förtecken beskrivs i en rad uppsatser som publiceras under 1988 av 
migrations- och nationalitetsimtitutet i Zagreb (Walaszek, Fuskas, 
Grecic, Hranilovic, Banovic, Cizmic). 

Om organisationen lyckas tillfredsställa de ur etnicitet och invandrarskap 
emanerande behoven är det lönsamt för medlemmar av kolonin att bli 
och förbli medlemmar i organisationen. I annat fall lämnar de organisa
tionen, som på sikt inte kommer att överleva. När det gäller de etniskt 
grundade behoven finns också det särskilda förhållandet, att organisa
tionen genom att producera service som tillfredsställer dessa behov sam
tidigt bidrar till att uppräthålla dessa behov. Invandrarföreningarna är en 
av de institutioner som bibehåller den etniska identiteten. 

Med ökande vistelsetid i Sverige, utsätts kolonins medlemmar under 
längre tid för storsamhällets kulturellt-etniska assimilationstryck sam
tidigt som de problem som nykomlingsskapet och utanförståendet medför 
(arbete, bostad, ekonomi etc) successivt avvecklas, som ett uttryck för 
den sodala, politiska och ekonomiska integrationen. Man kan alltså utgå 
från att det i en invandrarkolonis historia finns inbyggda mekanismer som 
verkar nedbrytande på behovet av egna organisationer. Med avseende på 
de etniskt grundade behoven (kultur, språk m m) kan dock framgångsrika 
egna institutioner, som invandrarföreningarna, hejda denna inneboende 
tendens genom att bevara och t o m  utveckla dessa behov. 

Den ökande vistelsetiden gör också att föreningarna, deras medlemmar 
och företrädare allt mer integreras socialt och politiskt i det svenska 
samhället, vilket påverkar deras möjligheter att extrahera resurser ur 



detta samhälle. Det har också uppmärksammats hur sådan organiserad 
påtryckningsverksamhet i sig medför en politisk integration i vistelse
landets samhällssystem (Rex, 1987 och Jaa^ola, 1987). 

Över tid sker också andra förändringar i gruppen. Geografisk mobilitet 
påverkar gruppens storlek och därmed den totala behovssumma som 
organisationen har att tillfredsställa. Den geografiska mobiliteten inom 
landet placerar också föreningarna och deras medlemmar i nya omgiv
ningar med nya förutsättningar för föreningsverksamheten. Det sker 
också en social mobilitet inom gruppen med effekter både på behovs
strukturen och möjligheterna att utvinna resurser ur omgivningen. 

I omgivningen utanför kolonin sker också förändringar, som kan ha be
tydelse, kanske främst för möjhghetema att utvinna resurser, men också 
för kolonins egen inre utveckling. Relevanta sådana utvecklingar kan äga 
rum både i det svenska samhället och i ursprungslandet. 

Figur 21. En dynamisk modell av invandrarorganisationen 
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Kolonin blir äldre 

Från 1972 har omsättningen i den jugoslaviska kolonin på grund av den 
kraftigt avtagande invandringen varit obetydlig. I huvudsak har därför 



sedan dess kolonins vuxna befolkning bestått av samma personer. Dessa 
hade vid värt undersökningstillfälle vistats i Sverige i mellan 15 och 20 år 
och en stor del befann sig i åldrarna 35-40 år. De mekanismer som ero-
derar den etniska identiteten hade därmed haft ganska lång tid att verka. 

Om det inte skedde något substantiellt nytillskott till kolonin genom in
vandring efter 1972, så böljade dock generationsskiftet bli alltmer 
aktuellt 

Det är därför av strategisk betydelse i vilken utsträckning den jugoslavi
ska etniska identifikationen förs vidare av nästa generation. Similä (1987) 
visar, att jugoslaviska imgdomar med avseende på en rad indikatorer på 
etnisk identifikation har lägre värden än turkiska ungdomar. 

Magnusson (1986) konstaterar att det visserligen finns faktorer som mot
verkar assimilationen. Han nämner t ex familje- och släktsammanhåll
ning, att man ofta gifter sig inom gruppen och bibehållandet av starka 
band med hemlandet, men är ändå pessimistisk vad gäller möjligheterna 
att bevara en jugoslavisk kultur i Sverige. Som skäl för denna slutsats an
förs t ex de lokala koloniemas litenhet - många jugoslaviska ungdomar 
växer upp på orter där de är ganska ensamma om sitt språk och sin kul
tur. Vidare är Magnusson skeptiskt till vilken förmåga institutioner som 
föreningar, religiösa sammanslutningar och hemspråksundervisningen 
kan ha att bidra till kulturbevarandet. 

Om den etniska identifikationen tunnas ut i den andra generationen, 
kommer det jugoslaviska föreningslivet i ett kritiskt läge imder den när
maste framtiden. De behov, som föreningarna tänks tillfredsställa finns 
då inte längre. Man kan dock iaktta, att en mycket stor del av föreningar
nas medlemmar är barn och ungdomar, men att detta ännu i ganska obe
tydlig utsträckning har slagit igenom i de ledande organen i föreningar 
och riksförbimd 

Vi kunde i vår analys av organisationsbenägenheten konstatera, att varia
tioner delvis kunde förklaras av engagemang i svensk respektive jugo
slavisk politik. Om förändringen av identifikationsobjekt i gruppen med
för ett ökat engagemang för det svenska och ett minskat för det jugoslavi
ska, kommer vi att få såväl positiva som negativa effekter på organisa
tionsbenägenheten. Våra data tydde dock på, att den negativa effekten 
skulle komma att bli större än den positiva. Den partiella procentdif
ferensen av Sverige-engagemang på organisationsbenägenheten var 9 



procentenheter, medan motsvarande effekt av Jugoslavien-engagemanget 
var 13 procentenheter. 

Med föreningslivets ålder tycks det som om spridningsprocessen böljat 
avstanna. Nybildandet av föreningar har avtagit drastiskt. Våra resultat 
tyder också på en avtagande organisationsgrad med en ökande ålder hos 
föreningslivet Om man betraktar organisationsgraden i olika grupper, 
synes de största potentialerna finnas bland kvinnorna, bland kroater och 
"övriga nationaliteter". 

De tänkbara positiva effekterna av den ökande åldern tror vi att man 
framförallt får söka i de ökande möjligheterna att utvinna resurser ur 
omgivningen. Vi har visat, att de äldre föreningarna har en bättre tillgång 
till lokaler, vilket vi har sett är ett strategiskt resursslag. Vi har också 
kutmat konstatera, att de mer etablerade organisationerna i flera av
seenden har ett bredare relationsmönster, vilket borde öka möjligheterna 
att extrahera resurser ur omgivningen. 

Social och geografisk rörlighet 

Invandringen från Jugoslavien har sedan böljan av 1970-talet stabiliserats 
på en låg nivå. Samtidigt förekommer en hel del återvandring. Under 
åren 1971 samt 1979-83 var Sveriges flyttningsnetto med Jugoslavien 
negativt Om denna tendens fortsätter finns det långsiktigt en svag ten
dens att den jugoslaviska kolonin i Sverige kommer att minska. Givet 
samma andel personer i kolonin som har de etniskt grundade behov, som 
föreningarna avser att tillfredsställa, kommer summan av dessa behov på 
sikt att minska. 

Inom Sverige finns en tendens till omflyttning, som medför att allt fler av 
Sverige-jugoslaverna kommer att vara bosatta i storstäder och allt färre i 
småstäder och på bruksorter. Storstadsmiljön kommer därigenom att allt 
mer prägla de jugoslaviska föreningarnas yttre förutsättningar. I vår eko
logiska analys av organisationsbenägenhetens variationer har vi kunnat 
konstatera, att det finns negativa samband mellan egenskaper i stor
stadsmiljön, som kolonins storlek och föreningslivets ålder, och organisa
tionsbenägenheten. Vi har också kuimat konstatera, att storstadsmiljön 
negativt påverkar aktivitetsnivån hos de medlemmar av kolonin som ändå 
är föreningsmedlemmar. 



Till de negativa yttre förutsättningarna i storstadsmiljön hör också kon
kurrensen från det konunersiella nöjeslivet Vi bar kunnat konstatera, att 
föreningamas inre verksamhet är mindre omfattande i storstäderna. 
Också flera former av yttre relationer är negativt relaterade med stor
stadsmiljön. 

Med avseende på den kommunala bidragsnivån kan man konstatera, att 
det finns inslag som verkar i båda riktningarna. Kommunstorlek visar 
ceteris paribus ett positivt samband med den kommunala bidragsnivån, 
men det finns också en negativ effekt som går via antal invandrarföre
ningar. 

De flesta ursprungliga jugoslaviska invandrare var industriarbetare, men 
med tiden har många genomgått en uppåtgående social mobilitet. Man 
kan också iaktta tendenser tiU en intergenerationell uppåtgående social 
rörlighet Vi har t ex kunnat notera, att jugoslaviska ungdomar i större ut
sträckning än andra invandrarungdomar och t o m  i något större ut
sträckning än svenska imgdomar väljer längre teoretiska utbildningar på 
gymnasieskolan. Similä (1987) gör likande iakttagelser i jämförelsen 
mellan jugoslaviska och turkiska ungdomar. 

Hög status hos invandrargruppen kan underlätta fortsatt identifikation 
med gruppen. Ett av våra resultat som går i den riktningen är när vi i vår 
analys av den individuella organisationsbenägenheten kunde konstatera 
ett positiv samband med social status. Vi har vidare i våra resultat indika
tioner på att hög social status hos föreningamas företrädare underlättar 
utvinnandet av ekonomiska resurser för föreningsverksamheten. 

Förändringar i omvärlden 

Vi har kunnat konstatera, att riksförbundets reala resurser per medlem 
har minskat under 1980-talet, och att det är de statliga bidragen som inte 
följt med medlems- och penningvärdesutvecklingen. Vi har inga data om 
motsvarande förhållanden på den lokala nivån och med avseende på de 
kommimala bidragen, men det finns ingen anledning att förmoda att 
dessa skulle ha ökat markant under samma period. 

Nyrekrytering till de jugoslaviska organisationerna sker till en del genom 
nybildning av föreningar, varav en del också i form av vad vi kallat 
sekundärspridning. Vi har kunnat iaktta, att stöd från det svenska sam
hället till nybildning av föreningar i stor utsträckning har följt den totala 



invandringens utveckling. Vi är nu inne i en period med liten invandring, 
varför man inte bör vänta sig något mer omfattande initialstöd till nybild
ande. Vi har dessutom kunnat notera en viss skepsis från svenska myn
digheter gentemot sekundärspridningen, som ofta uppfattas som en svår
förståelig splittring. 

Inte heller har den ekonomiska utvecklingen i Jugoslavien varit gynnsam 
för möjligheterna att därifrån utvinna resurser för serviceproduktionen 
för invandrama i Sverige. En annan utvecklingstendens i Jugoslavien, 
vars effekter är mer svårbedömbara är den fortgående tendensen till 
desintegration av förbundsstaten. Delrepublikemas roll ökar både poli
tiskt och ekonomiskt. Vi har i vårt undersökningsmaterial kuimat spåra 
effekter av denna utveckling i att företrädare för nationella föreningar 
sagt sig uppleva betydligt bättre relationer med hemlandet än vad före
trädare för allmänjugoslaviska föreningar uppgett. 

Effekter för föreningarna 

Förändringama över tid i kolonins storlek och sammansättning kan i flera 
avseenden förväntas medföra en behovsstruktur, där de jugoslaviska in
vandrarföreningarna har en allt mindre roll att spela. Tendenserna till ut
slocknande av den etniska identifikationen i andra generationen är oro
ande i detta avseende, och det är ännu inte helt klart, att tillräckligt stor 
andel av ungdomen har vunnits för föreningsverksamheten. 

. Med det minskande engagemanget för jugoslavisk kultur och samhällsliv 
avtar den individuella organisationsbenägenheten. Vi har också sett hur 
organisationsgraden avtar ju äldre föreningsväsendet blir. 

Återvandringen medför en långsiktig tendens till minskning av kolonins 
storlek, vilket reducerar rekryteringsunderlaget Den inre omflyttningen 
gör att allt fler Sverige-jugoslaver lever i storstadsmiljöer där olika om
ständigheter gör att organisationsgrad och medlemsaktivitet sjunker. 

I några avseenden innebär den inre utvecklingen i kolonin också om
ständigheter, som kan väntas medföra en för föreningama mer gynnsam 
utveckling av behovsstrukturen. Om det avtagande intresset för jugo
slaviskt samhällsliv ersätts med ett ökande intresse för svenskt samhälls
liv, ökar också intresset för föreningsengagemang, också i de jugoslaviska 
föreningarna. 



På samma sätt är det möjligt att den inter- och intragenerationella uppåt
gående sociala rörligheten medför en ökande etnisk identifikation och ett 
ökat intresse för engagemang i föreningslivet. 

De effekter man kan förvänta sig på möjligheterna att utvinna resurser 
för serviceproduktionen är på samma sätt såväl positiva som negativa. 
Eventuellt kan man påstå, att de negativa tendenserna inte dominerar på 
samma sätt som bland de förväntade effekterna på behovsstrukturen. 

Organisationer och organisationsföreträdare som blir mer etablerade i 
samhället bygger ut och intensifierar sina utåtrikade relationer, vilket kan 
medföra bättre möjligheter att utvinna resurser ur omgivningen. Den 
uppåtgående sociala mobiliteten är en faktor i detta sammanhang. I de 
nya miljöer som en allt större del av organisationslivet kommer att be
finna sig på grund av den inomsvenska omflyttningen är den kommunala 
bidragsnivån i vissa situationer högre än i de tidigare småstads- och 
bruksortsmiljöema. 

Mot ett ökat resursutvinnande talar i första hand den offentliga sektoms 
fortsatta sparsamhet och invandrarpolitikens inriktning på att serva helt 
andra och åtminstone i jämförelse med 60-talet avsevärt mindre in
vandrargrupper. Den ekonomiska utvecklingen i Jugoslavien kan för
väntas ha likartade konsekvenser medan den politiska utvecklingens kon
sekvenser är mer svåra att förutse. 

Den inre folkomflyttningen i Sverige till storstäderna medför också 
svårigheter med avseende på föreningsverksamhetens yttre förutsätt
ningar. Det blir svårare att etablera yttre relationsmönster än på de 
mindre orterna, och konkurrensen från det kommersiella nöjeslivet gör 
att föreningarna med givna resurser får att svårare att hävda sig. 

Det går inte att uttala sig om vad som kommer att bli nettot av dessa 
oUka motstridande tendenser, men vi har svårt att väija oss för att argu
menten för ett successivt utslocknande av det jugoslaviska organisations-
Uvet i Sverige är starka. 

En grundläggande svårighet med den typ av förutsägelser vi försökt göra, 
är att de i princip bygger på framskrivningar av hittillsvarande trender. 
Vad som kan ändra prediktionema är större exogena förändringar. Med 
avseende på behovsstrukturen kan sådana förändringar vara att organisa
tionerna faktiskt lyckas vinna andragenerationen eller att man lyckas 



mobilisera grupper med låg organisationsgrad som kvinnorna eller de 
nationella minoriteterna. Med avseende på resurstillgången vore en för
ändrad attityd från statsmakten med avseende på ekonomiska bidrag ett 
avgörande trendbrott. För sådana förändringar talar det ökande intresset 
för folkrörelsemas roll i förvaltandet av offentliga verksamheter. 
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9 medlemmar i J F  Sloga 
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Enkät (för enkätformulär se bilaga 11.3) 

Verksamhetsberättelse 1982-84 Makedonska gemenskapen 

Tidningen Nas Glas 

Eslöv: 

Hellen Flensburg och Terhi Hakala: Samtal med makedonska imgdomar 
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Lärarschemata för de makedonska hemspråkslärama 

Övrigt: Redovisning av invandrarprojektet i Eslöv 1976-1978 



Protokoll m m: Skolstyrelsens PM, Kommunstyrelsens protokoll 

Intervjuer; 

Karl-Gustav Holmgren, fritidsförvaltningen 
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Per Dahllöf^ invandrarrektor 

Arne Nilsson, firitidskonsulent Guimel Persson, invandrarassistent 

5 medlemmar i HKSD Croatia 

Jugoslaviska riksförbimdet: 
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Verksandietsplaner 1970,1972,1975-77 

KongressprotokoU 1970,1972,1973,1975,1977,1979,1980,1982,1984 

Katolska j ^ k a n :  

Intervju med Jose Drolc, slovensk katolsk präst i Göteborg 
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5 medlemmar i JF  Köping 
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Skrivelse till invandramämnden ang förändringar i bidragssystemet 

Skolförvaltningen: Förslag till riktlinjer för undervisningen av invand
rarelever i gymnasieskolan, juni 1983; Riktlinjer för undervisning av in
vandrarelever i grundskolan fastställda av skolstyrelsen 1984 

Stadsbiblioteket: Invandrarlitteratur 1984 
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Dag 
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Ljubo Curovic, ordförande Jugoslaviska riksförbimdet 

Ulla-Britt Hedenby, chef invandrarförvaltningens serviceenhet 

Salme Härkönen, assistent invandrarbyrån (intervju genomförd av 
Magdalena Jaakkola) 

Besnik Koldjini, assistent invandrarbyrån 

Martti Matinlassi, finska föreningens representant i SIM 1977-83 (inter
vju genomförd av Magdalena Jaakkola) 

Emmanuel Morfiadakis, invandrarrektor, ordförande invandramämnden 

Sylvia Morfiadakis, vik informationssekreterare invandrarförvaltningen 
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3 medlemmar i Slovenska klubben Planika 

2 medlemmar i J F  Balkan 
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Thullson: Äldre invandrare i Sverige. Uppsats vid högskolan i Kristian
stad, sociala servicelinjen 
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län med tillhörande skriftväxling 1980-81 

SrV: Enkätsammanställning mars 1976 

övrigt: Hitta rätt i Varberg, Informationsbroschyr; Bidragsbestämmelser 
1980; Förskole- och fritidshemsplan. Remissupplaga maj 1983 



Protokoll: Samrådsgruppen med invandrarföreningar samt konsimient-
och invandramänmden. Konsumentnämnden, Kommunfullmäktige, 
Kommimstyrelsen, Kommunstyrelsens personalutskott, Kommunstyr
elsens arbetsutskott 

Intervjuer: 

Ulla Aschan, ordförande konsument- och invandramämnden 

Lennart Blom, kultur- och bibliotekschef 

Paula Blomdahl, praktikant invandrarbyrån 

Solveig Bong, studierektor 

Sirkka Czifiik, invandrarassistent 

Anders Larsson, vice ordförande konsument- och invandramämnden 

Sigurd Tryggvason, invandrarkonsulent 

5 medlemmar i J F  V.Vlahovic 

Övrigt 

Enkät med jugoslaviska kommunalpolitiker (för enkätformulär se bilaga 
11.3) 

Interyjudata från projektet Politisk resocialisation av invandrare, Stats
vetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet. 



112 Konunoner i kommimpopiilationen 

Kommuner med 
jugoslavisk 
förening 

Kommuner med 
jugoslavisk 
ooi finsk 
förening 

Kommuner med 
finsk 
förening 

Värmdö 
Huddinge 
Botl^lra 
Hamnge 
Sollentuna 
Stockholm 
Södertälje 
Solna 

Upplands Väsby 
VaUentuna 
Österåker 
Järfälla 
Salem 
Twesö 
Upplands-Bro 
Täby 
Nacka 
Sundbyberg 
Lidingö 
Norr^ je  
Sigtuna 
Nynäshamn 

Uppsala Håbo 
Älvkarleby 
Tierp 
Enköping 
Östhammar 

Vingåker 
Nyköping 
Katrineholm 
Eskilstuna 

Oxelösund 
Flen 
Strängnäs 

Finspång 
Linköping 
Norrköping 
Motala 

Valdemarsvik 
Mjölby 

Nässjö 
Sävsjö 

Gislaved 
Jönköping 
Värnamo 

Gnosjö 
Tranas 

Väqö Markaryd 
Ljungby 

Lessebo 
Alvesta 



Kommuner med 
jugoslavisk 
odi finsk 
förening 

Hultsfred 

Kristianstad 

Burlöv 
Bjuv 

Kalmar 
Nybro 
Oskarshamn 
Västervik 

Olofström 
Ronneby 

Perstorp Östra Göinge 
^ p p a n  
Åstorp 

Malmö 
Lund 
Landskrona 
Helsingborg 
Eslöv 
Trelleborg 

Kimgälv 

Halmstad 
Falkenberg 
Varberg 

Göteborg 

Mellerud 
Mark 
Trollhättan 
Alingsås 
Bor£  

Vara 
Tibro 
Lidköping 

Mariestad 
Skara 
Skövde 

Hylte 

Härryda 
Partilie 
Mölndal 
Uddevalla 

Vårgårda 
Tranemo 
Bengtsfors 
UUaEdet 
Herrljunga 
Ulricehamn 

Töreboda 



Kommimer med 
jugoslavisk 
odi finsk 
förening 

Laxå 
Örebro 
Karlskoga 

Hallstahammar 
Västerås 
Köping 

Storfors 
Grums 
Karlstad 
Kristinehamn 
Hakors 

le 

Degerfors 
Hällefors 
Ljusnarsberg 
Askersund 
Nora 
Lindesberg 

Skinnskatteberg 
Surahammar 
Kimgsör 
Norberg 
Sala 
Fagersta 

Smedjebacken 
Falun 
Borlänge 
Hedemora 
Avesta 
Ludvika 

Gävle Hofors 
Sandviken 
Söderhamn 
Bollnäs 
Hudiksvall 

Ånge 
Timrå 
Härnösand 
Sundsvall 
&amfors 
Örnsköldsvik 



Kommuner med 
jugoslavisk 
odi finsk 
förening 

Ragunda 
Östersund 

Robertsfors 
Umeå 
Skellefteå 

överkalix 
Kalix 
Övertomeå 
Pajala 
Gällivare 
Luleå 
Piteå 
Boden 
Haparanda 
Kinma 
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Enkätfonnulär 

ENKÄT HES FÖRENINGARNAS ORDFÖRANDE 

1 V i l k e t  i r  grundades f ö ren ingen?  

2 V i l k a  o l i k a  pe rsoner ,  grupper  e l l e r  o r g a n i s a t i o n e r  
spe lade  en a k t i v  r o l l  när f ö ren i ngen  grundades? 

Ge exempel p i  ven e l l e r  v i l k a  

Riks- förbundet O 
E n s k i l d a  personer  O 
Annan j u g o s l a v i s k  
f ö r e n i n g  O 
Svenska myndighe
t e r  ( t  ex kommu
nen) O 
Fö re tag  < > 
Annan < > 
Ingen O 
Ve t  e j  < > 

3 V i l k e n  verksamhet e l l e r  v i l k a  verksamheter f ö r e k o n  
f r å n  b ö r j a n  i f ö r e n i n g e n  och under de f ö r s t a  
verksamhetsåren? 

F i n n s  d e t  n i g o n  person som n i  v e t  har kunskaper 
om f ö r e n i n g e n s  h i s t o r i a  och u t v e c k l i n g ,  son v i  
s k u l l e  kunna kon tak ta?  Om n i  känner t i l l  någon 
sådan pe rson ,  och v e t  a t t  han e l l e r  hon i n t e  har  
nägot  emot d e t ,  är  v i  tacksamma om n i  v i l l  
s k r i v a  namn, adress  och telefonnummer: 

namn) 
(adress)  
( t e l e f o n )  

5 Hur många möten har s t y r e l s e n  per  å r?  



6A F inns  de t  v i d  s i dan  om f ö r e n i n g e n s  s t y r e l s e  
s p e c i e l l a  organ ( u t s k o t t ,  kommi t tee r ,  r i d  o s v )  
e l l e r  e n s k i l d a  kon tak tpe rsone r  son ansvarar  f ö r  
v i s s a  verksamhetsgrenar? 

J a  O Nej O 

6B On j a ,  v i l k a  verksamhetsonr iden? 

Verksamhetsområde K o l l e k t i v t  K o n t a k t 
organ ( t  ex person 
u t s k o t t  e l l e r  

a n s v a r i g  

O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 

7A Hur s t o r  är  f ö ren ingens  medlemsavgi f t?  
k rono r  per  i r  och person 
k rono r  per  i r  och f a m i l j  

7B ä r  a v g i f t e n  nedsa t t  f ö r  n lgon  e l l e r  n i g r a  grupper 
medlemmar e l l e r  är  n i g o n  e l l e r  n i g r a  grupper h e l t  
b e f r i a d e  f r i n  a v g i f t ?  

O Ja ,  ba rn  i i l d r a r n a  f r i n  . . . . . . . .  i r  t i l l  
. . . . . .  i r  b e t a l a r  k ronor  per i r  

O Ja ,  ungdomar i i l d r a r n a  f r i n  i r  t i l l  
i r  b e t a l a r  . . . . . k r o n o r  per i r  

O J a ,  pensionärer  b e t a l a r  k ronor  per  i r  
O Ja ,  famil jemedlemmar b e t a l a r  k r  per 

i r  
O Ja ,  b e t a l a r  k r  per  i r  
O Nej 



8A Hur Mlnga ledamöter  har s t y r e l s e n ?  
ledamöter 

8B F inns  de t  supp lean te r?  
O J a  O Nej 
Om d e t  f i n n s  s u p p l e a n t e r ,  hur minga är de? 

supp lean te r  

+ + 
! I f r J g o r n a  9 -14  f r J g a r  v i  e- f ter  s t y r e l s e n s  ! 
! sammansättning i o l i k a  avseenden. Observera!  
! a t t  v i  i n t e  i n igon av f r l g o r n a  f r i g a r  ! 
! e f t e r  namn p i  personer ! 
+ + 

9 Hur a l n g a  av s t y r e l s e n s  ledamöter ä r  k v i n n o r ?  

10 Hur f ö r d e l a r  s i g  s t y r e l s e n s  ledamöter p l  o l i k a  
å lde rsg rupper  ? 

Under 25 i r  personer 
25 - 29 i r  personer 
30 - 39 I r  personer 
40  - 49 Ar personer 
50 - 59 Ar personer 
60 i r  och ä l d r e  personer 

11 V i l k e t  y r k e  har  de o l i k a  s t y re l se ledamöte rna?  
Undvik a l lmänna be teckn ingar  som ' a r b e t a r e *  e l l e r  
' t j ä n s t e m a n * .  Försök p r e c i s e r a !  I en d e l  y r k e n  kan 
d e t  hända a t t  man an t i ngen  ä r  a n s t ä l l d  e l l e r  egen 
f ö r e t a g a r e  ( t ex mAlare,  rörmokare,  t a n d l ä k a r e ) .  
Om nAgon har  e t t  sAdant y r k e ,  s k r i v  ocksA om han 
e l l e r  hon ä r  a n s t ä l l d  e l l e r  f ö r e t a g a r e .  För de som 
i n t e  y r k e s a r b e t a r  kan man s k r i v a  t ex s t u d e n t ,  
pens ionär ,  hemmafru o s v .  



12 Hur f ö r d e l a r  s i g  s t y r e l s e n s  ledamöter ned avseende 
pä hur länge de har v a r i t  med i - föreningens 
s t y r e l s e ?  

1 å r  e l l e r  mindre  personer 
2 - 3  i r  personer 
4 - 5  i r  personer 
6 - 7  i r  personer 
8 - 9  i r  personer 
10 ir e l l e r  mer personer 

13 Hur f ö r d e l a r  s i g  s t y r e l s e n s  ledamöter med avseende 
pä v i l k e t  å r  de kom t i l l  Sver ige?  

Kom t i l l  Sve r i ge  
1980 - 1983 personer 
1975 - 1979 personer 
1970 - 1974 personer 
1965 - 1969 personer 
1960 - 1964 personer 
1955 - 1959 personer 
Före  1955 personer 
Född i S v e r i g e  personer 

14 Hur f ö r d e l a r  s i g  s t y r e l s e n s  ledamöter på o l i k a  
j u g o s l a v i s k a  n a t i o n a l i t e t e r  ( f o l k  och f o l k s l a g ) ?  

Serber personer 
K roa te r  personer 
Montenegr iner  personer 
Makedoner personer 
S lovener  personer 
Albaner personer 
Ungrare personer 
Rumäner personer 
Andra:  

personer 
personer 



15 Hur s t o r a  inkomster  hada f ö ren i ngen  under 
d e t  senast  a v s l u t a d e  verksamhetsåret  ( e n l i g t  
r e d o v i s n i n g  p l  i r s n ö t e t ) ?  

k rono r  

Hur s t o r  d e l  av dessa inkomster  u t g j o r d e s  a v :  

B i d r a g  f r i n  kommunen? k rono r  
Andra o f - f e n t l i g a  svenska 
b i d r a g  ( t  ex - f r i n  l a n d s 
t i n g e t  e l l e r  o l i k a  p r o 
j e k t b i d r a g )  men i n t e  
s t a t l i g t  a k t i v i t e t s s t ö d  
som u t b e t a l a s  genom r i k s 
fö rbunde t  k rono r  
B i d r a g  f r i n  svenska 
o r g a n i s a t i o n e r  ( t  ex 
ABF) k rono r  
Med lemsavg i f t e r  . . . . . . . . . . .  k rono r  
Inkomster av f ö r e n i n g e n s  
verksamhet (T ex i n t r ä d e s 
a v g i f t e r ,  c a f e t e r i a ,  f ö r 
s ä l j n i n g ,  l o t t e r i e r )  k rono r  

16 Hur f ö r d e l a d e  s i g  f ö r e n i n g e n s  u t g i f t e r  
under d e t  senast  a v s l u t a d e  verksamhetsåret?  

Loka lhy ra  . . . . . . . . . . .  k rono r  
Andra u t g i f t e r  f ö r  l o k a l  
t ex u t r u s t n i n g  och 
i n v e n t a r i e r  k rono r  
Föreningens verksamhet k rono r  

17 Har f ö r e n i n g e n  t i l l g å n g  t i l l  egen l o k a l  
(som man hyr  e l l e r  ä g e r ) ?  

O J a  O Nej 

On j a ,  hur s t o r  är  l o k a l e n ?  

kvadra tmete r  

T i l l  vad används l o k a l e n ?  



18 Vem b e t a l a r  hy ran  f ö r  f ö r t n i n g e n s  l o k a l ?  
O V i  har e j  egen l o k a l  
O Föreningen b e t a l a r  hyran 
O Kommunen b e t a l a r  hyran 
O Annat :  

19 Om f ö r e n i n g e n  i n t e  har t i l l g i n g  t i l l  egen 
l o k a l  e l l e r  om de egna l o k a l e r n a  ä r  f ö r  s m l ,  v a r  
b e d r i v s  i s i  f a l l  verksamheten? 

20 Har f ö ren i ngen  t i l l g l n g  t i l l  a n s t ä l l d  
persona l  ( s e k r e t e r a r e ,  konsu len t ,  i n s t r u k t ö r ) ?  
Räkna o c k s i  med s i d a n  personal  som d i r e k t  av lönas  
av kommunen e l l e r  s t a t e n  ( t  ex l öneb id rag )  

O Nej 
O J a ,  personer ,  varav p i  h e l t i d  

21 Hur mJinga medlemmar hade fö ren ingen  i 
s l u t e t  av i r  1982? 

medlemmar 

22  F i nns  d e t  medlemmar i fö ren ingen  son i n t e  
ä r  j u g o s l a v e r  ( f ödda  i Jugos lav ien  och deras  
b a r n ) ?  

O Nej 
O J a ,  unge fä r  medlemmar av f ö l j a n d e  

n a t i o n a l  i t e t ( e r ) :  

23  Ungefär hur minga medlemmar f i n n s  d e t  i 
o l i k a  å lde rsg rupper?  

Under 16 i r  ungefär  medlemmar 
16-24 i r  ungefär  . . . . . . . .  medlemmar 
25-39 i r  unge fä r  medlemmar 
40-59 I r  ungefär  . . . . . . . .  med lemmar 
60 Jir och ä l d r e  ungefär  . . . . . . . .  medlemmar 



24 Ungefär hur  mlnga av f ö r e n i n g e n s  medlenaar 
ä r  k v i n n o r ?  

kv inno r  

25 Unge-fär hur  n i n g a  medlenaar f i n n s  de t  i 
o l i k a  y rkesgrupper?  

Ej  y rkesarbetande 
(s tuderande ,  pens ionä re r ,  
henma-fruar) unge fä r  
med 1emmar 
A r b e t a r e  ungefär  
medlemmar 
Tjänstemän ungefär  
med1emmar 
Egna f ö r e t a g a r e  ungefär  
medlemmar 

26 ä r  d e t  nAgon yrkesgrupp som d e t  har v a r i t  
s ä r s k i l t  s v A r t  e l l e r  l ä t t  a t t  i n t r e s s e r a  f ö r  a t t  
b l i  medlemmar? ^ ä t t  Varken S v i r t  

l ä t t  
e l  l e r  
s v l r t  

E j  y rkesarbetande 
(s tuderande,  hemmafruar, 
pens ionä re r  o s v )  O O O 
A r b e t a r e  O O O 
T j  änstemän O O O 
Egna f ö r e t a g a r e  O O O 

27 Ungefär hur  f ö r d e l a r  s i g  medlemmarna pA 
o l i k a  j u g o s l a v i s k a  n a t i o n a l i t e t e r  ( f o l k  och 
f o l k s l a g ) ?  

Serber ungefär  med 1emmar 
K roa te r  ungefär  medlemmar 
Montenegr iner  ungefär  medlemmar 
Makedoner ungefär  medlemmar 
Slovener  ungefär  medlemmar 
Albaner  ungefär  medlemmar 
Ungrare ungefär  . . . . . . . . . .  med 1emmar 
Rumäner ungefär  medlemmar 
Andra:  

ungefär  med lemmar 
ungefär  medlemmar 



28 Ger f ö r t n i n g e n  u t  t n  egen t i d n i n g ?  

O J a  O Nej 

On j a ,  hur s t o r  ä r  t i d n i n g e n s  upplaga? 
exemplar 

Hur o- f ta  u tkonner  t i d n i n g e n ?  
gånger per I r  

29 Hur i n f o r m e r a r  f ö r e n i n g e n  medlemmarna om 
verksamheten och hur  e f f e k t i v a  anser n i  a t t  de 
o l i k a  i n f o r m a t i o n s k a n a l e r n a  ä r ?  

God Ganska O i l  i g  Förekommer 
e f f e k -  b r a  e f f e k t -  i n t e  
t l v i t e t  e f f e k -  t i v i t e t  a l l s  

t i v i t e t  

A n s l a g s t a v l a  i 
f ö ren i ngens  
l o k a l  O o o o 
C i r k u l ä r b r e v  t i l l  
medlemmarna O o o o 
Annonser i svenska 
t i d n i n g a r  O o o o 
Radio/TV ( t  ex i n -
vand ra r redak t  ionen 
l o k a l r a d i o ,  
n ä r r a d i o )  O o o o 
Jugos lavensk i  
l i s t  O o o o 
Föreningens egen 
t i d n i n g  o o o o 
I n f o r m a t i o n  pA 
a r b e t s p l a t s e r n a  o o o o 
Annonser ing p l  
a f f i s c h t a v l o r  i 
bostadsområdena o o o o 
D i r e k t  m u n t l i g  
i n f o r m a t i o n  t i l l  
medlemmarna o o o o 
Annat o o o o 



Har f ö r e n i n s e n  under d e t  senaste  I r e t  
o r g a n i s e r a t  ku rse r  e l l e r  c i r k l a r  i egen r e g i  e l l e r  
i samarbete ned n i g o t  s t u d i e f ö r b u n d  ( t  ex ABF) 

O Nej O Ja 

Om j a ,  i v i l k a  ämnen och om i samarbete med n i g o t  
s t u d i e f ö r b u n d ,  v i l k e t ?  

31 V i l k a  a k t i v i t e t e r / v e r k s a m h e t e r  hade n i  i 
f ö r e n i n g e n  under d e t  senaste  å r e t ?  V i l k a  
a k t i v i t e t e r  v a r  s ä r s k i l t  avsedda f ö r  ba rn  och 
ungdomar och v i l k a  va r  s ä r s k i l t  avsedda f ö r  vuxna? 
Förekom d e t  a k t i v i t e t e r  som v a r  s ä r s k i  I t .  avsedda 
f ö r  k v i n n o r ?  

För Endast Endast V i  hade 
a l l a  f ö r  f ö r  ingen 
medlem- ba rn  k v i n n o r  s i dan  
mar och ung-  a k t i v i t e t  

domar 

REGELBUNDNA 
SPORTGRUPPER 

F o t b o l l  
Bo rd tenn i s  
Schack 

REGELBUNDNA KUL
TURELLA GRUPPER 

Folkdans 
Tea te r  
SAng 



För Endast Endast V i  had*  
a l l a  f ö r  f ö r  ingen 
medlem- ba rn  k v i n n o r  s i d a n  
mar och ung- a k t i v i t e t  

domar 

AKTIVITETER UTANFÖR 
ORGANISERADE GRUPPER 

A. I LOKALERNA 

B i b l i o t e k  < 
T i d n i n g a r  < 
B i l j a r d  < 
TV < 
F i l a v i s n i n g  < 
C a f e t e r i a  < 
F ö r e l ä s n i n g a r  < 
S o c i a l  e l l e r  annan 
r å d g i v n i n g  < 

< 
< 
< 

B. UTANFÖR LOKALERNA 

F ö r e s t ä l l n i n g a r  < 
F e s t e r  < 
U t f l y k t e r / r e s o r  < 

< 
< 

32 On n i  i f r i g a  31 har  ange t t  a t t  r eso r  och /  
e l l e r  u t f l y k t e r  har fö rekommi t ,  v a r t  har  dessa 
r e s o r  g å t t ?  

33 Samarbetar f ö r e n i n g e n  ned någon j u g o s l a 
v i s k  u t b i l d n i n g i n s t i t u t i o n  ( t  ex B i r o t e h n i k a ) ?  

O Nej O Ja 

Om j a ,  med ven och på v i l k e t  s ä t t  sanarbe ta r  n i ?  



34 E n l i g t  t r  bsdöi in ing,  hur s t o r t  behov har f ö r e 
n ingen av nedan uppräknade r e s u r s e r ?  

Mycket Ganska 
s t o r t  s t o r t  
behov behov 

Ganska L i t e t  
l i t e t  e l l e r  
behov i n g e t  

behov 

Mer pengar t i l l  
verksanheten O O O O 
Loka le r  O O O O 
Personal  O O O O 
Ledare O O O O 
Annat :  

O O O O 
O O O O 

35A On resu rse rna  s k u l l e  öka e n l i g t  önskea l l en  i 
-fråga 34,  e n l i g t  e r  bedömning hur v i k t i g t  är  d e t  
a t t  resu rse rna  sa tsas  p l  o l i k a  ned lensgrupper? 
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Mycket Ganska Ganska L i t e  e l l e r  
v i k t i g t  v i k t i g t  l i t e  i n t e  a l l s  

v i k t i g t  v i k t i g t  

Barn och ungdomar O O O O 
Kv innor  O O O O 
Andra g ruppe r :  

O O O 
O O O 

Hur v i k t i g t  är  d e t  a t t  r e s u r s e r  na s a t s a s  p l  
o l i k a  a k t i v i t e t e r ?  

Mycket Ganska Ganska L i t e  e l l e r  
v i k t i g t  v i k t i g t  l i t e  i n t e  a l l s  

v i k t i g t  v i k t i g t  

Spo r t  O O O O 
I n f o r m a t i o n  O O O O 
K u l t u r  O O O O 
öppen verksamhet O O O O 
A k t i v i t e t e r  som har 
som m i l s ä t t n i n g  a t t  
pAverka myndigheter  
i i n v a n d r a r f r å g o r  O O O O 
Andra verksamheter :  

O O O 
O O O 



36 Ungefär hur minga avd lemmar d e l t a r  i f ö l j a n d e  
verksamheter? 

D e l t a r  i I r s n ö t e n  e l l e r  
andra  möten där  b e s l u t  
f a t t a s  ungefär  medlemmar 
D e l t a r  1 annan verksam
he t  ungefär  medlemmar 
D e l t a r  i n t e  i n i g o n  
verksamhet i f ö ren i ngen  ungefär  medlemmar 

37 Ungefär hur  minga medlemmar va r  närvarande v i d  
senas te  i r s n ö t e ?  

medlemmar 

38 Hur v a n l i g t  ä r  d e t  a t t  f ö ren ingen  har k o n t a k t  
per b r e v ,  t e l e f o n s a m t a l  e l l e r  p e r s o n l i g a  besök med 
d i s t r i k t e t  e l l e r  r i k s f ö r b u n d e t ?  

Kontak te r  med Kon tak te r  med 
d i s t r i k t e t  r i k s f ö r b u n d e t  

P r a k t i s k t  t a g e t  
d a g l i g e n  O O 
Nlgon g l n g  pe r  
vecka O O 
NAgon e l l e r  n i g r a  
gånger per  mlnad O O 
F ä r r e  än 10 gAnger 
per I r  O O 
A l d r i g  O O 

39 Om d e t  förekommer a t t  f ö ren ingen  s j ä l v  t a r  
k o n t a k t  med r i k s f ö r b u n d e t  o c h / e l l e r  d i s t r i k t e t ,  vad 
b ruka r  dessa k o n t a k t e r  handla om? 

Kon tak te r  med r i k s f ö r b u n d e t :  

Kon tak te r  med d i s t r i k t e t :  



40 F i n n i  d e t  n igon  s o r t *  verksamhet son r i k s f ö r b u n 
d e t  e l l e r  d i s t r i k t e t  borde s y s s l a  ned nen son nan 
i n t e  ägnar s i g  i t  nu? 

O J a  O Nej 

Om j a ,  v i l k e n  e l l e r  v i l k a  verksamheter? 

R i ks fö rbunde t  borde :  

D i s t r i k t e t  borde:  

4 1  Anser n i  a t t  d e t  är  t i l l  f ö r d e l  f ö r  f ö r e n i n g e n  
a t t  v a r a  ans l u t en  t i l l  J u g o s l a v i s k a  r i k s f ö r b u n d e t ?  

O J a  O Nej 

Om j a ,  på v i l k e t  s ä t t  ä r  d e t  t i l l  f ö r d e l  f ö r  
f ö ren ingen?  

42 Från v i l k e t  område i S v e r i g e  r e k r y t e r a r  f ö r e 
n ingen s i n a  medlemmar? 

O Stadsde l  e l l e r  kommundel 
V i l k e n ?  

o Kommun 
V i l k e n ?  

o F l e r a  kommuner 
V i l k a ?  



43A F inns  d e t  i no«  samia o n r i d c  soa f ö ren ingen  
r e k r y t e r a r  s i n a  sed lemmar i f r l n  andra  j u g o s l a v i s k a  
o r g a n i s a t i o n e r  e l l e r  f ö r e n i n g a r ?  

O Ja O Nej 

43B Om j a ,  v i l k a  är  dessa f ö r e n i n g a r  och hur s k u l l e  
n i  v i l j a  b e s k r i v a  f ö r h å l l a n d e t  m e l l a n  dessa 
f ö r e n i n g a r  och e r  egen f ö r e n i n g  

Fö re -  Mycket Ganska Varken Ganska Mycket 
n i n g  b r a  b r a  b r a  d l l i g t  d i l i g t  

e l l e r  
d å l i g t  

O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 

44 Om n i  besvara t  f r l g a  43A med j a ,  ä r  d e t  n lgon  
e l l e r  n i g r a  av dessa f ö r e n i n g a r  som e r  f ö r e n i n g  har  
h a f t  n l g o t  s l a g s  samarbete med? 

O J a  O Nej 

Om j a ,  med vem och på v i l k e t  s ä t t  har n i  h a f t  
samarbete? 

45 Förekommer d e t  n l g o t  samarbete m e l l a n  e r  f ö r e 
n i n g  och andra i n v a n d r a r f ö r e n i n g a r  p l  o r t e n ?  

O J a  O Nej 

Om j a ,  med v i l k a  andra  i n v a n d r a r f ö r e n i n g a r  
samarbetar n i ?  



46 Förekomiier d » t  a t t  personer  som i n t e  är  aed le i i i ia r  
d e l t a r  i någon ve rksanhe t  i fö ren ingen? 

O Ja O Nej 

Om j a ,  i v i l k e n  verksamhet -förekommer d e t t a  ( t  ex 
f e s t e r  o s v )  

47 F inns  d e t  medlemmar i f ö r e n i n g e n  som har f ö r 
t roendeuppdrag i svenska o r g a n i s a t i o n e r  e l l e r  i 
kommunen? 

O Nej 
O Ja ,  unge fä r  . . . . . . .  medlemmar, va rav  . .  

s t ycken  s t y r e l s e l e d a m ö t e r  har f a c k l i g a  
f ö r t r oendeuppd rag  

V i l k a  f a c k l i g a  o r g a n i s a t i o n e r ?  

O Vet e j  om n i g r a  medlemmar har f a c k l i g a  
f ö r t r o e n d e u p p d r a g  

O J a ,  unge fä r  medlemmar, va rav  . . . .  
s t ycken  s t y r e l s e l e d a m ö t e r  har f ö r t r o e n d e 
uppdrag i and ra  svenska o r g a n i s a t i o n e r  
( t  ex ABF, Hem och s k o l a )  

O Vet e j  om n i g r a  medlemmar har f ö r t r o e n d e 
uppdrag i andra  svenska o r g a n i s a t i o n e r  

O J a  unge fä r  medlemmar, va rav  . . . . .  
s t ycken  s t y r e l s e l e d a m ö t e r  har kommunala 
f ö r t r o e n d e u p p d r a g  (komnunfu l Imäkt ige ,  
l a n d s t i n g e t ,  nämnd e l l e r  s t y r e l s e  i 
kommunen e l l e r  l a n d s t i n g e t )  

V i l k e n  e l l e r  v i l k a  kommuner? 

O Vet e j  om n i g r a  medlemmar har kommunala 
f ö r t r oendeuppd rag  



48 ftr f ö r e n i n g e n  rep resen te rad  i n l g o t  e l l e r  n i g r a  
r å d g i v a n d e  organ i konnunen ( i n t e  nännder och 

s t y r e l s e r  t ex invandrarnäand)? 
J a ,  i n v a n d r a r r l d ,  r e fe rensg rupp  
f ö r  i n v a n d r a r f r i g o r  e l l e r  l i k n a n d e  O 
J a ,  f ö r e n i n g s r å d  e l l e r  l i k n a n d e  O 
J a ,  anna t :  

O 
O 

Nej O 

Har f ö r e n i n g e n  under de t  senas te  i r e t  f ö r s ö k t  
päverka e t t  k o i n u n a l t  b e s l u t  e l l e r  komunens 
p l a n e r ?  
N é j ,  a l d r i g  O 
J a ,  någon ens taka  g i n g  O 
J a ,  inånga gånger O 
On j a ,  vad har  d e t  g ä l l t  f ö r  saker?  

49A 

49B 

49C Om j a ,  v i l k e n  f raagång hade f ö r e n i n g e n  e n l i g t  e r  
bedönning i s i n a  f ö r s ö k  a t t  påverka  konunen?  

50 • • 
! F råga 50 besvaras on f r å g a  49A ! 
! b e s v a r a t s  ned j a  ! 
+ + 

På v i l k e t  e l l e r  v i l k a  s ä t t  f ö r s ö k t e  n i  påverka 
konnunen? 
Tog k o n t a k t  ned en konnunal 
t j ä n s t e n a n  e l l e r  f ö r v a l t n i n g  O 
Tog k o n t a k t  ned en e l l e r  f l e r a  
k o n n u n a l p o l i t i k e r  O 
Tog k o n t a k t  ned e t t  e l l e r  f l e r a  
p o l i t i s k a  p a r t i e r  O 
Skrev insändare  e l l e r  a r t i k e l  i 
t i d n i n g  O 
D e l t o g  t i l l s a n n a n s  ned andra  
f ö r e n i n g a r  o c h / e l l e r  e n s k i l d a  
i en a k t i o n s g r u p p  O 
Anordnade e l l e r  d e l t o g  i 
d e n o n s t r a t i o n  O 
Besvarade r e n i s s  f r å n  konnunen 
t i l l  f ö r e n i n g e n  O 
Annat :  

O 
O 
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51 Förekoniter d e t  n i g o t  sanarbe t»  n t l l a n  e r  f ö r e 
n i n g  och svenska f ö r e n i n g a r  pi o r t e n ?  

O J a  O Nej 

On j a ,  med v i l k a  andra - föreningar  och p i  v i l k e t  
s ä t t  samarbetar  n i ?  

52 Har e r  f ö r e n i n g  n i g o t  d i r e k t  samarbete med 
mynd ighe te r ,  kommuner, o r g a n i s a t i o n e r  e l l e r  f ö r e t a g  
u t a n f ö r  Sve r i ge?  

J a ,  med myndigheter  e l l e r  kommuner 
i J u g o s l a v i e n  
J a ,  med o r g a n i s a t i o n e r  i Jugos lav ien  
J a ,  med - fö re tag  i Jugos lav ien  
J a ,  med j u g o s l a v i s k a  f ö r e n i n g a r  i 
andra i nvand r i ngs l ände r  
Nej 

On j a ,  med v i l k a  och p i  v i l k e t  s ä t t  samarbetar n i ?  

53A Vad anser  n i  f ö r  närvarande ä r  de s t ö r s t a  
problemen f ö r  f ö r e n i n g e n  och dess verksamhet? 

53B F inns  d e t  n i g o t  i de senaste  Arens u t v e c k l i n g  
som n i  s k u l l e  v i l j a  peka p l  som s ä r s k i l t  p o s i t i v t  
f ö r  f ö r e n i n g e n  och dess verksamhet? 

O 
O 
O 

O 
O 

H J Ä R T L I G T  T A C K  F ö R  E R  MEDVERKAN!  



ENK&T MED DISTRIKT OCH SAMORONINOSKOMMITTEER 

V i s s a  f r i g ö r  i dessa enkä te r  ar  anpassningar  av f r i g ö r  i enkäten 
t i l l  f ö r e n i n g a r n a .  Dessa f r i g ö r  r e d o v i s a s  i n t e  har i s i n  h e l h e t .  

Använda f ö r k o r t n i n g a r :  F - enkäten t i l l  f ö r e n i n g a r n a ,  D « enkäten 
t i l l  d i s t r i k t e n ,  S = enkäten t i l l  samordningskomni t teerna 

01-03 Motsvarar  F1-F3 
S1-S3 

04,S4 V i l k a  f ö r e n i n g a r  är  medlenmar i d i s t r i k t e t  
<sainordningskoRnitten>(Oin d e t  i n t e  f i n n s  p l a t s ,  
b i f o g a  en f ö r t e c k n i n g .  

05,SS Motsvarar  F6 

06,S6 Hur s t o r  är aed lensavgi f ten  t i l l  d i s t r i k t e t  
<5anordningskonnitten>? 

kronor  per  f ö r e n i n g  och i r  
k ronor  pe r  medlen och i r  

07-016 Motsvarar  F8-F17 
S7-S16 

017,317 Motsvarar  F20 

018,318 Motsvarar  F29 nen u t a n  bedömning av i n f o r a a t i o n s -
kana le rnas  e f f e k t i v i t e t  

019,319 Motsvarar  F30 



D20,S20 V i l k a  a k t i v i t t t e r  har d i s t r i k t e t  <samordnings
kommit tén)? ( t  ex i d r o t t s t u r n e r i n g a r ,  f i r a n d e  av 
n a t i o n e l l a  h ö g t i d e r ,  f e s t e r  e t  c )  

DZl D e l t a r  d i s t r i k t e t  i n i g r a  n a n i f e s t a t i o n e r /  
verksamheter  som o r g a n i s e r a s  av r i k s f ö r b u n d e t ?  (T 
e x  Marskalk  T i t o - c u p e n ,  ungdomsfes t iva len e t  c )  

O Ja O Nej 

Om j a ,  v i I k a ?  

D22 Motsvarar  F34 s a n t  f 3 5 B ,  den senare f r i g a n  dock 
u t a n  bundna s v a r s a l t e r n a t i v  

D23,S25 Motsvarar  F37 

D24,S26 Motsvarar  F5 

D25-D28 Motsvarar  F38-F41 
S26-S29 

D29 Samarbetar d i s t r i k t e t  med: 

Svenska o r g a n i s a t i o n e r  O 
Annat d i s t r i k t  O 
Andra i n v a n d r a r o r g a n i s a t i o n e r  O 
Ingen av dessa O 

Om n i  har  s v a r a t  j a  p i  n i g o t  e l l e r  n i g r a  
a l t e r n a t i v ,  s k r i v  med v i l k a  o r g a n i s a t i o n e r  n i  
samarbetar och p i  v i l k e t  s ä t t  



D30 Motsvarar F48 M n  u tan  bundna s v a r s a l t v r n a t i v  

D31,S31 Motsvarar  F49A-B och F50. I enkäten t i l l  sa i tord-
n ingskommit teerna är  n o t s v a r i g h e t e n  t i l l  F50 
fo rmu le rad  u tan  bundna s v a r s a l t e r n a t i v  

D32,S32 Motsvarar  F53A 

D33,S33 Har d i s t r i k t e t  <sa*ordn ingsko i i i i i i t ten> under 
senare I r  h a f t  n igon  f r a n g i n g ,  a k t i v i t e t  e l l e r  
verksanhet  son v a r i t  p o s i t i v  f ö r  d i s t r i k t e t  
<samordningskonni t ten>? 

S21 Ger sanordn ingskonn i t ten  u t  n l g o n  egen t i d n i n g ?  

0 J a  O Nej 

On j a ,  hur n i n g a  g i n g e r  per I r  ges t i d n i n g e n  u t ?  

g i n g e r  per I r  

1 hur  s t o r  upplaga t r y c k s  t i d n i n g e n ?  

exeap la r  

Hur f i n a n s i e r a s  t i d n i n g e n ?  

Ven s k r i v e r  i t i d n i n g e n ,  e n s k i l d a  o c h / e l l e r  
f ö r e n i n g a r ?  

D i s t r i b u e r a s  t i d n i n g e n  t i l l  a l l a  fö ren ingsned lennar  
e l l e r  f i n n s  d e t  e n s k i l d a  p renune ran te r ,  e l l e r  
fö rekonner  b i d a  a l t e r n a t i v e n ?  



S22 Motsvarar  FS2 mvn aed s v a r s a l t c r n a t l v t n  r e p u b l i k ,  
kommun, o r g a n i s a t i o n ,  myndighet och annat  

S23 Motsvarar  

u. 

S24 Motsvarar  F35B men u t a n  bundna s v a r s a l t e r n a t i v  

S30 Motsvarar  F51 

ENKttT MES JUGOSLAVISKA KOMMUNALPOLITIKER 

1 Hur gammal ä r  n i ?  

I r  

2 ö r  n i  4ö r  närvarande f ö r vä rvsa rbe tande  e l l e r  e j ?  

O J a ,  a n s t ä l l d  
O J a ,  egen f ö r e t a g a r e  e l l e r  medh jä lpare  i 

f a m i l j e f ö r e t a g  
O Nej 

3 Om n i  besvara t  f r i g a  2 ned j a ,  dvs om n i  ä r  
f ö r v ä r v s a r b e t a n d e ,  v i l k e t  y r k e  har n i ?  

4 Om n i  besvarat  f r A g a  2 med n e j ,  dvs om n i  i n t e  
ä r  f ö r v ä r v s a r b e t a n d e ,  ä r  n i  

O Studerande 
O Pensionär 
O Hemmafru 
O '  S j u k s k r i v e n ,  a r b e t s l ö s ,  v ä r n p l i k t i g  

5 När f i c k  n i  e r t  f ö r s t a  kommunala f ö r t r o e n d e 
uppdrag? 

A r  



6 V i l k e t  uppdrag v a r  de t?  

7 V i l k e t  e l l e r  v i l k a  konnunala f ö r t roendeuppdrag  
har  n i  f ö r  närvarande? 

A. P res id ieuppdrag  <ord'förande, v i c e  o rd fö rande)  
i f ö l j a n d e  organ ( f u l l m ä k t i g e ,  nämnder, s t y 
r e l s e r  ) ; 

B. O r d i n a r i e  ledamot men e j  p r e s i d i u m  i f ö l j a n d e  
organ*. 

C. Suppleant  i f ö l j a n d e  o rgan :  

8 I v i l k e t  land ä r  n i  född? 

O Jugos lav ien  
O Sve r i ge  
O Annat l and  

9 Om n i  i n t e  är  f ö d d  i S v e r i g e ,  v i l k e t  I r  
invandrade n i  t i l l  Sver ige?  

Ar  

10 Om n i  har i n v a n d r a t  t i l l  Sve r i ge  f r & n  
J u g o s l a v i e n ,  hade n i  n l gon  e r f a r e n h e t  av 
f ö r e n i n g s a r b e t e  t Jugos lav ien  ( t  ex 
ungdomsorganisat ionen,  f a c k f ö r e n i n g e n )  

O J a  O Nej 



11 V i l k e n  j u g o s l a v i s k  n a t i o n a l i t e t  t i l l h ö r  n i ?  

O K r o a t e r  
O Serber 
O S I  ovener 
O Makedoner 
O Montenegr iner  
O A lbaner  
O Annan: . . . . . .  

12 ä r  n i  medlem av n i g o n  i nvand ra r fö ren ing?  

O J a ,  j a g  ä r  medlem i 

( s k r i v  f ö r e n i n g e n s / f ö r e n i n g a r n a s  namn) 

O Nej 

13 Om n i  besva ra t  f r i g a  12 med j a ,  dvs om n i  är  
medlem i n i g o n  i nvandra r - fö ren ing ,  har n i  n l g o t  
f ö r t r oendeuppd rag  i - föreningen,  t ex 
s ty re1seuppdrag? 

O J a  O Nej 

14 Om n i  b e s v a r a t  f r i g a  12 med n e j ,  dvs om n i  i n t e  
ä r  medlem i n i g o n  i n v a n d r a r f ö r e n i n g ,  har n i  
t i d i g a r e  v a r i t  medlem i n igon  s i dan  f ö r e n i n g ?  

O Ja O Nej 

15 I de f l e s t a  p a r t i g r u p p e r  b rukar  de t  vara  s i ,  a t t  
o l i k a  fö r t roendemän s p e c i a l i s e r a r  s i g  p l  n l g o t  
v i s s t  s l a g  av f r i g ö r ,  t ex ba rnomsorgs f r i go r ,  
t e k n i s k a  f r i g ö r ,  ekonomi o s v .  Hur s k u l l e  n i  v i l j a  
b e s k r i v a  e r  egen r o l l  i d e t t a  avseende? 

O fir i n t e  s p e c i a l i s e r a d ,  s y s s l a r  l i k a  mycket 
med a l l a  t y p e r  av f r i g ö r  

O S y s s l a r  s ä r s k i l t  mycket med i n v a n d r a r -
p o l i t i s k a  f r i g ö r  

O S y s s l a r  s ä r s k i l t  mycket med n igon annan t y p  
av f r i g ö r ,  näml igen :  



16 H inder  d « t  a t t  i n v a n d r a r f ö r e n i n g a r  » l l c r  
f ö r e t r ä d a r e  f ö r  i n v a n d r a r f ö r e n i n g a r  t a r  kon tak t  aed 
e r  f ö r  a t t  d i s k u t e r a  k o n n u n a l p o l i t i s k a  f r i g ö r ?  

O J a ,  o f t a  
O J a ,  men s a l  l a n  
O N e j ,  a l d r i g  

Om j a ,  v i l k a  f r i g ö r  har d e t  g ä l l t ?  

TACK FÖR ER MEDVERKAN! 







CEIFO är en tvärvetenskaplig forskningsenhet som 
1983 inrättades vid Stockholms universitets sam
hällsvetenskapliga fakultet. Till dess forsk
ningsområde hör internationell migration, etnicitet 
och nationalitet, främlingsfientlighet, relationer 
mellan etniska grupper, liksom också migrations-
och flyktingpolitik. Med hjälp av internationella 
jämförelser studeras invandrar- och flyktinggrupper 
med olika bakgrund och under skilda samhälls
förhållanden. I jämförande perspektiv studeras 
också de aspekter av det svenska samhället och 
kulturen som uppenbaras i mötet med etniska 
minoriteter. - CEIFO står för centrum för 
invandringsforskning. På engelska: Center for 
Research in International Migration and Ethnic 
Relations. 

I denna och två samtidigt publicerade böcker 
presenteras resultaten av ett forskningsprojekt om 
invandrar- och minoritetsorganisationer i Sverige. 
För första gången har finländares och jugoslavers 
lokala föreningar i kommuner runt om i Sverige 
blivit föremål för en grundlig undersökning. 

Magdalena Jaakkola som är sociolog svarar för två 
böcker om Sverige-finländarnas föreningsliv och 
Henry Bäck som är statsvetare svarar för en bok 
om jugoslaviska föreningar i Sverige. 
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