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Förord 

Sedan mitten av 1980-talet har invandringen till Sverige, liksom 
invandringen till Väst-Europa över huvud, i allt större utsträckning 
kommit att bestå av flyktingar. Den 1 januari 1985 lades det svenska 
systemet för att ta  emot flyktingar om. Statens invandrarverk blev huvud
ansvarigt, medan landets kommuner engagerades för att genomföra mot
tagandet lokalt. 

Vid Stockholms universitet finns sedan 1983 en forskningsenhet, 
Centrum för invandringsforskning (Ceifo), som bedriver forskning om 
internationell migration och etniska relationer. Redan 1985 började 
planeringen av ett större flyktingprojekt vid Ceifo, ett projekt som fick 
namnet: "Flyktingmottagandet - studier av flyktingars integration och 
etniska relationer i Sverige". 

Föreliggande rapport, skriven av fil dr Orlando Mella, är den första av 
flera som kommer att publiceras från detta forskningsprojekt. I rapporten 
ingår tre delstudier, som alla är inriktade på de chilenska flyktingar som 
kom till Sverige kring 1986-87, d v s  under det nya flyktingmottagandets 
första år. Den första delstudien ger en bild av flyktingarnas bakgrund, för
väntningar, värderingar och livsstilar. I den andra använder Orlando 
Mella utprövade instrument för att undersöka flyktingarnas psykosociala 
hälsa. Den tredje delstudien slutligen innehåller en diskussion av flykting
arnas sociala nätverk och av deras behov av socialt stöd i mottagarlandet 
Sverige. 

I samma projekt har vi parallellt studerat de polska och de kurdiska 
flyktingar som kom under samma tidsperiod och vi kommer senare att 
rapportera också om dessa grupper. I alla grupperna har vi gjort långa och 
fördjupade intervjuer, och vi har återkommit flera gånger till de inter
vjuade. Alla de flyktingar som vi intervjuat och som delat med sig av sina 
erfarenheter av att komma till Sverige som flyktingar, har varit bosatta i 
någon av de sex kommuner som vi valt ut för projektet. Vi har nämligen 
just i dessa kommuner också studerat hur det kommunala flykting
mottagandet varit organiserat, vilken service man erbjudit flyktingarna, 
vilka konflikter som uppstått etc, och vi har särskilt granskat hur kom
munernas administration av flyktingmottagandet byggts upp. Resultaten 
av dessa kommunstudier kommer också senare att redovisas i en särskild 
bok. 



Två allmänna studier tillkommer. Docent Anders Lange har utnyttjat 
vårt intervjumaterial till att beskriva och diskutera flyktingarnas boende-
situation mot bakgrund av deras tidigare boende i hemlandet och deras 
uppfattningar om de egna behoven gällande boendet. Professor Tomas 
Hammar skildrar i den andra studien hur reformen av flyktingmottag
andet kom till i början av 1980-talet och hur utvecklingen snart tvingade 
fram drastiska avsteg från de ursprungliga intentionerna. En förteckning 
av de publikationer som kan väntas under 1990/91 återfinns i slutet av 
denna bok. 

Projektet "Flyktingmottagandet" har kunnat genomföras tack vare 
anslag från följande forskningsfinansiärer: Arbetsmarknadsdeparte-
mentet/DEIFO, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 
Riksbankens Jubileumsfond och Statens byggforskningsråd. 

Stockholm i december 1990 

Anders Lange Tomas Hammar 



DEL I 

CHILENSKA FLYKTINGARS 
VÄRDERINGAR OCH LIVSSTILAR 





Inledning 

Det finns inte någon nationalkaraktär (eller mentalitet) som är karakte
ristisk för alla chilenska flyktingar, men vissa grundläggande drag åter
kommer hos de flesta. Speciellt när man jämför med andra nationaliteter 
kan man tala om gemensamma värderingar och livsstilar "Vi chilenare är 
mycket olika svenskarna. Vi är framförallt mer utåtriktade ...sade t ex en 
av våra intervjuade chilenare. 

Om man observerar och analyserar de chilenska flyktingarnas utsagor 
och beteenden på  djupet, såsom vi har gjort, när vi inom flykting
mottagandeprojektet har studerat flyktingarnas anpassningsstrategier, 
upptäcker man så småningom att de i mycket har samma perspektiv på 
sin omvärld. Detta grundar sig möjligen på deras gemensamma 
erfarenheter och sociala rötter. 

Gemensamt för dem är inte minst att de är flyktingar, och att de har 
varit utsatta för motgångar. D e  har inte lyckats politiskt eller ekonomiskt. 
De  har gjort negativa livserfarenheter som påverkat deras syn på  om
världen. Man kan därför förvänta sig att finna pessimism och osäkerhet 
bland dem. 

Men de chilenare som har kommit till Sverige har också och kanske 
allra främst påverkats av de värderingar som rådde i hemlandet. Den poli
tiska regim som har karakteriserat Chile de senaste åren har säkert på
verkat dem djupt i flera avseenden: den auktoritära militärdiktaturen har 
präglat samhället med värderingar såsom att politisk aktivitet och 
politiskt deltagande har ringa värde. 

Individen skall helst hålla sig till familjen och inte kommunicera med 
omgivningen annat än genom tv:n. Ekonomiskt har det i stort sett gällt att 
klara sig själv på arbetsmarknaden. 

Flyktingarnas erfarenheter längs de flesta av det sociala livets dimen
sioner är ganska likartade. Vi kan därför också vänta oss att flyktingarna 
skall ta  till ungefär samma strategier när det gäller att klara en politisk 
situation eller lösa ett ekonomiskt problem. 

Dessutom har nästan alla flyktingarna samma sociala bakgrund. De 
flesta hör till den chilenska lägre medelklassen. De flesta kan sägas ha 
liknande uppväxt och deras livslopp liknar ofta varandra. 

Att de flesta chilenska flyktingar kommit från den lägre medelklassen 
(och detta gäller främst dem som anlände efter 1978) har konsekvenser 
för deras utbildningsnivå: de flesta har enbart gymnasieutbildning eller 
högst ett par års universitetsstudier, ofta på utbildningslinjer med låg 



status i Chile. De  har ungefär samma syn på  barnuppfostran. De  blandar 
auktoritära och mjuka metoder och har svårigheter att fastställa klara och 
fasta normer för barnens beteende. 

Det finns dock vissa skillnader mellan flyktingarna. En  chilensk 
mentalitet ser olika ut till exempel hos kvinnor respektive män eller inom 
arbetarklass respektive medelklass. 

Värderingar och social miljö samspelar med varandra. Såsom det är 
välkänt från sociologisk teori och forskning är värderingarna starkt bero
ende av miljön. Flyktingarna tenderar precis som alla andra människor 
att, även när de lever i exil, hålla fast vid det välbekanta. Därför gör de i 
exilmiljöerna ständiga försök att rekonstruera den livsform de är vana vid 
hemifrån. Att ändra välbekanta livsformer innebär alltid att bryta med 
gamla värderingar om vad som är rimligt och bra. 

Här  är jag mest intresserad av att analysera vilka värdeskalor och fram
tidsdrömmar chilenarna har haft med sig, och i vilken utsträckning dessa, 
burna av flyktingarna när de kom till Sverige, kan tillskrivas deras hem
lands kultur och hur bl a religion, ekonomi, klimat, politik, socialklass och 
historiska rötter påverkar och formar det som kanske kan kallas chilenar-
nas idiosynkrasier, såsom dessa kommer till uttryck i exilen i Sverige. 

Oftast ser man bara till det mest uppseendeväckande i de kultur
yttringar som en flyktinggrupp uppvisar. Man betraktar kanske dessa som 
de viktigaste symbolerna i deras kulturella bagage. Jag har i stället valt att 
försöka komma fram till det som oftast ligger under ytan, som inte ses 
omedelbart, men som är direkt signifikant när det gäller attityder och 
beteenden. 

Studier av en socialgrupps mentalitet bygger på antagandet att man 
kan känna igen gruppen på  vissa beteenden och värderingar, som är 
specifika för den, m a o genom att iaktta de beteendemönster som vissa 
värderingar formar, och som är specifika för gruppen. Som bl a Daun 
(1989:33) påpekar: "en viss klädsel, ett plagg, en frisyr, ett sätt att röra sig, 
ett sätt att uttala en viss vokal, åsikter, detta och mycket mer, fungerar 
som presentationer, som både oavsiktligt och avsiktligen hänför en person 
till en viss yrkesgrupp, kategori etc". 

De  kulturella koder som man använder för att visa andra vem man är 
eller vilken grupp man tillhör, varierar också, eller presenteras olika 
beroende på de uppfattningar man har av de andra. Med andra ord är de 
chilenska flyktingarnas beteende starkt beroende av hur de uppfattar 
svenskarna. 



Självklart är varje chilenares personlighet unik, men vissa personlig
hetsdrag är socialt, kulturellt och kanske t o m etniskt betingade. Person
lighet är i grunden ett psyko-biologiskt fenomen, och om det finns 100 
chilenare kommer vi att kunna åtskilja 100 olika personligheter. Ändå har 
dessa några viktiga gemensamma drag, främst p g a att den sociala miljön 
påverkat dem på  ett sådant sätt att vissa skillnader har minimerats. 
Barnuppfostran påverkar till exempel starkt barnets personlighet och 
sätter en prägel som varar hela livet. 

Frågan är alltså i detta sammanhang först vilken personlighetstyp det 
är som det chilenska samhället skapar. Härtill är det emellertid också 
angeläget att fråga sig på vad sätt en extrem situation som flyktingskapet 
kommer att påverka en sådan personlighetstyp. 

Denna studie handlar om chilenska flyktingars anpassningsstrategier, 
och att studera flyktingars anpassningsstrategier, handlingar, attityder och 
värderingar, innebär vissa speciella metodologiska problem. Hit hör 
svårigheten att t ex använda frågeformulär med standariserade frågor, 
eftersom intervjupersonen kanske fruktar att svaren kan få  negativa kon
sekvenser p g a att flyktingarna befinner sig i en mycket instabil social 
situation präglad av misstänksamhet och rädsla. 

Vi skulle säkert kunna få värdefull information om flyktingarnas situa
tion, deras bakgrund och attityder också genom att använda fråge
formulär, men med tanke på att flyktingarna med all rätt är misstänk
samma mot alla frågor om deras bakgrund i hemlandet liksom om hur de 
ser på det nya samhället, har vi funnit att det var lämpligare att i stället 
använda intervjuer under ganska mjuka former. Det har gällt att skapa en 
positiv interyjuatmosfär och en personlig kontakt mellan intervjuaren och 
den som intervjuats, så att flyktingarna fått förtroende för intervjuaren. 

På detta sätt har vi intervjuat sammanlagt 89 chilenska flyktingar i 
olika omgångar, från Uppsala (19), Sundsvall (28), Järfälla (18) och 
Lessebo (24). 

Vi har samlat in ett stort material, i form av bandinspelade intervjuer, 
med mycket värdefull information om det bagage av attityder, värderingar 
och livsstilar som finns hos dessa chilenare i Sverige. 

I våra analyser har problemet blivit att urskilja vad som är väsentligt 
och vad som är sekundärt bland alla de händelser, upplevelser och atti
tyder som kommer fram i flyktingarnas berättelser. I själva verket gäller 
det att göra en innehållsanalys av materialet, och det finns olika metoder 
att tillgå. 



En möjlig utväg är att ur berättelserna välja ut ett antal artikulerade 
teman som kan ge oss en strukturerad bild av de chilenska flyktingarnas 
verklighet (och syn på verkligheten). 

Att skilja det som är primärt från det som är sekundärt i flyktingarnas 
utsagor innebär i grunden att vi måste försöka förstå flyktingarnas hand
lingar och attityder. 

En handling kan definieras som ett beteende orienterat mot framtiden. 
Den konstituerar ett projeku Men samtidigt är handlingen knuten till ett 
förflutet, eftersom individen projekterar sina handlingar som vore de 
redan slutförda. I handlingens struktur som projekt är därför det 
förflutna, nuet och framtiden oupplösligt sammanknutna med varandra. 

Varje handling har således en mening, genom att den är projekterad -
akten existerar redan i projektet - och förverkligas steg för steg genom 
handlingen. 

Att söka efter meningen i flyktingarnas handlingar innebär att söka 
efter vad de själva betecknar som sitt projekt, och det är framförallt detta 
som är vårt ändamål här, att fastställa de chilenska flyktingarnas projekt i 
Sverige. 

Beskrivning av den intervjuade chilenska flyktinggruppen 

1989 fanns det drygt 25 000 chilenare i Sverige.2 De  utgör den största 
latinamerikanska gruppen i Sverige. 

Om man skiljer mellan dem som kom i den första stora flyktingvågen, 
med början strax efter kuppen 1973, och dem som kom efter den svåra 
ekonomiska krisen i Chile som kulminerade 1982, visar de senare några 
viktiga gemensamma drag. De  konstituerar en ganska homogen social 
grupp genom att de flesta kommer från lägre medelklass. De  är ofta unga 
par med ett eller två små barn. Majoriteten har utbildning på gymnasie
nivå. 

Vi har inte valt ett representativt urval. I stället har vi inriktat oss på 
att kvalitativt undersöka de centrala sociala processer som äger rum 

1. Enligt A Schutz: "The analysis of action shows that it is always carried out in accordance 
with a plan more or less implicitly preconceived" ("The phenomenology of the social 
world", Heinemann Educational Books, London, 1976:59). 

2. Enligt Sveriges officiella statistik var den 31 december 1988 14 067 chilenska med
borgare bosatta i Sverige. Samtidigt fanns det 6 576 svenska medborgare vilka var födda i 
Chile. Enligt uppgift från statens invandrarverk var andelen asylsökande chilenska med
borgare i Sverige vid samma tidpunkt ca 5 000. 



under anpassningsperioden. Vårt syfte har därför snarare varit att förstå de 
chilenska flyktingarnas handlingar än att beskriva deras sociala karakte-
ristika. 

Vi intervjuade nästan alla flyktingar som hade kommit till två av de 
kommuner som vi studerade: Lessebo och Sundsvall. Vi intervjuade 
vidare ett antal flyktingar i Uppsala och Järfälla bland dem som nyligen 
hade kommit dit. Vi kan därför inte göra anspråk på  att vår undersök
ningsgrupp "representerar" chilenarna i Sverige. Däremot anser vi att de 
psykosociala processer som vi har lärt känna under våra långa intervjuer, 
är "karakteristiska" för de chilenska flyktingar som har kommit till Sverige 
under de senaste åren. 

Denna studie bygger på intervjuarens observationer och på utsagor 
från våra intervjuade flyktingar. Därför är det viktigt att beskriva under
sökningsgruppen. 

Vi intervjuade 54 män och 35 kvinnor. De  flesta hade ett eller två små 
barn. Majoriteten är katoliker, men det finns också några mormoner och 
Jehovas vittnen bland dem. 

När det gäller utbildning nådde de flesta, som tidigare sagts, endast till 
gymnasiet, ett kännetecknande drag för den lägre medelklassen i Chile. 
Detta låter kanske inte så dåligt, men här bör då påpekas att Chile och 
Sverige skiljer sig markant när det gäller utbildning. 

Gymnasial utbildning i privata skolor kan möjligtvis jämföras med ett 
svenskt gymnasium, medan statlig gymnasieutbildning har en mycket lägre 
kvalitet. D e  flesta som gått i privata skolor söker sig vidare till utbildning 
oftast vid universitetet. Det gör däremot inte de som gått i statliga skolor. 
Nu är det så att de flesta chilenska flyktingar just kommer från de statliga 
skolorna. De har alltså fått en mycket bristfällig gymnasieutbildning. 

Den chilenska flyktingströmmen kan klart förknippas med de ekono
miska svårigheter som uppstod i Chile, under den första delen av 1980-
talet. Det var då som den chilenska ekonomin körde i botten. Det är där
för inte förvånande att flera intervjuade berättar att de inte hade något 
arbete innan de flydde till Sverige. Bland dem som uppgav att de hade ett 
arbete finns det dessutom troligen också många som bara hade ett till
fälligt arbete. Yrkesmässigt hade de flesta chilenska flyktingarna instabila 
lågstatusyrken med låga inkomster. 

D e  flesta var gifta par som hade kommit tillsammans, eller också hade 
frun kommit efter inom kort för att förena sig med sin man. En  stor andel 
var dock ensamstående eller på väg att bli det. Redan från böljan har den 



chilenska flyktinggruppen uppvisat mycket instabila familjeförhållanden 
och antal skilsmässor har hela tiden varit stort. 

E n  tredjedel av våra intervjuade chilenska flyktingar väntade p å  uppe
hållstillstånd, och deras situation var, som vi kommer att berätta längre 
fram i denna studie, ofta mycket tragisk. D e  hade lämnat allt i Chile, sålt 
sina f å  ägodelar, dragit på  sig skulder eller bett släktingar att låna dem 
pengar för att kunna betala flygbiljetterna. D e  levde i ovisshet i Sverige 
och fruktade utvisning. Inte främst p g a att de skulle komma att drabbas 
av politiska repressalier i Chile utan p g a att de inte ekonomiskt skulle 
kunna klara sig, om de tvingades starta om på  nytt i Chile. 

Till sist vill jag redovisa vilka orter i Chile de kommer ifrån. E n  våg av 
flyktingar har kommit till Sverige från Valparaiso-området i Chile. Det är 
dock inte så att diktaturen i Chile har varit särskilt hård mot det politiska 
motståndet i Valparaiso. Anledningen till att så många kom från denna 
hamnstad, några mil från huvudstaden Santiago, var framförallt att en 
organiserad kommersiell verksamhet hade startats där som sysslade med 
att "underlätta" flykten till Sverige. Hur  många av dem som kom från 
Valparaiso som var "riktiga" politiska flyktingar är det därför svårt att 
säga. 

Exilens politisk-historiska bakgrund 
Fest, drama och tragedi. 
Flyktingarnas känslomässiga arv från Unidad Popular. 

När Unidad Populärs regering under Allende föll, startade vågen av 
chilenska flyktingar till bl a Sverige. Man har skrivit mycket om Allendes 
regeringstid och om den period som följde och det blir också här nöd
vändigt att berätta något om den. 

Jag vill dock lägga tyngdpunkten p å  flyktingarnas känslomässiga arv 
snarare än p å  de politiska omständigheterna, eftersom mitt ändamål med 
denna uppsats främst är att undersöka de chilenska flyktingarnas värde
ringar och attityder och hur dessa kan ha  påverkat deras anpassning i det 
svenska samhället. 

E n  chilensk sociolog (Moulian 1988) har betecknat denna period som 
både en fest och ett drama.3 Jag skulle tillägga att den också blev en  
tragedi. Tillsammans en blandning av upplevelser och känslor, som djupt 

3. I J  Gazmuri (ed), "Chile en el umbral de los noventa", Editorial Planeta, Santiago, 1988. 
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kom att prägla en hel generation, starkare än något annat i hela den 
chilenska historien. 

Allende, den chilenske presidenten, kom till makten efter en lång poli
tisk utveckling, som kan sägas ha böljat redan under 1930-talet. Det var 
då den chilenska vänstern böljade att spela en viktig roll i det chilenska 
politiska spelet. 

I slutet av 1950-talet var vänsterns möjligheter att vinna ett demo
kratiskt val mycket stora. Allende, som hela tiden var deras president
kandidat, hade 1952 fått knappt 5 procent av rösterna. Men 1958 för
lorade han med mycket liten marginal till högerkandidaten som vann 
valet. Mellan 1958 och 1964 trodde därför de flesta vänsteranhängare att 
de säkert skulle komma att vinna nästa presidentval. 

Men för att förhindra att vänstern skulle segra, bestämde sig högern för 
att ovillkorligt stödja den kristdemokratiske kandidaten Frei, som också 
lyckades vinna valet 1964. 

Nederlaget orsakade stora förändringar inom vänstern. Man böljade 
tvivla på "den demokratiska vägen" till makten. Nya radikala grupper 
trädde fram som böljade förespråka väpnad kamp som den enda möjliga 
vägen för folket att få den politiska makten i landet. 

Den kubanska revolutionen gav inspiration, och speciellt inom 
Allendes socialistiska parti fanns det ett fruktbart fält för dessa radikala 
trender. 

Men också inom det kristdemokratiska partiet fanns det ett missnöje 
med den dåvarande regeringens politik som ledde till uppkomsten av 
revolutionära idéer. Så småningom bildades en vänsterfraktion inom par
tiet och efter en tid bröt den sig ut och bildade ett nytt politiskt parti. 

Den chilenska vänstern nöjde sig inte längre med reformer och popu
listiska åtgärder. De krävde radikala förändringar: att alla banker skulle 
förstatligas samt att industrierna och de privatägda stora jordbruken 
skulle exproprieras. Man ville slå hårt och få ett slut på det kapitalistiska 
systemet med ett enda slag. 

Man kan skilja mellan den reformistiska vänstern från 1940-talet och 
den utopiskt inriktade vänstern från 1960-talet. De som stödde den sist
nämnda var övertygade om att de slutgiltiga reformerna närmade sig 
snabbt och oundvikligt. 

Unidad Populär-regeringen var en arvtagare till båda dessa riktningar, 
och de kom båda att spela en dramatisk roll inte bara i händelseutveck
lingen mellan 1970 och 1973 utan också i de chilenska flyktingarnas liv i 
exilen. 



Unidad Populär-perioden innebär i första hand en fest, för nu hade -
efter år av fattigdom, förtryck, besvikelser och väntan - sanningens stund 
kommit: arbetarna skulle äntligen härska och regera. Man tog över 
fabrikerna utan att bry sig om konsekvenserna för produktionen. 
Bönderna tvingade markägarna att fly från sina gårdar, många gånger 
utan att ens tillåta att de tog med sig sådan personlig egendom som hade 
ett känslomässigt värde. Det var i själva verket en hämnd efter många år 
av lidanden och förödmjukelser. Universiteten demokratiserades på  ett 
sådant sätt att studenterna fick stor makt och inflytande, t o m  makt över 
tillsättningen av universitetslärare och makt inom universitetsmyndig
heterna. 

Under denna period levde alla vänsterns anhängare intensivt. Det var 
en tid då känslan av "att tillhöra" och "att delta" gavs försteg, medan 
individualistiska tongångar och tankar fick komma i andra hand. Det var 
gruppen som räknades. "Jag" ersattes av "vi". 

Att vara med i politiska partier eller rörelser var ett "måste". Allt annat 
kom i skuggan: vänner, yrkeskarriärer, t o m  familjen. Men det kändes 
inte som en uppoffring, utan skedde med glädje och med stöd av de andra 
som fanns i ens sociala nätverk: alla gjorde samma sak. 

Att delta i stora demonstrationer, marscher, politisk-kulturella 
arrangemang hörde till "riterna". Man kände sig övertygad om plikten att 
delta i sådana evenemang. Och det gjordes i organiserade former från 
arbetsplatsen, och många gick tillsammans. Aldrig ensam. Sällan från 
hemmet. Gatorna var fyllda med demonstrerande, dansande, sjungande 
folkmassor där känslan av att tillhöra kollektivet var det viktigaste. 

Aldrig tidigare hade man så intensivt upplevt kollektiva känslor. Politi
seringen var huvudtemat och den var enorm och täckte alla livsdimen
sionerna, kulturen, musiken, teatern. 

Ingen kunde då tänka sig att leva i det privata. Sociala grupper som 
förr hade varit passiva, eller som inte ens betraktats som speciella 
grupper, mobiliserades för eller mot regeringen: hemmafruar, lastbils
chaufförer, handelsanställda. 

Men så småningom ersattes den kollektiva festen av konflikter och 
drama. Den politiska kampen skärptes för varje minut, och den fördes i 
varje hörn av landet: familjer splittrades, arbetsplatser blev arenor för 
diskussioner och angrepp, gatorna fylldes med folk som kämpade mot 
varandra, med polisen som blandade sig i och i sin tur fyllde gatorna med 
tårgas och vatten för att bekämpa de demonstrerande folkmassorna. 



Två alternativa strategier fanns i Unidad Populär redan från början. 
Båda hade fötts på  1960-talet och de var motsägelsefulla, framförallt vad 
beträffar vilken roll och karaktär man ville tillerkänna folkets regering. 

För den politiska front som formades av kommunisterna, socialdemo
kraterna och en del kristna, gällde det att arbeta för att genomföra det 
politiska program som Unidad Popular hade fört fram under val
kampanjen. Man skulle därför koncentrera sina krafter på att förverkliga 
socialismen inom ramen för det dåvarande politiska, institutionella 
systemet. Genom att lägga reform till reform, skulle man signifikant för
ändra det chilenska samhället. 

Den andra politiska fronten däremot, bestående av socialisterna, MIR 
och kristna vänstern, såg en våldsam konfrontation mellan de sociala 
klasserna i det chilenska samhället som oundviklig. Man skulle därför 
förbereda sig genom att skapa en "poder popular", en folkets makt, och 
detta gjorde man genom att börja skaffa vapen. Samtidigt arbetade den 
chilenska bourgeoisien frenetiskt för att störta regeringen. 

I stället för att försöka utveckla en allians med den politiska centern, 
representerad av det kristdemokratiska partiet, försökte Unidad Popular-
koalitionen tillämpa en politisk linje som tog fasta på förslag från båda de 
alternativa politiska fronterna. Resultatet blev en kontroversiell politik 
som inte gav klara signaler åt något håll. Det hela förvärrades när de 
grupper inom det kristdemokratiska partiet vilka förespråkade en direkt 
kamp för att störta regeringen fick övertaget. 

Mellan 1970 och 1973 drevs grupper i det chilenska samhället ut i 
extrema positioner åt höger och åt vänster. Den politiska mitten försvann. 
Den chilenska staten hade tidigare varit organiserad så att samförstånd 
och kompromissvilja mellan olika parter skulle främjas. Förändringar 
skulle ske stegvis och konsolideringen av stabila majoriteter försvåras. 
Unidad Populärs strategi gick rakt emot detta. 

Högern gick till militärerna för tvinga fram en kupp. De  konservativa 
krafterna mobiliserades effektivt och det skapades ett klimat av kaos i 
hela landet. Hela 1972 och 1973 upplevdes därför av chilenarna som en 
kaotisk period under vilken praktiskt taget ingen kunde leva ett normalt 
liv. 

Men innan dramat kulminerade och förvandlades till en tragedi, tog 
festen över en sista stund; den 4 september 1973 ägde en stor marsch rum, 
den sista marschen där Allendes anhängare ropade ut sitt stöd åt presi
denten, väl medvetna om faran som närmade sig. Ingen trodde längre att 
man kunde undvika det som skulle komma. Alla visste att kuppen skulle 



komma att äga rum. Frågan var enbart när. Vänstern och regeringen var 
handlingsförlamade. De hade förlorat sin reaktionsförmåga och splittrats i 
interna, barocka konflikter om hur man skulle kunna rädda det som 
kunde räddas. 

Festen hade ersatts av ett drama som så småningom ledde till den 
största tragedi som Chile har upplevt i historisk tid. För många chilenare, 
och speciellt för dem som snart skulle bli flyktingar, stannade tiden och 
det enda hoppet därefter har varit att en dag kunna börja leva på nytt. 
Som en intervjuad flykting sade: 

"Allt lämnades kvar på den chilenska flygplatsen, nämligen våra fram
tidsplaner. När vi kommer tillbaka då tar vi också tillbaka våra drömmar 
som lämnades kvar där och vi skall fortsätta att leva och arbeta enligt våra 
planer". 

När vi här skall analysera och bedöma de chilenska flyktingarnas 
agerande, är det viktigt att ha i minnet att de alla, mer eller mindre, bär 
med sig ett arv som består av denna fest, detta drama och denna tragedi; 
med starka känslor och upplevelser såsom extrem glädje, extrem gemen
skapskänsla, djup rädsla och otrygghet och stora besvikelser. Detta arv 
har innerst inne satt spår hos alla chilenare och det har t o m  hos några av 
våra flyktingar skapat vad man kan kalla ett "Chile-syndrom". Vid besök 
hos en av de intervjuade kom detta till uttryck på följande sätt: 

"Hon säger att det har varit oerhört svårt att anpassa sig till Sverige, pga 
svåra minnen från Chile. Lägenheten påminner faktiskt överallt om Chile. 
På väggarna finns många affischer och andra chilenska saker. Hon lyssnade 
mycket högt på chilensk musik när jag kom för att intervjua henne. Hon grät 
nästan desperat när man nämnde något som påminde om Chile". 

Ett sådant syndrom kommer också fram i de svar våra intervjuade flyk
tingar gav på vår fråga "hur mycket följer du med vad som händer i hem
landet respektive i Sverige". 

Dessa starka känslor påverkade inte bara dem som kom i den första 
flyktingvågen, och som själva direkt upplevt dessa händelser, utan också 
dem som kom i den andra stora vågen, och som 1970-73 hade varit unga 
studenter som inte deltagit direkt i politiken men som upplevt det social
psykologiska klimat som då rådde i Chile. En av våra intervjuade 
chilenare berättar t ex: 

"Jag var själv bara 10 år när kuppen ägde rum i Chile. En bror blev 
tvungen att fly till Argentina. Min pappa var kommunist och fängslades 
omedelbart. Jag deltog då aktivt i att försöka gömma den politiska, fram
förallt marxistiska, litteratur som fanns hemma". 



Den chilenska exilen i ett historiskt perspektivt 

Framstående chilenare har tidigare upplevt exilens villkor. Men om man 
jämför med andra latinamerikanska länder kan man dock säga att exil
tragedier har förekommit mindre ofta i Chile. Bernardo O'Higgins, 
landets fader, som grundade republiken och var Chiles första president, 
fick själv fly och dog i exil 1842. 

Att stora grupper av chilenare skulle vara tvungna att lämna landet och 
under många år leva i exil har dock varit något sällsynt. 

1797 beslöt den spanske kungen att alla jesuiter skulle utvisas från 
Spanien och dess kolonier, alltså också från Chile. Jesuiterna var på den 
tiden mycket inflytelserika i Chile. De representerade en religiös, ekono
misk och t o m  politisk makt i landet. Hela samhället påverkades därför 
starkt när de lämnade Chile. Det fanns 380 jesuiter och av dem utvisades 
352. 

1814, när chilenarna besegrades av spanjorerna, flydde tusentals till 
Argentina där de stannade i 3 år, för att sedan återvända när Chile åter 
befriades från Spaniens herravälde. När guld upptäcktes i Kalifornien 
blev det en strid ström chilenare som reste dit. De var ca 30 000. Senare 
böljade Australien bli målet för de chilenare som ville emigrera. 
Argentina har dessutom alltid tagit emot chilensk arbetskraft, speciellt 
från södra Chile. Den exilen som började 1973 kan dock inte jämföras 
med någon annan tidigare utvandring, vare sig ekonomisk eller politisk. 
Under år 1973 skall enligt vad man uppskattat 10 000 chilenare ha lämnat 
landet varje månad.1! 

J Arrate,5 ledaren för den socialdemokratiskt inriktade grenen av det 
socialistiska partiet i Chile, har angett följande karakteristika för den 
chilenska exil som skapades under Pinochets regim och som har viktiga 
konsekvenser för de chilenska flyktingarnas värderingar: 

1) Exilen utlöstes av den traumatiska delning av samhället som 
uppstod när man inte lyckades lösa politiska motsättningar i demokratiska 
former. Kuppen 1973 och president Allendes död kom att dela det 
chilenska folket i vinnare och förlorare. För de sistnämnda var detta 
initialskedet till ett internt krig med förföljelser som skulle komma att 

4. Prästen A Mascarello, verkställande sekreterare för "Instituto Catölico de Migraciones" 
i "Chile-América", Rom, nr 31-32,1977. 

5. J Arrate, "El exilio: origen y proyecciön", i Jaime Gazmuri (ed) Chile en el umbral de 
los noventa, Planeta, 1988. 



pågå under många år. Exilchilenarna har därför med sig i bagaget ett 
svårt nederlag som ger upphov till många personliga tragedier. 

2) Med den militära regimens logik blev det helt nödvändigt att utvisa 
en stor grupp chilenare. De  nya beslutsfattarna deklarerade öppet att 
ändamålet var att operera bort "den marxistiska cancern" ur det chilenska 
samhället. Och alla som inte delade de värderingar som inspirerat mili
tärerna och som uttryckts i vad de kallade "den nationella säkerhets-
doktrinen"6 blev då icke önskvärda personer. 

Den chilenska regimen fördjupade motsättningarna inom det chilenska 
folket och förstorade olikheterna i sättet att se på verkligheten. Man var 
antingen vän eller fiende till det samhälle militärerna ville bygga upp i 
Chile, och detta var något som djupt kom att prägla alla chilenare, också 
dem som hamnade i exil. Många flyktingar fortsätter därför överallt att för
söka identifiera vänner eller fiender. 

3) Den chilenska exilen har haft en massiv karaktär, och detta gör att 
den kommer att starkt påverka det chilenska samhället under de 
närmaste decennierna, oavsett vilken politisk utveckling som kommer att 
äga rum i landet. 

4) Exilen har som socialt fenomen påverkat alla skikt i det chilenska 
samhället. I andra latinamerikanska exilsituationer har de intellektuella 
varit de som påverkats mest. Men inte så i Chile. Många reportrar har 
kanske gett en felaktig bild av den chilenska exilen och skapat en före
ställning om intellektuella som på grund av sina idéer hamnat i motvind 
och utvisats under en period. I stället utgör tjänstemän på låg och mellan
nivå en viktig andel av den chilenska exilen. 

5) Exilen har inneburit svåra förluster för landet både politiskt, socialt 
och demografiskt. De  chilenska universiteten har t ex påverkats starkt, när 
de flesta akademiker blivit tvungna att söka sig utomlands eller byta 
arbete. 

6) Tidigare exilströmmar har sökt sig till grannländerna. Men nu har 
minst 50 länder i praktiskt taget alla kontinenter fått ta emot stora skaror 
av chilenska flyktingar. 

6. Som förklaras i slutdokumentet från de  latinamerikanska biskoparnas tredje general
församling i Puebla 1970 är den s k "Nationella säkerhetsdoktrinen" en  ideologi snarare än 
en  doktrin. D e n  är knuten till en  bestämd politisk-ekonomisk modell, vars karakteristiska 
drag är elitism och vertikalism. D e n  upphäver folkets delaktighet i de  politiska besluten 
och söker i vissa latinamerikanska länder rättfärdiga sig som en doktrin till det civiliserade, 
kristna västerlandets försvar. D e n  utvecklar ett repressivt system i överensstämmelse med 
dess tes o m  ett "permanent krig". 



Viktiga drag i det chilenska flyktingskapet i Sverige 

Vissa sociodemografiska karakteristika hos chilenska flyktingar 

Det fanns 1989 ca 25 000 chilenare i Sverige och av dessa kommer tro
ligen en stor andel aldrig att återvända till Chile. Många är idag svenska 
medborgare och andra erkänner öppet att de tänker stanna i Sverige för 
gott. En stor grupp säger att de på längre sikt planerar att återvända, fast 
det troligaste är att också dessa till slut kommer att stanna här. 

Den chilenska exilen i Sverige kan grovt indelas i två stora perioder. 
Den s k politiska exilen, som började strax efter kuppen och sträcker sig 
fram till ungefär 1978, och som hänger samman med en rad viktiga poli
tiska och ekonomiska förändringar i det chilenska samhället. Det var 
under Pinochets första år som ekonomiska åtgärder, inspirerade av 
M Friedmans teorier, sattes igång på allvar och bl a den chilenska förvalt
ningen bantades hårt. Förföljelserna blev efter hand mer selektiva och 
riktade sig mot de grupper som aktivt motverkade Pinochet. 

Den andra perioden som kan kallas den "politisk-ekonomiska" exilen 
böljade 1978 och slutade 1989, när Sverige införde visumtvång för chilen
ska medborgare. 

Ur  demografisk synvinkel kan de chilenska flyktingarna karakteriseras 
som mycket unga. De flesta var vid ankomsten mellan 25 och 30 år. De 
flesta är också gifta och har ett eller två barn. Antalet män respektive 
kvinnor är ganska likartat, kanske med en liten övervikt av män. 

Majoriteten har, som tidigare nämnts, gymnasieutbildning, men några 
har också läst ett par år vid universitet. Få har endast grundskola eller är 
analfabeter. Yrken som läkare, jurister och ingenjörer är också sällsynta. 

Vad gäller social bakgrund hör de chilenska flyktingar som kom till 
Sverige under den senare perioden till de lägre sociala skikten av medel
klassen. Både deras arbete före flykten och deras utbildning pekar på 
detta. I våra intervjuer förekom t ex följande uppgifter om arbets
förhållandena i Chile: 

"När jag frågar vilket arbete han hade i Chile, svarar han att han var 
banktjänsteman. När jag ber honom att precisera, tvekar han lite och säger 
sedan att han tillhörde servicepersonalen, något slags vaktmästeri", eller "efter 
kuppen 1973 arbetade hon med olika sysslor: ambulerande gatuförsäljare, 
servitris på en restaurang, osv". "Jag var tjänsteman i ett statsverk i 
Valparaiso". "Han var banktjänsteman, kassör 1973. Efter kuppen blev han 
arbetslös. Han började då som gatuförsäljare". 



Yrkesmässigt var en  stor andel av flyktingarna från Chile tjänstemän 
vid chilenska statliga verk, privatanställda, eller småföretagare och lärare. 
Många hade ofta bytt sysselsättning. Många var arbetslösa eller riskerade 
att bli det. 

När det gäller religion, säger sig de flesta vara katoliker. På  sistone har 
dock också några medlemmar av Jehovas vittnen och några mormoner 
kommit att betraktas som politiska flyktingar i Sverige. 

De chilenska flyktingarnas sociala positioner i Sverige 

D e  flesta chilenska flyktingar stannar kvar i de  sociala miljöer som tog 
emot dem från böljan, även om dessa miljöer hör till de  lägsta i den 
svenska sociala hierarkien. D e  kommer t ex ofta till ett bostadsområde 
som är  ett socialt problemområde, och de stannar där. 

Man kan kanske se detta som ett misslyckande, och man kan fundera 
p å  vad detta beror p å  och om traditionella värderingar fungerar som ett 
hinder för en  dynamisk anpassning. 

Man kan också förmoda att det hos den svenska befolkningen finns 
negativa föreställningar om flyktingarna, speciellt då  dessa har s k 
"sydländskt utseende", och att dessa föreställningar hindrar chilenare från 
att komma in i svenska kretsar. Därför blir flyktingarna kvar i perifera 
sociala positioner. 

Men en annan förklaring kan vara att den chilenska gruppen inte 
betraktar dessa sociala positioner som låga. D e  lever i Sverige men värde
rar och betraktar den sociala svenska verkligheten utifrån chilenska 
parametrar. 

Vilka sociala eller ekonomiska positioner en flyktinggrupp uppnår 
skulle med detta perspektiv inte endast bero på  de villkor som det mot
tagande samhället ställer upp utan också på  de ambitioner gruppen själv 
har att åstadkomma social rörlighet. Som bl a Portes säger, "all the 
available evidence runs contrary to the notion of a uniform entry of politi
cal refugees into low-wage secondary occupations; on the contrary, there 
are indications of their employment in many different lines of work" 
(1986:50)7. 

Med detta sätt att se, är flyktingars eller invandrares socioekonomiska 
framgång inte beroende av en snabb anpassning. Det kan finnas, och det 

7. A Portes & R Manning, "The immigrant enclave: theory and empirical examples" in 
Olzak & Nagel "Competitive ethnic relations", Academic Press, 1986. 



har funnits levnadsstrategier, som väljer att snabbt anpassa sig på vissa 
områden, men samtidigt på andra områden låta det mesta bli kvar som 
det var och t o m förstärka sådana värderingar och sätt att bete sig som 
man haft med sig från hemlandet. 

Flyktingarna kan t ex lära sig svenska och andra instrumentella färdig
heter i det svenska samhället snabbt, men samtidigt behålla ett familjärt 
mönster baserat på hemlandets normer.» Sociala nätverk och social soli
daritet inom etniska gränser är av denna anledning något mycket centralt 
för etniska grupper när de kommer till ett nytt land. Koreanerna är ett 
bra exempel, de har nyligen etablerat sig med stor ekonomisk framgång i 
blaChile .9 

Chilenarna i Sverige har i stort sett blivit kvar i de sociala positioner 
där de hamnade vid ankomsten. D e  har inte varit framgångsrika vad 
gäller att starta eget; de har med andra ord inte visat företagsamhet i 
ekonomiskt avseende. Värderingar och livsstilar från hemlandet påverkar 
troligen detta. Andra faktorer är dock också viktiga för social mobilitet. 

Portes & Manning (1986:61) diskuterar hur en "immigrant enclave" 
växer fram och blir en förutsättning för att dess medlemmar skall kunna 
starta eget. Tre villkor behöver uppfyllas: gruppen bör a) vara tillräcklig 
stor; b)  ha tillgång till kapital; och c) ha tillgång till billig arbetskraft, som 
främst kommer från den egna gruppen. 

8. Portes & Manning (1986:52) säger i detta sammanhang "The economic success of many 
of these ventures did not require and did not entail rapid acculturation. Immigrants 
learned English and those instrumental aspects of the new culture required for economic 
advancement. For the rest, they preferred to remain with their own and maintained, for 
the most part, close adherence to their original religion, language, and values. Jewish 
enclave capitalism depended for its emergence and advancement, precisely on those 
resources made available by a solidaristic ethnic community: protected access to labor and 
markets, informal sources of credit, and business information. It was through these resour
ces that upstart immigrant enterprises could survive and eventually compete effectively 
with better-established firms in the general economy". 
9. Portes ger ett bra exempel på hur sociala nätverk fungerar och hur den etniska gruppen 
t o m  måste hålla sig inom etniska gränser för att lyckas: "Korean entrepreneurs, like 
Jewish and Japanese immigrants before them, are highly dependent on the social and eco
nomic resources of their ethnic community. Some immigrants managed to smuggle out of 
Korea, but most rely on individual thrift and ethnic credit systems. For instance, a Korean 
husband and wife may save their wages from several service and factory jobs until enough 
capital is accumulated to purchase a small business. This process usually takes 2 or 3 years. 
Rotating credit systems, which are based on mutual trust and honor, offer another com
mon source of venture capital. This economic institution could not exist without a high 
degree of social solidarity within the ethnic community.". 



Jag tror att till allt detta bör läggas närvaron av en "entreprenöranda" i 
Webers mening, nämligen att det skall finnas en "rationalitet" som ger en 
bra grund att ägna sig åt affärer när man kommer till ett nytt land.io 
Chilenarna karakteriseras dock inte av en sådan. Som en chilensk socio
log» har sagt, försöker chilenare när de ägnar sig åt någon företagsverk
samhet att bli rika på en gång, och detta är naturligtvis motsatsen till en 
sådan rationalitet. 

Etnicitet hos de chilenska flyktingarna 

Det chilenska samhället har haft förmåga att smälta in individer från 
andra nationer och raser. Etnicitet har därför inte uppfattats som något 
speciellt problematiskt, bortsett från marginaliseringen av indian
befolkningen. 

Chilenare blir medvetna om att det finns en etnisk problematik först 
när de kommer till Sverige, och själva blir klassificerade på ett ned
värderande sätt som "svartskallar". 

Enligt den chilenske etnologen Thayer Ojeda skall den chilenska 
befolkningen till två tredjedelar härstamma från spanjorer och till en 
tredjedel från indianer. Fördelningen är dock inte densamma i alla sam
hällsklasser. Enligt Ojeda saknar den chilenska bourgeoisien nästan helt 
indianskt ursprung medan lägre sociala klasser i större utsträckning har 
sådant ursprung. 

Om man promenerar genom borgerliga bostadskvarter i Santiago, är 
de människor man träffar där inte samma kategori chilenare som dem 
man träffar t ex bland chilenska gatuförsäljare på Drottninggatan i 
Stockholm. Men man skulle säkert känna igen typen gatuförsäljare om 
man i stället gick omkring i de centrala delarna av Santiago. Där kan man 
möta personer som liknar flyktingar som kommit till Sverige. 

I större eller mindre utsträckning kan man urskilja indianska drag hos 
dem, fast de flesta skulle känna sig förolämpade om man påpekade detta, 
just p g a de negativa, rasistiska attityder som ändå finns i Chile, riktade 
mot indianbefolkningen. Detta kom också fram vid en av våra intervjuer: 
"Svenskarna vet egentligen inte hur vi är. De tycker att alla vi chilenare är 
'indios 

10. Se t ex M Weber, "The protestant ethic and the spirit of capitalism", Unwin university 
books, London, 1971. 
IX. P Huneuss, "La cultura huachaca", editorial Nueva Generaciön, 1981. 



Varför har just dessa chilenare flytt? Utan tvekan har den politiska 
faktorn spelat en avgörande roll, fast i olika former. Vissa har flytt för att 
rädda livet, andra för att kunna överleva ekonomiskt efter att ha förlorat 
sina arbeten p g a regeringens förföljelser mot de oppositionella. 

Men ändå vill jag understryka att denna flyktinggrupp i Sverige är 
högst representativ för den största delen av det chilenska folket. De som 
kom var inte någon speciell grupp, politiskt eller religiöst, utan vanliga 
chilenska människor; med svart hår som de flesta chilenare, snarare korta 
än långa individer; och som sagt, med gymnasieutbildning snarare än 
universitetsstudier, och vidare hade de bott i "poblaciones", d v s  bostads
kvarter för den lägre medelklassen eller arbetarklassen i Valparaiso och 
Santiago. 

Den chilenska identiteten är starkt förknippad med den latinamerikan
ska verklighet, som Chile utgör en del av. Oavsett de regionala skill
naderna finns gemensamma drag för alla latinamerikanska länder, och 
dessa måste beaktas när vi försöker skissera ett latinamerikanskt lands 
värderingar och livsstilar. 

Den latinamerikanska identiteten kännetecknas bl a av ett trauma, ett 
erövringstrauma, med spår ändå in i det nutida latinamerikanska sam-
hället.12 Den spanska erövringen blev inte bara ett militärt nederlag för 
urbefolkningen utan också en kulturell chock." 

Indianerna förlorade sin kulturella identitet. De blev slavar medan ut
länningarna blev den härskande klassen. Denna rasistiska maktrelation 
har förändrats men den har inte upphört att ge prägel åt den identitet 
som latinamerikanerna uppvisar. 

Det naturliga sambandet mellan hemland och invånare försvagades 
och självbilden blev negativ.it Resignation och apati präglar fortfarande 
stora delar av Latinamerikas befolkning, och på hela kontinenten är hud
färg avgörande för vilken social status man tilldelas. Ju vitare, desto högre 
social status, is 

12. Se i detta avseende J Gissi "Identidad latinoamericana: psicologia y sociedad", Santiago 
Chile, 1987. 

13. I mitten av 1600-talet, efter erövringen, fanns inte mer än 3,5 miljoner invånare i 
Latinamerika, att jämföra med de 80 miljoner som uppskattningsvis fanns där innan span
jorerna kom till kontinenten. 

14. Se I Gissi, 1987:35. 

15. Som J Gissi påpekar, "el color de piel deviene simbolo de status y que la autoimagen es 
mejor mientras mås bianco se sea ... Algunos cronistas espanoles del siglo XVIII aludfan 



Latinamerikanerna, speciellt den latinamerikanska borgerligheten, har 
kommit att betrakta "kultur" och "rationalitet" som synonymt med det som 
är europeiskt eller nordamerikanskt, på ett sådant sätt att "för många av 
oss blir civilisation identiskt med Europa eller USA, vackert med blond, 
intelligent med Paris, effektivt med engelskan, och kultur med en t-shirt 
med märket University of Yale". (Gissi 1987:55) 

Det chilenska folket är dessutom ganska ungt. Dess historiska upp
levelser går inte så långt tillbaka i tiden och de är inte så många att de 
lämnat många och djupa spår. Nya vågor av migranter har dessutom 
kommit till Chile t o m det senaste decenniet. 

Man kan därför inte förvänta sig en stark chilensk nationell identitet. 
Etnicitet förutsätter bl a traditioner och gemensamma erfarenheter, som 
gör att känslan av att tillhöra ett folk kan växa fram. Men etnicitet är ett 
komplicerat fenomen och det kan räcka med några enstaka starka upp
levelser för att etniska känslor skall växa fram, som t ex hos en av våra 
intervjuade chilenare: 

"Jag saknar att kunna promenera i lugn och ro som i Chile. Här är jag 
alltid avvaktande, folket kanske tycker illa om mig, svenskarna kan tro att jag 
som utlänning kan vara en rånare eller kriminell Då önskar jag att vara till
sammans med andra chilenare, i hemlandet". 

Något sådant har möjligtvis hänt med chilenarna i exil. Viktiga och all
varliga händelser i Chile under 1970-talet har tillsammans med exilsitua
tionen gjort att de tidigare kanske svaga, kanske outtalade etniska kom
ponenterna i chilenarnas sociala identitet för de flesta växt i omfång och 
betydelse. För några har det motsatta inträffat: händelserna har varit så 
starka att etniciteten har upplevts negativt och förnekats. 

Chile har också moderniserats snabbt. Många forskare anser att 
moderniseringen lett till att den etniska heterogeniteten ökat. I stället för 
att identifiera sig längs etniska dimensioner, skulle chilenarna använda 
socialklass. 

Å andra sidan har moderniseringen också inneburit att chilenare 
lättare har kommit i kontakt med varandra, bl a genom att urbanisering 
medfört en utveckling av kommunikationsmedlen. Man kan därför som 
en hypotes föreslå att chilenarna numera har blivit mer etniskt likriktade, 
just p g a att samhället har blivit modernare och i och med att massmedia 
sprider idéer och livsstilar som når ut till de flesta. 

al hecho de que muchos mestizos que parecian blancos sentian subir su autoimagen y 
autoestima en esa medida" (1987:49). 



Etniciteten är dessutom, vilket många forskare har påpekat, beroende 
av kontextuella faktorer. Den växer, förstärks, relaterar till och samspelar 
med den sociala miljön. Jag är t ex säker på att chilenarna inte var med
vetna om sina egna etniska markörer innan de hamnade i en flyktingmiljö 
där dessa blev synliga i kontrast till allt som var annorlunda i Sverige: ut
seende, religion, språk m m. Allt detta kom tydligt fram vid en intervju: 

"Hon gillar inte bostadsområdet. Hon har många problem, har tom varit 
med om rasistiska övergrepp. Det har hänt att svenska barn har trakasserat 
henne och hennes barn. De ringer på dörren, kastar ägg och tomater. Hennes 
barn vågar inte komma ut. De svenska barnen skriker 'turk' åt henne. Hon 
undrar, sårad, om hon har ett turkiskt utseende". 

På detta sätt växer chilenska vanor, attityder och värderingar fram i 
Sverige, när de konfronteras med svenska vanor och värderingar. I detta 
perspektiv ser vi tydligt att etnicitet är kontextberoendO 

Latinamerika är i själva verket en blandning av raser: indianer, européer 
och svarta. De flesta folkliga latinamerikanska manifestationerna är också 
uttryck för en sådan blandning. Den latinamerikanska musiken är t ex i 
stort sett en blandning av indianska och svarta melodier med europeiska 
instrument. De chilenska flyktingamas etnicitet kännetecknas av denna 
blandning på samma sätt som det är för alla andra latinamerikaner i hela 
Latinamerika. I andra latinamerikanska länder är befolkningen inte lika 
homogen som i Chile, men grunden är överallt densamma. "Mestizaje" 
(rasblandning) är det viktigaste etniska kännetecknet på den latinamerikan
ska kontinenten. 

Politikens överdimensionerade roll i chilenarnas liv 

Chile kan under de senaste två decennierna sägas ha blivit så politiserat 
att politiken har trängt in i chilenarnas vardagsliv och blivit dominerande 
där. Som en intervjuad chilenare uttryckte det: 

"I Chile hade vi ett ganska normalt liv. Mycket fritid ägnades åt politiken, 
som var det som intresserade oss mest". 

Chile har haft ett underutvecklat lands flesta karakteristika men det 
har funnits ett undantag och det har legat på det politiska planet. Som 
några chilenska sociologer har skrivit (Martinez & Tironi 1986), har 
chilenarna visat politisk företagsamhet och noggrannhet genom att bygga 

16. S Olzak & J Nagel, "Competitive ethnic relations", Academic press, 1986:5. 



upp ett politiskt system som redan tidigt byggde på allmän rösträtt och 
som syftade till att uppnå social integration. 

Allvarliga problem uppstod när tre stora politiska "experiment" ägde 
rum, vilka innebar att man radikalt förnekade vad som fanns tidigare, det 
som den tidiga modellen hade satt igång. 

Det första experimentet kom 1964 med en s k "revolution i frihet" när 
kristdemokraterna vann presidentvalet och satte igång ett modernise
ringsprojekt med viktiga reformer som skulle ändra hela samhället. Målet 
var att böndernas och sluminvånarnas livsvillkor skulle förbättras och att 
dessa människor skulle uppmuntras att aktivt delta på samhällets olika 
områden. Om vi tillämpar Habermas teoretiska språk skulle vi kunna 
säga att 1964 markerade ett avbrott i den borgerliga offentlighets-
modellen.17 

Landet började då att uppleva en accelererad förändringsprocess på 
olika nivåer: kulturellt, religiöst, ekonomiskt och socialt. Samtidigt tog 
urbaniseringen fart, och speciellt Santiago, huvudstaden, började att växa 
frenetiskt. 

Utbildningssystemet öppnades för dem som inte tidigare hade haft 
ekonomiska möjligheter att läsa vid universitet. Man satte igång en 
genomgripande jordreform som skapade sociala spänningar och väckte 
stora förväntningar. Bönderna blev fackligt aktiva. Men samtidigt som 
den kristdemokratiska regeringen försökte genomföra dessa viktiga 
reformer för att förändra det chilenska samhället, uppstod våldsamma 
konfrontationer mellan vänstern och högern, mellan arbetarna och före
tagsägarna, mellan bönderna och jordägarna. 

1970 böljade den socialistiska revolutionen, med Unidad Populär-rege
ringen. Den bröt i stort sett med det som gjorts tidigare. Det gällde att 
börja på nytt, med en ny och radikaliserad förändringsprocess. Det skulle 
bli ett socialistiskt experiment, inom ramen för den demokratiska stat som 
redan 1925 hade etablerats i landet. 

Under de knappt tre år som denna regering varade, genomfördes stora, 
radikala förändringar i Chile. Folket fick en kraftig höjning av köpkraften. 
Man deltog aktivt i beslutsfattandet inom olika statliga institutioner och 
industrier. Genom att de viktigaste industrierna och bankerna exproprie-

17. Den borgerliga offentlighetsmodellen har enligt Habermas två viktiga beståndsdelar, 
det privata området och det offentliga myndighetsområdet. Det första kan betecknas som 
samhället och det andra som staten. (J Habermas, "Borgerlig offentlighet- dens framvekst 
og forfall. Henimot en teori om det borgerlige samfunn (1962), Gyldenhal norsk forlag, 
Oslo 1971). 



rades förändrades det ekonomiska systemet avsevärt. Samtidigt försiggick 
en social och politisk polarisering som kulminerade i statskuppen 1973. 

1972 började den chilenska borgarklassen göra uppror. Alla privata 
affärer stängdes, åkeriägare parkerade sina lastbilar på  motorvägarna för 
att stoppa all trafik. Akademiker och tjänstemän strejkade och t o m  
koppargruvearbetarna gav sitt stöd åt borgarklassen. Våldsamma strider 
utbröt mellan motståndare och anhängare till Allendes regering. 

Med kuppen 1973 böljade den "militära revolutionen". Militärerna 
tänkte redan från början stanna vid makten under en lång period, medan 
många civila som stödde dem trodde att de snart skulle lämna makten 
ifrån sig. 

Militärerna kände sig kallade att "rensa" landet från det onda som 
enligt deras synsätt hade trängt in i hela det chilenska samhället, nämligen 
marxismen. 

Tre grundläggande principer styrde deras åtgärder: 1) neoliberalismen, 
2) den nationella säkerhetsdoktrinen, och 3) en västerländsk retorik som 
framhävde det kalla kriget, de traditionella katolska värdena, såsom dessa 
uttryckts före det andra Vatikankoncilium II. Militären såg Chile som ett 
strategiskt land i kriget mot den internationella kommunismen. 

Under 15 år har militärerna, med denna märkliga blandning av värde
ringar och visioner, försökt ändra chilenarnas inställning till politik, deras 
värderingar, livsstilar och aspirationer för framtiden. 

Att under loppet av några få decennier uppleva dessa tre mycket olika 
samhällsmodeller har satt chilenarnas sociala stabilitet samt deras sociala 
och kulturella identitet på hårda prov. 

Att behöva anpassa sig till en ny modell och förkasta allt som fanns 
tidigare för att efter några år ännu en gång behöva internalisera en ny 
modell och åter igen förneka allt det som man nyss fått lära sig tro på, 
lämnar naturligtvis djupa spår. De spåren går att skönja också i de chilen
ska flyktingarnas mentalitet. 

Allt detta hör till den mycket viktiga bakgrund som man måste ta hän
syn till när man analyserar och bedömer flyktingarnas sätt att bete sig i 
den sociala miljö som det svenska mottagarsamhället utgör. Ännu en gång 
har flyktingarna här i Sverige ställts inför tvånget att anpassa sig till en ny 
modell med värderingar och normer som i stort sett förkastar det "gamla". 

Om vi går tillbaka till den utveckling som format de chilenska flykting
arnas mentalitet, bör Chiles kulturella historia kanske delas in i två 
perioder kring början på 1960-talet. 



Före 1960-talet var det chilenska samhället ett traditionellt samhälle. 
D e  moderniseringsåtgärder som därefter sattes igång av den kristdemo
kratiska regeringen kom att förändra den chilenska kulturen på djupet. 
Folket blev en viktig aktör. Utbildningen blev tillgänglig för massorna. 
Analfabetismen reducerades kraftigt. Tv började expandera och fram
förallt böljade en process av social integration som reducerade avståndet 
mellan land och stad. Kulturella förbindelsevägar öppnades mellan 
borgarklassen och de fattiga sektorerna av befolkningen. 

Vardagslivet förändrades mycket under denna period. Folk började 
delta i föreningar. Kvinnor började äntligen kunna framträda i andra 
roller än bara i hemmafruns. 

D e  tre åren under Unidad Popular förstärkte dessa trender och ledde 
till nya förändringar. Skolan byggdes ut, samhällskritiken utvecklades och 
kom att utövas i hela samhället. 

Kuppen 1973 stoppade däremot allt detta, och framförallt utvecklingen 
av kulturen. Under Unidad Populär-perioden blev kulturella yttringar 
något kollektivt, som spred sig fort och mer och mer nådde alla sam
hällsklasser. Den militära regeringen inriktade sig på att kyla ner denna 
"överhettade" kulturella miljö. Böcker censurerades och brändes offentligt 
under diktaturens första månader. 

Den sociala differentieringen och specialiseringen i samhället betona
des nu starkt. Varje individ skulle ägna sig åt sin viktigaste sociala roll och 
inte något annat: kvinnan skulle sköta hemmet, ungdomarna sina studier, 
arbetarna sina arbeten och kyrkan det andliga. 

Allt som inte rymdes i denna ordning fick kastas ut: de politiska par
tierna förbjöds och de oppositionella rösterna skickades i exil. 

Nya, tidigare okända kulturella drag och psykosociala tillstånd började 
prägla det chilenska folkets beteende: rädsla, förlorad framtidstro bland 
ungdomar som försökte leva i nuet så gott som det gick, en polarisering 
mellan dem som identifierade sig med regimen och dem som inte var i 
närheten av de härskande i samhället. Framförallt uppstod under många 
år en social passivisering: 

"De flesta är passiva, omedvetna i Chile", säger en intervjuad chilensk 
flykting. "De som kämpar är de intellektuella, universitetsstuderande och 
några som gör solidaritetsarbete i slumområdena. Men de flesta bryr sig inte 
om vad som händer i landet". 

De sociala skikt och de ideologiska grupper som förlorade sin ställning 
genom kuppen 1973, representerade dock mycket starka kulturella tradi-



tioner. Deras idéer och värderingar och deras sätt att bete sig i samhället 
kom på undantag i militärernas Chile, men de kunde inte krossas. 

I första hand blev exillivet ett fruktbart fält där kulturella symboler och 
värderingar kunde fortsätta att utvecklas. När jag kom för att intervjua en 
chilenare, spelade han "charango" ett instrument som ursprungligen 
kommer från Andernas urbefolkning. Han berättade för mig att det var 
här i Sverige som han blivit intresserad av chilensk musik och böljat lära 
sig att spela detta instrument. 

Exilchilenarna fortsatte under många år att leva med den chilenska 
kultur som utvecklats under Unidad Populärs period, och det var denna 
kultur som präglade den sociala interaktionen flyktingarna emellan. Det 
var också denna kultur som i mottagarsamhället beskrevs som den sanna 
chilenska kulturen. I de chilenska miljöer som skapades i exilen accepte
rades oftast inte något annat än det som utvecklats under Unidad Popular 
mellan 1970 och 1973. 

Många av dem som hade svårt att anpassa sig till det nya, hårda mot
tagarsamhället, isolerade sig i en "kulturell nisch". Vissa chilenare vägrade 
t ex under en längre tid att lämna sina lägenheter, och det enda de gjorde 
var att intensivt lyssna på "gamla" sångar och marscher från dessa dagar. 

I Chile utvecklades emellertid det politiska och kulturella arvet från 
Unidad Popular vidare, men i en hel annan inriktning.- "Jag själv", sade en 
intervjuad flykting, "började att arbeta i en folkmatsal, en typ av organisation 
som försöker hjälpa dem som inte har något att äta". Men han betraktade 
inte detta arbete som något politiskt. 

Oppositionen var naturligtvis övervakad och därför tvungen att vara 
mycket försiktig när det gällde att använda kulturella symboler från 
Unidad Popular. Men trots övervakningen och förtrycket, dök dessa sym
boler upp på nytt. De påverkades av den speciella sociala miljö som 
skapades under militärdiktaturen. Därför började det blygsamt, vid sidan 
av den individualistiska kultur som uppmuntrades av regimen, att formas 
och utvecklas en "alternativ" kultur, främst genom skapandet av kulturella 
nischer i det chilenska samhället, där man kunde ta tillvara det arv som 
höll på att gå förlorat. 

Det är viktigt att betona att båda dessa kulturella system, det som flyk
tingarna utvecklade i exil, och det som de oppositionella byggde upp i 
Chile, har en gemensam utgångspunkt, även om de sedan kom att följa 
olika kurser. I den chilenska exilkulturen kan man därför knappast känna 
igen sådant som ingår som viktiga drag i Chiles kultur idag. 



Den militära regimen inriktade sig emellertid på  att omstrukturera 
vardagslivet, så att den hierarkiska ordningen skulle upprätthållas och de 
sociala gränserna hela tiden skulle vara synliga och gälla för alla. Sociala 
barriärer mellan klasser förstärktes och det offentliga samtalet reserve
rades för det officiellas företrädare och för de budskap som regimen ville 
sprida. 

En  extremt individualistisk borgerlig kultur med fascistiska tendenser 
uppmuntrades. "Framgång" var den dominerande symbolen. 

I sitt försök att neutralisera socio-politiska konflikter avskaffade mili
tärerna allt som var politiskt. Den politiska offentligheten (enligt 
Habermas modell), som i det borgerliga samhället förmedlar kontakterna 
mellan privatsfären och den offentliga sfären, mellan samhället och 
staten, spelade inte längre någon roll. Det sociala livet reducerades, varje 
person skulle nu ägna sig åt sitt eget och möjligheterna att träda ut ur det 
privata försvann nästan helt.i» 

Den chilenska sociologen J J Brunner (1981) betonar att det fram
förallt var vardagslivet som förändrades efter militärkuppen. Hemmet, 
kärnfamiljen gavs större utrymme i militärernas samhälle. Kretsar av nära 
vänner tilläts i den mån politiska diskussioner inte uppstod. I praktiken 
begränsades dessa kretsar till några få vänner eller släktingar som träf
fades ofta. 

Att diskutera politik i närvaro av flyktigt bekanta blev absolut omöjligt 
eftersom det lätt kontrollerades av säkerhetspolisen. Joggning och annan 
sportutövning som är offentliga men samtidigt individuella blev däremot 
mycket populära. Caféer, restauranger och andra platser som småborger
ligheten hade brukat använda för att diskutera politik och affärer, blev 
mindre populära, och framförallt utom räckhåll för de tusentals som 
knappast hade pengar nog för att överleva. 

I praktiken tömde militärerna chilenarnas liv på  allt umgänge och all 
offentlighet. Livet privatiserades, vilket för många värdemässigt innebar 
en individualistisk orientering. Det offentliga reserverades för myndig
heterna medan individerna hänvisades till hemmet. Till detta bidrog de 
åtgärder som militärerna vidtog för att så mycket som möjligt förhindra 
okontrollerade rörelser ute i samhället. Främst använde de ett ute-
gångsförbud som varade under mer än 10 år. 

18. J J Brunner, 1981, La cultura autoritaria en Chile, Flacso, Santiago. 
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Det chilenska neoliberala ekonomiska systemet: 
Påverkades de chilenska flyktingarna? 

Typiskt för det chilenska samhället har varit en sårbar och instabil 
ekonomi. Våldsamma konjuktursvängningar, arbetslöshet och inflation 
har varit ständiga problem som ingen regering har lyckats lösa på ett till
fredsställande sätt. 

Inflationstakten har t ex varit mycket hög och lämnat djupa spår i 
chilenarnas värderingar. Under perioden från 1940- och ända till 1970-
talet hade inflationen en genomsnittlig nivå på ca 30 procent per år, och 
under 1970-talet kom man upp i tresiffriga procenttal. 

Att i en sådan situation lära sig spara är svårt. Det gäller snarare att 
göra sig av med pengarna så fort som möjligt. Som en chilensk sociolog 
har uttiyckt saken, "när chilenarna pratar affärer, kommer önskan tydligt 
fram att bli rik på  en gång, genom en enda insats, en kombination av tur 
och djärvhet, samtidigt som de visar en oförmåga att spara."" 

Man kan också fundera över om inte detta är grunden till det motstånd 
som de flesta chilenska flyktingar visat mot att spara. Pengarna går i 
stället huvudsakligen till resor till hemlandet, köp av stereoanläggningar 
eller begagnade bilar. 

Den instabila ekonomin har också förstärkt chilenarnas tro på staten 
som arbetsgivare. Staten har under många decennier blivit det enda 
hoppet för de mindre gynnade sociala klasserna, den enda arbetsgivare 
som kan ge en viss trygghet inom en ekonomi i våldsamma svängningar. 
Redan på  1940-talet böljade staten i Chile engagera sig i industrier, sam
tidigt som staten investerade och byggde upp en social apparat, som på  
samma gång som den gav chilenarna sjukvård, utbildning och sociala pen
sioner också beredde tusentals arbete. 

Den neoliberala ekonomiska modell som Pinochets regim satt igång, 
gav marknadskrafterna fritt spelrum. Statens roll reducerades drastiskt 
och man skapade ett utbud av moderna varor och tjänster, ett för övrigt 
mycket varierat utbud. 

Men marknadskrafterna påverkade inte bara det ekonomiska livet, 
utan också värderingar och socialt beteende. Chilenarna skulle nu inrikta 
sig på att vara ekonomiskt effektiva. Konkurrenskraften skulle vara den 
mekanism som de skulle använda sig av för att få en plats i samhället. 

19. P Huneuss. 



När det inte längre fanns stöd för kollektivt tänkande och agerande, 
ledde detta till att stora folkrörelser inte kunde utvecklas. En känsla av 
social upplösning följde dock; å ena sidan sökte sig många enskilda till 
auktoritära sammanslutningar som representerade disciplin och stränga 
normsystem, medan många andra deltog i spontana och massiva pro
testaktioner, som mera hade karaktären av revolt än av massiva folkliga 
demonstrationer. 

Chilenarna har dock alltid haft en stark tendens att organisera sig, att 
skapa föreningar. Denna försvann inte under den militära regimen men 
den påverkades negativt. Trots allt växte det dock upp några grupper i 
militärernas Chile som framförallt tog sikte på att försvara de mänskliga 
rättigheterna, men dessa var inte tillräckligt starka för att signifikant 
kunna påverka samhället. 

Den regim som har dominerat Chile de senaste 15 åren har dessutom 
skapat fler arbetslösa och mer omfattande marginella grupper än någon
sin förut. Regeringen lyckades med att desarmera arbetarrörelsen och 
minska klasskonflikterna till en obetydlig nivå. 

Mellan 1971 och 1984 blev sålunda antalet arbetslösa nio gånger 
större. Antalet "produktiva" arbetare reducerades till 370 000 individer, 
vilket innebar att arbetarklassen 1984 inte utgjorde mer än en tiondel av 
alla arbetande människor i Chile. E n  stor grupp chilenare tvangs formellt 
lämna arbetsmarknaden. Antalet företagare fördubblades å andra sidan 
och den högre medelklassen förstärktes genom teknikers och profes
sionellas allt viktigare roll i samhället. 

Som några chilenska forskare har påpekat, kännetecknades den chilen
ska sociala utvecklingen t o m  1973 av industrialiseringen samt av att 
staten expanderade som arbetsgivare och av att jordbruket modernise
rades. Allt detta förändrades dock totalt efter 1973. Det ekonomiska sys
temet kunde inte längre ge de nya generationerna sysselsättning och det 
var inte längre tillåtet att framföra lönekrav. 

Det ekonomiska systemet i Chile har uppmuntrat individualistiska 
värderingar, och resultatet har blivit att individerna lätt blir apatiska. D e  
söker skydd hos primära, intima grupper, såsom familjen, eller hos reli
giösa grupper. Tv blir det enda fönster som är öppet mot omvärlden men 
tv ger publiken en stereotypifierad bild av verkligheten. 

Under militärregimen radikaliserades både borgerliga och småborger
liga grupper ekonomiskt till att omfatta en extrem materialism, som öppet 
försvarade de stora sociala klyftorna i samhället. Allt detta uppmuntrade 
till lyxkonsumtion. Jag blev många gånger förvånad över den typ av saker 



som de chilenska flyktingarna köpte i Sverige. De brydde sig inte så 
mycket om att köpa nya möbler. De inriktade sig främst på att köpa stora 
färg-tv-apparater, stereoanläggningar, och gärna någon begagnad bil, som 
för många blev oanvändbar efter en kort tid, p g a att den varit för dålig 
redan då den köptes. Dessa ting var precis de konsumtionsartiklar som 
blivit statussymboler i Chile. 

Kombinationen av fattigdom och lyxkonsumtion är naturligtvis svår att 
förstå i ett samhälle som det svenska. Man utgår ifrån att flyktingarna är 
fattiga och inte känner till moderna apparater. Som en flykting sade vid 
en intervju: 

"Jag har svårt att behärska mig när svenskarna visar så felaktiga kun
skaper om vår levnadsstandard i Chile", säger hon. "Någon svensk frågade 
t ex om jag kände till vad en färg-tv-apparat vad för något. Jag blev så 
rasande att jag i stället frågade om han kände till vad en "åsna" är för något." 

I Chile uppmuntrades individualism som det enda sättet att komma ut 
ur fattigdomen. Receptet till de fattiga var samtidigt att konsumera 
genom att handla på avbetalningar. De uppmuntrades, genom detta, att 
blanda verklighet med overklighet, att inte se klara gränser mellan det 
som är möjligt och det som inte är det. Naturligtvis uppvisar de chilenska 
flyktingarna samma tendenser också här i Sverige, och de har många 
gånger haft alltför lätt att ta ett lån för att köpa onödiga saker. 

Viktiga förändringar som haft direkta konsekvenser för det ekono
miska beteendet och för folks värderingar har under de senaste åren ägt 
rum i Chile. Kvinnan tvingades exempelvis ut på arbetsmarknaden när 
mannen inte fick något arbete. Detta förändrade dramatiskt rollerna 
inom familjen. Idag vill de flesta chilenska kvinnorna komma ut på 
arbetsmarknaden.20 Att männen stannar hemma medan kvinnorna går till 
arbetet har därför blivit allt vanligare i det chilenska samhället. Detta 
innebär en betydande kulturell förändring i ett samhälle där det tradi
tionellt har varit mannen som försörjt familjen. 

De flesta chilenare som kom till Sverige och uppgav sig vara politiskt 
förföljda hade deltagit aktivt i de protester som ägde rum mellan 1980 och 
1985. Samtidigt förklarade de flesta som vi intervjuade att de inte var 
"politiska". 

När vi frågade våra intervjuade flyktingar vad de brukade göra när -
nu i exilen i Sverige - folk som de var tillsammans med böljade tala om 
politik, var det bara omkring hälften som öppet erkände ett aktivt del-

20. D Raczynsky & C Serrano, 1984. 



tagande. De  som inte gjorde det kan, i samband med chilenska värde
ringar kring politiken, sägas ha en diffus inställning till politik. En politisk 
flykting som hade en aktiv roll i kampen mot diktaturen i Chile skulle 
nästan alltid vara mycket intresserad av politiska samtal. 

Många svenskar har en bild av chilenska politiska flyktingar som inte 
riktigt stämmer. D e  har betraktat dessa flyktingar som riktiga, aktiva 
medlemmar av organiserade politiska partier eller motståndsrörelser, 
men så har inte alltid varit fallet med dem som kommit i de senaste 
vågorna av chilenska flyktingar. En  redogörelse för händelserna i Chile 
under denna period kan förhoppningsvis bringa klarhet i detta. 

Särskilt under 1983 uppmanades chilenarna att delta i många pro
testaktioner. Dessa var massiva demonstrationer som bestod i att man 
inte skickade barnen till skolan, inte handlade i affärerna, eller i att man 
skyndade sig hem så tidigt som möjligt från arbetet. Man slamrade med 
kastruller eller förde oväsen på annat sätt, när man samlades till protest
möten i olika stadsdelar. De  flesta chilenska flyktingarna i vår undersök
ning hade deltagit i sådana protestaktioner. 

Regeringen försökte slå ner dessa protestformer med våld. Det blev 
många arresteringar, sårade och döda, men utan att protesterna tystade 
helt. Så småningom började mobiliseringen att koncentrera sig till 
"poblaciones", förorterna i Santiago och Valparaiso, d v s  just sådana 
bostadsområden som våra flyktingar oftast bodde i. Där kunde folket stå 
emot regeringens våld längre än på andra håll. Konfrontationerna blev 
där våldsammare. Folket böljade bygga barrikader och kämpa mot 
polisen och slutligen attackera alla som inte hörde till sådana slum
områden. Marscher och möten ersattes av vandalism och bombattentat. 
Arbetarklassens organisationer var emellertid mycket svaga och kunde 
inte mobilisera arbetarna. De  hade därför inte en central roll i pro
testerna. 

Ganska många flyktingar var "pobladores" - som invånare i slum
områdena kallades - innan de åkte till Sverige, antingen i Santiago eller i 
Valparaiso. De  erkänner dock inte gärna denna bakgrund. Före 1973 fick 
Allendes regering ett massivt stöd från pobladores. Efter kuppen fick de 
därför hårda straff av den militära regimen och de utsattes för förföljelser. 

De  flesta av dessa "pobladores" bodde mycket provisoriskt och ofta i 
bostäder som tagit emot flera "allegados", d v s  släktingar eller vänner 
utan egen bostad vilka först fått komma in och stanna en kort tid, men 
sedan nästan alltid blivit kvar under mycket långa perioder. 



Bland dessa var arbetslösheten mycket hög. Två tredjedelar av 
"pobladores" befann sig, enligt studier gjorda för bara ett par år sedan 
(PET, 1984), i vad man kallar extrem fattigdom. 

Men "pobladores" har inte bara varit ekonomiskt marginella. Många 
har också blivit tvungna att flytta till speciella, nya områden, bort från 
medelklassens bostäder, så att de inte skall synas för mycket eller utgöra 
ett socialt hot för de andra, rikare sociala grupperna. "Pobladores" utgör 
dock majoriteten av Santiagos befolkning, ca 2,5 miljoner av de nära 4 
miljoner som bor i denna storstad. 

Utan fast arbete har de blivit tvungna att ta provisoriska, improvi
serade sysselsättningar såsom ambulerande försäljare, skoputsare m m 
inom den s k informella ekonomin. 

Som en chilensk sociolog (Tironi 1988:82) har påpekat, har 
"pobladores" ingen arbetarklassidentitet. En sådan identitet har förblivit 
främmande för dem. De  flesta hade dock varit sysselsatta inom industrin 
under 1960-talet, och enligt denna sociolog är deras önskan att komma 
tillbaka till sådana arbeten samt till ett lönesystem. Det skulle bakom 
sådana önskningar finnas ett behov av att integreras ekonomiskt och 
lämna den informella ekonomin. 

Önskan att integreras skulle emellertid också manifestera sig i 
"pobladores" stora välvilja gentemot medelklassen. Speciellt bland ung
domarna är denna trend stark liksom oviljan att identifiera sig med folket 
eller arbetarklassen. 

Industriarbete skulle alltså vara något positivt för dem som kommer 
från "poblaciones" i Santiago eller Valparaiso. Det uppfattas av dem som 
en väg till integration. Men det är utbildning som intar nyckelpositionen i 
deras livsstrategier. Utbildning representerar för dem och deras barn den 
sanna mekanismen för social mobilitet, och detta trots att den chilenska 
sociala och ekonomiska verkligheten hela tiden har visat motsatsen, 
genom att bättre utbildningsnivå inte har inneburit bättre chanser för 
"pobladores" att få  goda, fasta arbeten. 

Social mobilitet har varit starkt förknippat med det kulturella kapital 
som varje individ har disponerat över, och inte med någon form av kollek
tivt tryck från gruppen för att nå bättre arbetsmässiga och sociala posi
tioner i samhället. 

Att kämpa för demokratin och mot ett auktoritärt system har inte varit 
särskilt högt prioriterat. Viktigt för "pobladores" är däremot det som kan 
hjälpa dem själva till social integration. Regimen blir deras fiende bara i 
den mån den håller dem utanför och marginaliserar dem. 



För "pobladores", som under så många år  har levt i utkanten av sam
hället, har det blivit viktigare att uppnå social integration än  att bryta med 
systemet. Att ha  ett fast arbete har blivit oerhört värdefullt i det chilenska 
samhället. Avståndet i levnadsstandard är mycket stort mellan dem som 
har ett fast arbete, oavsett av vilken typ, och dem som inte har något 
arbete eller försörjer sig p å  sysslor inom den informella ekonomin. Skill
naderna mellan dem som har ett intellektuellt arbete och dem som har ett 
manuellt arbete har t o m  minskat jämfört med avståndet mellan dem 
som har och dem som inte har arbete. 

"Pobladores" skulle enligt Tironi (1988:84) också visa stark ovilja mot 
de politiska partier som "splittrar folket". Hos "pobladores" finns dock 
många rörelser inspirerade av politiska partier, men splittringen mellan 
dessa är stor. "Pobladores" känner sig faktiskt bäst hemma i en 
"klientelistisk" understödsrelation till staten. 

Men den frenetiska materiella konsumtion som uppmuntrats av den 
chilenska regimen, har nått också de mest folkliga, fattiga sektorerna, de 
som idag är arbetslösa och har väldigt svårt för att kunna skaffa fram 
pengar till maten. D e  kan ändå få  låna för att köpa stereoanläggning, 
färg-tv, tvättmaskin o s v.21 

Sammanfattningsvis kan man säga att de som har varit "pobladores" i 
hemlandet Chile, uttrycker en stark önskan om social integration och 
socialt deltagande. De  sätter mer värde på  ett fast arbete med regel
bunden lön än  på  ett självständigt arbete, t ex i form av eget företagande 
inom den informella ekonomin. De  är främst inställda att t a  något 
industriarbete eller att söka en statlig tjänst. D e  ser utbildning som den 
främsta vägen till social mobilitet. De  har ett "klientelistiskt" förhållande 
till staten. 

Massmedias betydelse för flyktingarnas kulturella bagage 

D e  värderingar och normer som råder i ett samhälle kommer alla indi
vider i kontakt med oavsett vilken social klass de tillhör. Det sker på  två 
sätt a )  genom massmedia, och b )  informellt, genom symboliskt utbyte 
mellan människor. Båda dessa former bör man analysera för att förstå 
den typ av värderingar chilenarna har idag, både i Chile och i exil. 

21. "Vi hade allting, jag menar kylskåp, tvättmaskin, dammsugare, tv, symaskin. Sen, när 
det började att gå dåligt med arbetet, då var vi tvungna att sälja dessa saker, en efter en. 
Det enda som har blivit kvar är tvättmaskinen ..." (intervjuer med arbetslösa, 
D Raczynski & C Serrano, 1984). 



Såväl press, som radio och tv är viktiga kanaler för att sprida värde
ringar. Genom dem produceras, reproduceras och överförs viktiga åsikter, 
föreställningar, sociala innebörder, visioner, symboler, framtidsoriente
ringar m m. 

I det chilenska samhället har snart sagt alla nåtts av det budskap som 
den militära regimen under dessa år sände ut genom massmedia, och 
säkert har budskapet fått en viss effekt. 

Regimen ägnade från början mycket tid och resurser åt kontroll av de 
viktigaste massmediaorganen, främst alla tv-kanalerna. Man utövade 
dessutom sträng bevakning över de massmedia som inte hamnade direkt i 
deras händer. 

Massmedia expanderade i slutet av 1950-talet i Chile. Det var tran
sistorradion som då markerade slutet på de gamla traditionella kom
munikationskanalerna, vilka framförallt givit prästen och markägaren en 
central roll. Massmedia började nu rikta sig till bönderna och de fattiga 
invånarna i slumområdena. Massorna fick ta del av samhällets värde
ringar och symboler. Tidningspubliken ökade starkt och ett brett utbud av 
tidningar och veckotidningar kännetecknade redan 1960-talet. 

Efter militärkuppen började som sagt militärt kontrollerade mass
media sprida den nya regeringens värderingar och de fortsatte att påverka 
chilenarna under nästan 15 år. Tv intog en central roll. 1970 fanns redan 
53 tv-apparater per tusen invånare, 1980 fanns det 205.1 dag finns det en 
tv-apparat i nästan varje chilenskt hem. De  chilenska tv-kanalerna blev 
helt kommersiellt finansierade. Även regeringen betalade den pro
paganda som den själv stod för och dess propagandakostnaderna steg 
mellan 1975 och 1981 från 7,1 miljoner dollar till 221,7 miljoner dollar. 
Sammanlagt ägnades ca 10 % av sändningstiden åt kommersiella 
budskap. 

Tv:ns viktiga roll som förmedlare av värderingar och normer till chile
narna förstärktes av att biobesöken drastiskt minskade, att andra tid
ningar än de som stödde regeringen bara fick disponera minimalt ut-
trymme, och av att chilenarna läste mindre och mindre. Och inte minst 
ökade tv:ns betydelse genom att fritiden koncentrerades till hemmet, och 
inom hemmet kring tv:n. Man har t ex kunnat konstatera att tv-tittandet 
spelar en stor roll i de fattigas liv. Det är nästan deras enda fritidssyssel
sättning. 

Våra intervjuade flyktingar tycker i allmänhet att den svenska tv:n är 
sämre än den chilenska: "Vi har då och då tråkigt här. Det finns inte något 
större utbud av fritidsaktiviteter för oss. Vi läser tidningar från Chile, som vi 



skaffar varje vecka. Vi lyssnar på radioprogram på spanska. Vi tittar litet på 
tv, framförallt kulturella program och nyheter. Barnen tycker förresten att de 
svenska tv-programmen är sämre än de chilenska". 

En av våra intervjuade flyktingar gav kommentaren att den svenska 
tv:n gjorde henne rädd. Hon tyckte inte om det som visades. De  flesta 
chilenare, säger hon, klagar på att den svenska tv:n är mycket tråkig, 
monoton och har kort sändningstid. 

I Chile hade flyktingarna påverkats av massmedia som dominerats helt 
av reklam och kommersiella budskap. Det hade gällt att till varje pris få 
dem att köpa en viss produkt, antingen det var Cocacola eller den sam
hällsmodell som den chilenska regimen förespråkade. 

Tv:n och det budskap som den hjälpte den militära regimen att sprida, 
påverkade den chilenska befolkningen, speciellt mycket inom de sociala 
sektorer där människor befann sig i en diffus social situation, där de 
accepterade allt som fick dem att känna sig moderna, och som kunde ge 
dem en känsla av identitet, av tillhörighet. 

Detta gällde framförallt den lägre medelklassen. De tillhörde inte rik
tigt arbetarklassen men var inte heller riktigt medlemmar av bourgeoisin. 
Tv:n hjälpte dem i detta dilemma genom att ge dem en känsla av till
hörighet.^ 

Tv:n speglade och förstärkte dessutom trender som finns i den chilen
ska mentaliteten, genom att överdimensionera det känslomässiga och 
lämna det analytiska åt sidan. 

Sättet att rapportera om en viss händelse i chilensk tv är illustrativt: 
man böljade t ex med att beskriva en olyckshändelse, men riktade snart 
uppmärksamheten på aktörernas känslomässiga reaktioner. Varför 
olyckan hänt och vad man kunde göra för att undvika liknande olyckor i 
framtiden blev sekundära frågor. Den viktigaste frågan var hur det 
kändes. Chilenska massmedia har därför förstärkt den känslomässiga 
laddningen hos värderingar, och detta har blivit ett "kulturellt" arv som de 
chilenska flyktingarna tagit med sig till Sverige. 

22. "Para esa enorme masa de arribados amontonandose a diario en la ciudad, la television 
es la levadura que los hace subir. Les otorga identidad en su mediania. En vez de acom-
plejarlos con una alta cultura a la cual no tienen acceso, en vez de educacion, de concier-
tos, o de ciencia, les presenta el mundo a su nivel (P Huneuss, La cultura huachaca, Edit. 
Nueva generacion, 1981:70). 



Kyrkan och flyktingarnas religiösa värderingar 

Religionen spelar en betydande roll för många av de tusentals chilenska 
flyktingar som funnit en fristad i Sverige. Dess betydelse begränsar sig 
inte bara till det religiösa utan sträcker sig även till flyktingarnas kul
turella, psykosociala och politiska liv. Religiösa institutioner, religiösa 
förgrundsgestalter samt religiösa riter har kommit att utgöra ett viktigt 
stöd vid familjekriser och andra påfrestningar på flyktingarnas psykiska 
stabilitet, sådana som ofta följer i exilens kölvatten. 

Många som i Chile visade ett svagt engagemang i religiösa frågor har 
efter några år i exil ökat sitt religiösa intresse markant. Detta har medfört 
att inte bara den katolska kyrkan i Sverige har fått nya medlemmar bland 
chilenarna, utan också religiösa sekter som t ex Jehovas Vittnen och 
Mormonerna. I en intervju med ett chilenskt medelålders par, båda med 
uppehållstillstånd, visade dessa stort religiöst engagemang och gjorde 
redan från början klart för mig att de var mormoner. 

Bakom dessa förändringar i flyktingarnas förhållningssätt ligger ofta 
genomgripande upplevelser. Tidigare djupt engagerade i sociala och poli
tiska frågor börjar de i exil att bli alltmer indifferenta för dessa yttre ting. 
I stället vänder de sig i ökande utsträckning inåt, till det inre, andliga liv, 
som enligt deras uppfattning står i en välgörande motsats till det plåg
samma och konflyktfyllda yttre sociala och politiska livet. 

Chile är ett katolskt land, där kyrkan spelar en mycket central roll. 
Men detta betyder inte att de flesta chilenare aktivt utövar sin religiösa 
tro. Flertalet chilenarna är i själva verket inte aktiva deltagare i religiösa 
aktiviteter: 

"Jag frågar om hon tillhör någon kyrka. Hon svarar att hon är katolik, 
men som alla andra chilenare, praktiserar hon inte riterna. Jag gick dit då 
och då, till mässan, säger hon, men hade inte tid att delta hela tiden". 

När landsbygdsbefolkningen flyttade till städerna i stora skaror i början 
av 1960-talet, och det chilenska samhället urbaniserades, minskade 
kyrkans inflytande kraftigt. Kyrkan hade varit nära knuten till jordbruks
samhället. Den hade en nyckelposition så länge de traditionella för
hållandena varade, så länge prästen och jordägaren var auktoritets-
symbolerna i en värld vars ordning i böndernas ögon var Guds skapelse. 

Kyrkan bröt alliansen med staten redan under 1920-talet, men som 
institution har den också därefter deltagit aktivt på olika områden i det 
chilenska samhället. Under hela den chilenska historien har kyrkan spritt 



värderingar, symboler och normer som djupt har påverkat stat och sam
hälle. Man skulle kunna säga att kyrkan härigenom har haft ett indirekt 
inflytande över chilenarnas politiska liv. 

Men kyrkan har också flera gånger i den chilenska historien utövat ett 
direkt inflytande, t ex genom att biskopskonferensen, som samlar alla 
Chiles biskopar, uttalat sig i en viss social eller politisk fråga. Ofta har 
kyrkan gjort detta för att uttrycka en opinion som gått emot statens. 

Efter militärkuppen 1973 koncentrerade kyrkan sin politiska verksam
het till framförallt två huvudteman: att försvara dem som förföljdes poli
tiskt av regimen, och att verka för att landet skulle återfå en demokratisk 
regim. Flera av våra chilenska flyktingar hade deltagit aktivt i denna verk
samhet och tvingats fly från landet just på grund av detta. "Vi arbetade 
med några katolska präster där. De blev så småningom utvisade från Chile. 
Några medlemmar av vår basgrupp blev tillfångatagna och torterades". 

Redan 1974 uppstod det allvarliga konflikter mellan biskopskon
ferensen och den militära regimen. De  chilenska militärerna har aldrig 
varit särskilt religiösa. De  har i stort sett betraktat kyrkan som en institu
tion som genom sina ceremonier, symboler och värderingar har till upp
gift att legitimera militärernas roll i samhället. Religionen skall stödja den 
rådande ordningen och bevara hierarkien i samhället. 

Den typ av kyrka militärerna förväntade sig fanns dock inte längre 
efter de reformer som satts i gång under 1960-talet. Relationerna blev 
inte bättre när kyrkan inte ställde sig på deras sida efter kuppen. Mili
tärerna förväntade sig kyrkligt stöd i det heliga kriget mot marxismen. 
Men de upptäckte snart att många präster inte ville ställa upp på detta 
utan hjälpte Allendes anhängare, gömde dem och gjorde öppet motstånd 
mot regeringen. 

Militärerna försökte därför reducera kyrkans inflytande i det chilenska 
samhället. Framförallt försökte de nedvärdera prästerna så snart som 
dessa inte höll sig till att administrera sådana "passage-riter", som i militä
rernas ögon är de sysslor en präst måste begränsa sig till. 

Men p g a den centrala roll som kyrkan alltid har haft i det chilenska 
samhället och den moraliska makt som detta innebär, kom militärernas 
försök i detta avseende i stort sett att misslyckas. Man kunde inte förbjuda 
religiösa aktiviteter eller aktiviteter på "kyrkans mark". Kyrkorna för
vandlades därför till de få  platser där folket nästan obehindrat kunde 
samlas, diskutera och planera aktiviteter, t o m  motståndet mot regimen. 

Under sådana förhållanden kom många som troligen inte hade haft 
någon kontakt med kyrkan tidigare, att lära känna präster och lekmän. 



Den traditionella bild som chilenarna, och speciellt de som var politiska 
vänsteranhängare, tidigare haft av religionen och kyrkan förändrades 
kraftigt. 

D e  värden som kyrkan har försvarat under de senaste åren i Chile kan 
sammanfattas på  följande sätt: först och främst har man betonat respekt 
för de mänskliga rättigheterna, att alla chilenare har rätt att leva, vara fria 
och säga vad de tycker. Kyrkan har vidare betonat arbetets stora betydelse, 
speciellt för att få  till stånd en väl fungerande ekonomi. Kyrkan har vidare 
understrukit värdet av demokrati.23 

Biskoparna har sagt att vad gäller dessa värderingar finns det en all
varlig kris i det chilenska samhället. De  understryker dock att folket 
måste hitta en fredlig lösning av krisen. Fred bör vara ett centralt mål för 
chilenarna. I samband med detta har också biskoparna betonat värdet av 
försoning. Kyrkan har därför flera gånger försökt att få  igång en  dialog 
mellan oppositionen och regeringen, men utan framgång. Kyrkan har 
dessutom under hela perioden förespråkat värdet av att folket fritt tillåts 
organisera sig och att solidaritet med de fattiga prioriteras. 

I många chilenares liv intar religionen i dag en plats som varit otänkbar 
före militärkuppen. Det har bildats flera progressiva grupper men också 
nya religiösa rörelser som t ex "carismaticos", vilka har utvecklats paral
lellt med religiösa sekter och institutionella kyrkor. Viktiga och grund
läggande livsåskådningsfrågor, som lett till religiöst engagemang, har 
väckts till liv både av chilenarnas erfarenheter i exil och av de svåra poli
tiska och ekonomiska villkor som präglar dagens chilenska samhälle. När 
många chilenska flyktingar i Sverige tillskriver religionen stor betydelse 
pekar de på en viktig faktor i deras sociala och kulturella anpassning. Det 
religiösa engagemangets roll som en psykosocialt stabiliserande faktor 
måste uppmärksammas. 

Religionen spelar t ex en central roll i flyktingarnas möte med värd
landets kultur och samhällsliv, detta möte som ofta innebär en 
"kulturchock". Den struktur av självklarheter som de inom livets viktiga 
domäner varit vana vid i hemlandet, upplöses i och med förlusten av allt 
det välkända - vänner, normer, värderingar, institutioner och livsstilar. 
Flyktingarnas liv förlorar den mening som dessa förtöjningar tidigare för-

23. Biskopskonferensens dokument, "El renacer de Chile", publicerat 1982, kan betraktas 
som ett uttryck för att kyrkan då lämnade sin position av politisk neutralitet i förhällande 
till regimen och gick ut i en öppen konfrontation med Pinochet. 



länat det. Det  nya samhället ter sig i mångt och mycket obegripligt, långt 
ifrån självklart och därför hotfullt. 

E n  människa vars förtöjningar, i en  välkänd social struktur, blivit 
kapade blir lätt förvirrad och kluven och den mening som hennes existens 
- kanske trots påtagliga påfrestningar - haft tidigare kan här gå helt för
lorad. Et t  religiöst engagemang, som kan utvecklas och odlas relativt obe
roende av det nya samhällets sociokulturella påfrestningar och provoka
tioner, erbjuder ett slags "kontextoberoende" och "vikarierande" struk
turell tillhörighet och gemenskap. 

Regler, normer, förhållningssätt och livsstilar är kulturspecifika och 
integreras som en  "sociokulturell kompetens" och en  meningsstruktur i 
varje individs medvetande, under förutsättning att samhället ter sig be
gripligt och att det samhälleliga skeendet ä r  reellt. Den primära socialisa-
tionen legitimerar denna subjektiva begriplighet och realitet genom att 
sedimentera en "struktur av självklarhet" i varje uppväxande individs men
tala representation av sig själv i samhället. Denna struktur bekräftas och 
befästs senare genom interaktion och kommunikation med andra. I flyk
tingarnas hemländer har religionen ofta varit ett effektivt instrument för 
denna legitimering och den tycks kunna fungera nästan lika effektivt när 
det gäller den "vikarierande" legitimeringen i ett främmande land. 

Den norm-, tolknings- och meningsstruktur som religionen tillhanda
håller, även - och kanske i synnerhet - i extrema eller marginella sociala 
situationer, t ex vid en anhörigs död, svår sjukdom, krig och andra kata
strofer eller i exil, gör det möjligt för den individ som drabbas, att gå 
igenom sådana omständigheter, utan att mista kontakten med det sociala 
livets bindväv. Därigenom kan religionen på  ett väsentligt sätt bidra till 
integration i det sociala systemet. Under påfrestande livsomständigheter 
tillåter religionen individerna att tillgripa extrema uttrycksformer, som 
inte annars vore acceptabla. D e  ofta ytterst påfrestande erfarenheter som 
flykten och mötet med det nya landet innebär samt de känslor av förlust 
och skuld som exilen medför, kan i många fall bearbetas bättre med reli
gionens hjälp. 

Chilenarnas kulturella kapital: utbildningens stora värde 

De flesta chilenska flyktingar som vi har intervjuat uttrycker önskemålet 
att kunna studera vidare, så fort som de fått uppehållstillstånd och lärt sig 
språket tillräckligt bra. Många vill vidareutbilda sig i det yrke de har från 



hemlandet. Majoriteten vill dock starta på nytt, och börja någon ny 
yrkesutbildning i Sverige. Vi kan återge några exempel på hur de fram
ställer sina egna förväntningar: 

"Man kan inte komma tillbaka till Chile med föråldrade kunskaper. 
Åtminstone i mitt yrke måste man hålla sig å jour hela tiden. Det skulle vara 
illusoriskt att tänka, att så fort jag kommer tillbaka kommer jag att återfå det 
arbete jag hade. Det minsta jag måste göra är att lära mig ett nytt yrke här i 
Sverige". 

"Mina framtidsplaner är inte så ambitiösa. Någon enkel utbildning och 
sedan komma tillbaka till Chile. Jag har funderat på att studera något i sam
band med pappersmassaindustrin. I Chile finns stora skogar och därför kan 
en sådan utbildning innebära att jag kan bidra med något i mitt hemland". 

"Jag har inte några materiella önskemål utan jag vill framförallt kunna 
utbilda mig. Så jag kan göra det som jag inte kunde göra förut i Chile. Jag vill 
gärna läsa något ämne med anknytning till havet". 

De senast anlända flyktingarna (1979 och senare) önskar sig dock inte i 
samma utsträckning som de först anlända (mellan 1973 och 1978) att 
komma in på universitet. Men båda grupperna sätter stort värde på de 
utbildningsmöjligheter som finns tillgängliga för dem i Sverige, och det 
gör också våra intervjuade flyktingar. 

Jag vill inte här diskutera vilka reella möjligheter de hade att komma 
in på någon utbildning. Det som jag vill uppmärksamma är att de såg 
utbildningen som den bästa vägen, ja, kanske som den enda vägen de 
hade att uppnå social mobilitet. 

Deras höga värdering av utbildningen har sin grund i det chilenska 
samhället, och det är därför viktigt att beskriva vilken roll utbildningen 
spelar i Chiles historia. 

I början av seklet var analfabetismen mycket hög i Chile, speciellt 
bland låginkomsttagare. 1920 utgjorde t ex analfabeterna ca 50 % av 
befolkningen. Vid antagning till universitetsutbildning var man högst 
selektiv. Men redan på den tiden ville 70 % av dem som genomgått gym
nasiet fortsätta med universitetstudier, och av dessa ville två tredjedelar 
fortsätta med studier i medicin eller juridik för att komma in i något av de 
traditionellt mest prestigefyllda y r k e n a . 2 4  

I detta sammanhang är det viktigt att peka på hur nedvärderat allt 
manuellt arbete varit i det chilenska samhället. En chilensk författare som 

24. J J Brunner & G Catalan, "Cinco estudios sobre cultura y sociedad", Flacso, Santiago 
1985. 



ville spegla det kulturella klimatet under 1800-talet uttrycker saken så, 
"lyckan var att gå på  universitet, få ett läkar- eller advokatdiplom och fort
sätta att leva det glada livet".25 

Perioden mellan 1930 och 1970 karakteriseras av en kraftig nedgång av 
analfabetismen. Vid början av 1970 hade den reducerats till 11 %. Sam
tidigt ökade urbaniseringen och folk flyttade framförallt till Santiago. 
Även chilenarnas utbildningsnivå steg. Andelen universitetsstuderande 
var 1935 1,4 %, och 1970 9,2 %. Med den stora skaran av utbildade chile-
nare böljade det växa fram en medelklass som ägde ett kulturellt kapital, 
fast de materiellt var nästan lika fattiga som arbetarklassen. 

Staten som arbetsgivare expanderade också kraftigt mellan 1950 och 
1970 med 3,5 % om året. Mellan 1970 och 1973 var tillväxten 10,2 % per 
år. Den berodde mycket på trycket från en befolkning som å ena sidan 
hade utbildat sig i ökande takt, och å andra sidan fortsatte att nedvärdera 
det fysiska, manuella arbetet. Staten tillhandahöll en möjlighet att få 
kontorsarbete d v s ett arbete som bättre svarade mot de aspirationer som 
den chilenska medelklassen hade. 

Denna historiska trend bröts drastiskt av militärregimen, som mellan 
1973 och 1979 minskade statens verksamhet med ca 100 000 tjänster. 

Staten hade tidigare som arbetsgivare varit en garant för att den 
chilenska medelklassen skulle få arbete. Nu blev stora delar av medel
klassen proletariserade, och integrerades i den s k informella ekonomin. 
En annan del, främst den högre eller något bättre ställda medelklassen, 
vände sig till den privata sektorn. 

En  viktig grupp bland dem som lämnade Chile som politiska flyktingar 
hörde alltså till den lägre medelklassen . Tag som ett typiskt exempel på 
detta skollärarna. De  hörde till dem som var helt beroende av staten som 
arbetsgivare. När skolorna privatiserades eller överlämnades till kom
munerna, blev många av lärarna arbetslösa. Idag finns många av dem t ex 
i Kanada eller Sverige. 

En  omstrukturering skedde samtidigt inom medelklassen. Nya grupper 
kom fram. Banktjänstemännen har t ex fått bättre sociala positioner och 
högre löner tack vare den ekonomiska utvecklingen i Chile. Den sociala 
rörligheten har varit mycket stor. Läkare har t ex förlorat i social status, 
medan tandläkarna har vunnit. Inte minst militärerna har fått mera 
pengar och bättre sociala positioner, medan civila i stort sett har mist vad 
de hade tidigare. 

25. L Orrego Luco, "Casa Grande", Editorial Andrés Bello, Santiago (1908) 1983. 
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Det har också skett en omstrukturering av det kulturella kapitalet. Ut
bildningens värde för att uppnå social mobilitet uppåt är idag ifrågasatt. Å 
ena sidan har betydelsen av gymnasieutbildning minskat. Man kan säga 
att det skett en "proletarisering" av de gymnasieutbildade, och att gymna
siestudier idag inte har mer värde än enbart grundskolestudier. Å andra 
sidan har avståndet ökat till dem som har professionella, fria yrken. Dessa 
har fått det bättre under militärregeringen. Att studera vid universitet har 
blivit allt svårare, p g a höjda inträdesavgifter och stigande studiekost
nader. Ideologin är att universiteten skall vara avgiftsfinansierade. 

När de chilenska flyktingarna kom till Sverige var detta deras bak
grund. Här  väcktes åter deras gamla förhoppningar och de förstärktes. 
Många kunde snart överföra sina egna aspirationer på  barnen. Dessa 
borde sikta på att läsa vid universitet och skaffa sig fria yrken. 

De  chilenska flyktingföräldrarnas strategi blev med andra ord att för
söka använda det svenska utbildningsväsendet till att skapa bättre fram
tida sociala positioner i hemlandet, båda för sig själva och för sina barn. 

Det svenska utbildningssystemet visade sig dock erbjuda ganska stora 
svårigheter för flyktingarna. Det kunde vara så här: "Han gick på en intro
duktionskurs. Det var förra året. Sen anmälde han sig till en fortsättningskurs, 
men något gick snett. Han gick flera månader utan att få någon undervis
ning. Nu har han börjat en AMU-kurs". 

E n  annan flykting pekade på att han saknade den träning som andra 
samhällsklasser hade fått när det gäller att utbilda sig: "Jag har kanske 
problem med koncentrationsförmågan, säger han. Jag vet att jag måste läsa, 
men jag gör det inte, orkar nästan aldrig. Jag vill gärna arbeta som kontorist 
som i hemlandet, men jag bedömer det som något omöjligt att jag skulle 
kunna konkurrera med en svensk om ett sådant arbete. Jag kan inte för
bereda mig". 

Frågan är om utbildning verkligen kan hjälpa flyktingen att nå högre 
upp på samhällsstegen. Klart är att många flyktingar själva tror att utbild
ning effektivt skall ge dem det sociala avancemang som de eftersträvar. 

Det verkar som om flyktingarna ofta har svårt att se verkligheten sådan 
som den är. De  har oriktiga föreställningar och agerar efter dessa. Här 
finns det spår av en falsk medvetenhet, som hindrar dem.26 Samtidigt bör 

26. Här kan man citera det som P Bourdieu & J C Passeron säger (i "La Reproduction", 
Les editions de Minuit, 1970), nämligen att utbildningsystemet samtidigt fyller den sociala 
funktionen att reproducera förhållandet mellan klasserna och den ideologiska funktionen 
att dölja denna sociala funktion genom att få alla att tro på illusionen om systemets abso
luta oavhängighet från samhället. 



dock påpekas att flyktingarna har en starka strävan att aktivt medverka 
till att bygga en framtid genom att utbilda sig, och detta måste naturligtvis 
uppmuntras. 

Är chilenarna moderna eller traditionsbundna? 

I diskussioner om flyktingarnas svårigheter att anpassa sig, talas det 
ibland om det svenska samhällets "moderna" karaktär i motsats till den 
"traditionella" karaktär som skulle karakterisera framförallt länder från 
tredje världen. Anpassningssvårigheterna antas bero p å  att det ä r  svårt för 
en traditionsbunden människa att acceptera ett modern samhälle. Kan 
chilenarna i detta sammanhang betraktas som "moderna"? 

Det ä r  svårt att ge något entydigt svar p å  en sådan fråga. Å ena sidan 
är många vana, speciellt efter ekonomiska förändringar under Pinochets 
diktatur, att handskas med sådan teknisk utrustning som brukar ses som 
symboler för modernitet: färg-tv, stereoanläggning, tvättmaskin m m. 
Detta kan illustreras med följande kommentarer från en av våra inter
vjuade flyktingar: 

"Jag tycker att många chilenare blir överraskade av allt de får här. Det 
märks att de inte hade sådana bekvämligheter i Chile. Men själv hade jag 
allt detta hemma i Chile. Min mamma arbetade som sömmerska och 
tjänade bra Pappa var tjänsteman. De bodde i en bättre lägenhet än den 
som vi har nu. De hade telefon, färg-tv, allt. Vi hade det bra i Chile, säger 
hon". E n  annan säger också något liknande: "Om man jämför den lägenhet 
som vi har här med den vi hade i Chile då är den här kanske bättre byggd, 
men den vi hade där var också bra. Den var vår egen dessutom. Det enda vi 
tycker är annorlunda i Sverige är den elektriska spisen". 

Å andra sidan saknar många chilenare sådana traditioner som bara kan 
byggas upp under många år  av kulturell utveckling.27 Chilenarna har ingen 
respekt för det förgångna. Man förstår det när man tänker på  att Chile 
som ett fritt land inte ens har uppnått en ålder av 200 år. Samtidigt har 
det skett så våldsamma omvälvningar under denna period, att det 

27. K-O Arnstberg föreslår, i "Svenskheten. Den kulturförnekande kulturen", Carlssons 
Bokförlag, 1989:19, att det centrala draget för "den moderna människan", är förnekelsen av 
det förgångna, när man anser sig ha besegrat historien, "en människotyp som inte tror sig 
behöva föregående generationers vishet utan själv besitter all nödig kompetens, 
rationalitet och effektivitet". 



knappast har funnits tid eller plats för traditioner att växa fram och att 
konsolideras. 

Dessutom har de flesta en viss ödmjukhet inför nuet. Man är nämligen 
så medveten om begränsningarna i det chilenska samhällets förmåga att 
lösa aktuella sociala, ekonomiska och politiska problem, att det inte finns 
plats för den typ av självbelåtenhet som kan känneteckna "moderna" 
människor. 

Chilenarnas modernitet ligger kanske snarare i en stark tro på  fram
tiden. D e  utgör en nation som satsar på att bygga sig en framtid, som skall 
skilja sig helt både från nuet och från det förflutna. 

Jag skulle därför säga att chilenarna visar upp en annorlunda 
"modernitet" än svenskarna, och att den kulturella skillnaden mellan 
länderna inte står mellan modernism och traditionsbundenhet utan 
mellan två skilda typer av modernitet. Båda visar liten respekt för det för
flutna men de skiljer sig åt vad beträffar synen på  nuet och framtiden. 

Svenskarna blir mer "konservativa" genom att de bygger på  nuet, det 
aktuella samhället, som de ser som det bästa. Chilenarna är mer 
"progressiva". De förkastar nuet och det förflutna och satsar allt på  fram
tiden. 

De chilenska flyktingkvinnorna 

Flyktingkvinnornas situation kräver en särskild diskussion. En modern 
kvinnosyn sägs vara ett av de kännetecknande dragen i den svenska kul
turen. Många svenskar som är negativa till flyktingar säger att de inte kan 
acceptera en annan, traditionell och kanske därför för dem hotande 
kvinnosyn, vilken de anser sig finna i flyktingarnas kulturer. 

Men man får tänka på att de chilenska förhållandena är annorlunda än 
de svenska, och i vissa avseenden är skillnaderna tydliga. Den svenska 
kvinnan har t ex mer att säga till om i det svenska samhället än den 
chilenska kvinnan har i det chilenska samhället. 

Många chilenska kvinnor uttrycker sig också mycket positivt om kvin
nans ekonomiska självständighet i Sverige. I det chilenska samhället är 
kvinnan mer ekonomiskt beroende av mannen. 

Detta är dock på  väg att ändras i Chile, när stora skaror av arbetar
klasskvinnor blivit tvungna att gå ut och söka arbete därför att männens 
arbetslöshet nått nya rekord. Också bland medelklasskvinnorna har läget 
blivit annorlunda. Sedan några år arbetar också många av dem. 



Man kan därför inte påstå att de chilenska kvinnorna står utanför 
arbetsmarknaden i ett land där det bara är männen som bestämmer. 
Dessutom fick kvinnorna en viktig roll t ex i politiken redan på 1950-talet, 
och deras ställning förbättrades ytterligare när den sociala konflikten 
skärptes i början av 1970-talet. 

Många chilenska kvinnor mår dåligt i det svenska samhället och sämre 
än de chilenska männen. Karlarna verkar anpassa sig bättre till svenska 
förhållanden än kvinnorna. Som vi närmare skall se senare, fanns det 
bland våra intervjuade kvinnor flera som hade gått igenom svåra depres
sioner och några som t o m  försökt ta sina liv. 

Jag skulle därför våga säga att i vissa avseenden är det chilenska sam
hället kvinnovänligare än det svenska. Ett så vågat påstående bygger jag 
på att det svenska samhället ändå är dominerat av männen när det gäller 
en mängd viktiga värderingar. 

Det svenska samhället prioriterar, som flera forskare redan påpekat, 
de formella sociala relationerna framför de informella eller primära.^ 
Man nedvärderar emotionella uttryck och skapar ett motsatsförhållande 
mellan rationellt och emotionellt beteende. 

Det svenska samhället är i denna bemärkelse positivistiskt. Stor vikt 
fästs vid vilka medel som väljs. Ändamålet glöms nästan bort därför att 
medlen blir så centrala. Under sådana förhållanden nedvärderas allt 
annat som inte är anpassat till sambandet mellan medel och ändamål, 
även det känslomässiga valet av medel. Det chilenska samhället är enligt 
min uppfattning kvinnovänligare i detta avseende, just genom att det 
emotionella i större utsträckning tillåts styra det sociala beteendet, och 
genom att man inte skiljer så markant mellan det formella, rationella 
beteendet och det emotionella. 

Hos våra intervjuade chilenska kvinnor kan vi urskilja två typer av be
teenden. Några är politiskt aktiva, och också självständiga både när det 
gäller parrelationer och i det sociala livet. Flera av dem är idag ensamstå
ende mödrar. Den andra typen är den hemmafru, som klart underordnar 
sig mannen. Som en chilenska som intervjuades sade: "Många chilenska 
kvinnor är dock mycket traditionella hemmafruar. De säger att de inte är 
direkt intresserade av politiken. De har kommit hit eftersom mannen hade 
politiska problem. Många säger också att de inte tänker återvända till Chile, 
att de inte vill vara fattiga". En annan intervjuad sade: "Den chilenska kvin
nan låter sig oftast domineras av mannen, och värderar inte sig själv som 

28. Se t ex Å Daun, "Svensk mentalitet, Rabén & Sjögren, 1989. 



människa. Men å andra sidan, tillägger hon, bör man erkänna att den 
chilenska kvinnan alltid har varit politiskt mycket aktiv, och ofta tagit initia
tiv till att bekämpa olika orättvisor. Det händer ofta att det är kvinnan som 
ger mannen impulser till handling". 

Mötet med det svenska samhället har drabbat många av de intervjuade 
chilenska kvinnorna hårt. Samtidigt som de fått en bättre ställning gente
mot mannen än vad de haft i Chile, har deras psykosociala tillstånd blivit 
sämre. Känslan av främlingskap dominerar. De var vana vid att ha nära, 
personliga kontakter med andra människor i Chile, och att kunna visa 
sina känslor öppet. 

I Sverige har de i stället kommit till ett individualistiskt samhälle som 
begränsar de sociala och känslomässiga kontakterna, som inte ger stort 
socialt utrymme för känslor, utan som anser att dessa främst skall visas 
och bearbetas privat, bland mycket nära vänner eller inom familjen. 

I stället för att vara beroende av mannen och hans arbetsmöjligheter 
blir den chilenska kvinnan i Sverige ofta beroende av socialhjälp, och 
detta väcker osäkerhet och frustration. Många chilenska kvinnor kan på 
grund av bristfällig utbildning inte få ett arbete i Sverige. 

Den chilenska kvinnan har blivit socialiserad att se familjen som den 
fasta punkten i tillvaron. Många flyktingar kommer dock från familjer 
som redan var splittrade i Chile. De har ofta gått igenom konflikter inom 
familjen, och deras skilsmässa har kanske förhalats nästan enbart p g a 
ekonomiska skäl. Många chilenska kvinnor har därför tagit steget och 
skilt sig i Sverige där de kan klara sig utan mannens pengar. De nya 
familjeförhållandena får dock ofta påtagliga följder, och vistelsen i 
Sverige förknippas så småningom med den ångest, sociala isolering och 
osäkerhet som följt på skilsmässan, speciellt när det inte funnits vänner 
och släktingar som kunnat ge känslomässigt stöd. 

Alla går dessutom igenom stora förändringar när det gäller rollerna 
inom familjen. Arbetsfördelningen var i hemlandet i stort anpassad till 
den chilenska arbetsmarknaden, där mannen var ansvarig för försörj
ningen medan kvinnan stannade hemma och tog hand om barnen. I en 
social situation där båda två skall ut och arbeta (eller studera), påverkas 
naturligtvis också arbetsfördelningen hemma. Mannen tar nu hand om 
sysslor som i Chile skulle betraktas som kvinnans. Många män lagar mat, 
städar lägenheten och tar hand om barnen. Att handla har blivit något 
som kvinna och man gör tillsammans 

Den chilenska familjen i exil lever under stora påfrestningar, och om 
det inte finns starka känslomässiga band mellan man och kvinna, kan små 



meningsskiljaktigheter bli anledning till allvarliga diskussioner vilka i sin 
tur lätt kan förvandlas till öppna konflikter. Det gäller speciellt de frågor 
som innebär rollförändringar och som främst påverkar mannens ställning 
inom familjen. 

Enligt våra intervjuer är familjens ekonomi den fråga som oftast blir 
föremål för diskussioner inom familjen. Ändå var de flesta inte speciellt 
oroliga över sin ekonomiska situation i Sverige. Vi frågade t ex om de 
tyckte att de bidrag de fick var tillräckliga, och 75 % svarade ja. Vi 
frågade också om de tyckte att den hjälp de fick från svenska myndigheter 
var rätt utformad och 70 % svarade ja. Diskussionerna gäller därför tro
ligen inte bristen på ekonomiska resurser, utan hur eller vem som skall 
bestämma hur dessa skall användas. Eftersom det var mannen som arbe
tade och försörjde familjen i Chile, var det kanske därför ofta han som 
bestämde där. I Sverige är det annorlunda och därför kan ekonomin bli 
ett problem. 

Även hushållsarbetet kan bli en källa till konflikter. I Sverige måste 
också mannen ställa upp och ta hand om hemsysslor, och chilenska män 
är socialiserade enligt andra mönster. De  flesta chilenska män ändrar i 
viss mån sina vanor när det gäller hushållsarbetet, men det blir ändå 
kvinnan som utför merparten av hushållssysslorna. 

Att barnuppfostran också blir föremål för diskussioner tror jag snarare 
har att göra med de allvarliga förändringarna i kvinnans roll. I hemlandet 
var det självklart att kvinnan svarade för barnuppfostran, och angav vilka 
normer och regler barnen måste följa, samtidigt som det främst var hon 
som hade kontakterna med skolan eller daghemmet. I Sverige blir detta 
annorlunda, och samtidigt begränsas föräldrarnas möjligheter att be
stämma barnets värderingar och beteende i en social miljö, som de inte 
känner till och inte själv helt kan godta. Det blir så småningom klart för 
kvinnan att skolan och daghemmet konkurrerar starkt som socialisations-
agenter och att dessa institutioner förmedlar i viss mån andra värderingar, 
normer och regler, och att barnen oftast följer deras och inte hennes 
regler. 

När man inte har så mycket att göra, när man är mer eller mindre 
tvungen att vara tillsammans en stor del av dagen, och när man inte har 
ett arbete som efteråt ger utrymme för en meningsfull fritid, då kan kon
flikter lätt uppkomma inom familjen. 



Konflikter 

Varje samhälle måste skydda sig mot sådana allvarliga konflikter, som 
kan utgöra ett hot mot hela samhällets existens. Några samhällen har i 
detta avseende större svårigheter än andra. Extrema exempel kan t ex 
vara det colombianska eller det libanesiska samhället, som bägge präglas 
av så stora konflikter att det sociala umgänget i stort sett regleras med 
våld: konflikter löses genom öppna konflikter och med vapnens hjälp. Det 
svenska samhället befinner sig i andra änden av ett kontinuum i kon
fliktavseende: det är i högsta grad ett konfliktundvikande samhäll. Att 
undvika konflikter kan t o m  sägas utgöra ett kulturellt kännetecknande 
drag för detta samhälle.» 

Det chilenska samhället har, speciellt från 1960-talet och framåt, 
präglats av konflikter, och speciellt av konflikter med politisk karaktär. 
Vardagslivet har blivit en kedja av konfliktskapande situationer. 

Man kan diskutera i vilken grad det går att undvika konflikter. Man 
kan t o m  diskutera om det är bra att undvika alla typer av konflikter. 
Girard (1977:15) säger t ex att västerländska samhällen har lyckats redu
cera de våldsamma konflikterna genom att utveckla rättssystemet.^ Med 
andra ord, genom att införa lag och ordning och genom att tillämpa väl 
organiserade rutiner, kan man reglera och t o m undvika konflikter. 

Konfliktundvikande är ett förhållningssätt som har två viktiga implika
tioner: a) man upprätthåller distans3i, och b)  man prioriterar sådana 
handlingar som inte i första hand är känslostyrda. 

I sådana samhällen som det chilenska lever folket i nära kontakt med 
varandra, kanske många gånger för nära, och detta innebär bl a att det 
uppstår mindre konflikter överallt. På samma sätt uppstår det också bland 
de chilenska flyktingarna många konflikter: "Chilenarna här i kommunen 
brukar inte organisera fester tillsamans nu för tiden, åtminstone inte stora 
fester. Det har uppstått för många små konflikter mellan dem 

29. Å Daun, Svensk mentalitet, Rabén & Sjögren, 1989. 

30. R Girard (1977), Violence and the sacred, The John Hopkins university press, 
Baltimore and London. 

31. Som K-O Arnstberg (1989:82) säger, "man 'tar inte konflikt' med personer som man 
inte vill komma nära", man undviker konflikter just för att hälla andra på avstånd. Kon
flikter innebär en "närkamp", i vilken man oundvikligen kommer i kontakt med varandra. 



Flyktingarna lever mycket nära inpå varandra här i Sverige, genom att 
de nästan alla placerats i ett enda bostadsområde, genom att de är 
sysslolösa och inte har något arbete, och genom den etniska isolering som 
följer av att de har svårt att få  kontakt med svenskarna: "Att vara tvungna 
att vara tillsammans hela tiden utan att ha någonting att göra kändes mycket 
tungt, och var orsaken till att vi grälade så ofta, fast i Chile hände det nästan 
aldrig". 

Den påtvingade fysiska närheten i Sverige kan lätt leda till att man för
söker isolera sig: "Jag saknar att kunna gå och träffa mina vänner i Chile. 
Här är chilenama ovänliga De bråkar ofta med varandra och man kan inte 
lita på dem. Det är bättre att vara ensam ". Eller :"Jag har blivit besviken på 
chilenama Alla vill hela tiden vara liksom i ledningen för de olika aktivite
terna vi anordnar. De kritiserar alltid och är hårda mot ledarna Det bildas 
därför mycket lätt informella grupper som bekämpar dem som sitter i någon 
styrelse". 

Men att upprätthålla distans och att undvika konflikter är som regel 
omöjligt i ett land som Chile. Där är man hela tiden i kontakt med andra i 
ett väl fungerande socialt nätverk där man kan få och ge både materiellt 
och känslomässigt stöd i ett vardagsliv som kräver mer än vad en isolerad 
individ kan orka med. Känsloutlevelserna har dessutom en central plats i 
chilenarnas mentalitet, och man skapar hellre konflikter än undviker 
sådana. 

Konflikter är alltså inte enbart något negativt bland chilenama. I själva 
verket fyller de också vissa positiva funktioner.32 De är en sorts säkerhets
ventiler i sådana mycket påfrestande situationer som man inte kan klara 
på  ett normalt sätt. 

Maktfördelningen i det chilenska samhället och människors beroende 
ställning innebär kontinuerlig stress, osäkerhet och otrygghet. De  flesta 
upplever att deras sociala ställning är mycket instabil och det inträffar 
ofta stora omvälvningar: ett år kan man ha det bra ekonomiskt och nästa 
mycket dåligt. 

Konflikter blir under dessa förhållanden ett nästan naturligt sätt att 
försöka bemästra den sociala situationen. Å ena sidan ger de uttryck för 

32. L A Coser säger t ex, i "Social Konflikt", Aldus 1971:47, att "konflikt är inte alltid dys-
funktionell för den relation inom vilken den inträffar; ofta är konflikt nödvändig för att 
upprätthålla en  sådan relation. Utan möjligheter att leva ut fientlighet mot varandra och 
att uttrycka avvikelse kan gruppmedlemmar känna sig fullständigt kuvade och kan reagera 
med att lämna gruppen. Genom att frigöra undertryckta fientliga känslor tjänar konflikter 
till att upprätthålla en relation". 



sådana egoistiska och aggressiva tendenser som finns hos varje människa, 
ett instinktivt sätt att möta faror och hot. Å andra sidan fungerar kon
flikterna, som sagt, som säkerhetsventiler som känslomässigt reglerar 
trycket från den sociala miljön. 

Oväntade, nya situationer (som ett flyktingskap) skapar alltid stress och 
potentiella konflikter, och konfliktbeteenden är i hög grad emotionella. 
De  inblandade vill "rensa luften" och kräver "att få tala ut". Känslorna är 
ofta starka och att få  ge uttryck för dem kan på något sätt sägas förbereda 
ett rationellt beteende. När flyktingarna möter allvarliga svårigheter, på  
det sätt som de så ofta gör, är det därför närmast normalt att de reagerar 
känslomässigt. Ofta är detta t o m  någonting som bör uppmuntras som ett 
sätt att så småningom kunna övergå till ett rationellt beteende. 

Chilenarnas sätt att hantera konfliktsituationer är, tror jag, starkt 
förknippat med deras primära och starkt känslomässiga sociala relationer. 
Chilenarnas livsstil innebär ofta ett djupt personligt engagemang. Som 
Coser säger (1971:61) "när deltagarna i sociala relationer är djupt involve
rade med hela sin personlighet, uppstår troligtvis känslor". 

Men de starka känslorna kan vara motstridiga, innebära både sympati 
och antipati. Chilenare upprättar lätt intima relationer och intimitet kan 
förenas med vänskap och känslomässigt stöd, men också med fientliga 
känslor.33 

När det sociala beteendet styrs eller kännetecknas av primära rela
tioner mer än av sekundära, finns det större uttrymme för konflikter. Ju 
intimare relationen är, skriver Coser (1971:62), desto starkare är den 
känslomässiga satsningen, och desto starkare är också tendensen att 
undertrycka fientliga känslor. 

De  chilenska flyktingarnas sociala beteende är känsloladdat, och deras 
relationer är intima.34 Svenskar brukar inte på samma sätt låta sig styras 

33. Freud påpekar i detta avseende att "nästan varje intim emotionell relation mellan två 
människor som varar en  tid, äktenskap, vänskap, förhållandet mellan föräldrar och barn, 
innehåller känslor av aversion och fientlighet, som måste undertryckas."(S Freud, "Group 
Psychology and the Analysis of the Ego", citerad i Coser 1971). 

34. Ett bra exempel på sådana skillnader ges i E Nyberg, "Att påbörja en  ständig resa", 
Stockholms läns landsting, 1989:25, "en betydelsefull olikhet mellan vår hemmiljö och den 
chilenska var föreställningen hos oss att vistelse bland många andra människor leder till 
trötthet. Bland de  chilenare jag träffade upptäckte jag inga idéer o m  att man kan bli trött 
av människor. H o s  oss kommer detta till uttryck i att man som vuxen söker ensamheten 
efter det att man haft ett intensivt umgänge eller att man vill ransonera besöken i sitt hem 
genom att planera dem." 



av primära relationer. Risken är att ju intimare relationerna är, desto 
intensivare blir konfrontationen i en konflikt.^ 

Coser skriver (1971:71), "konflikt är en komponent i alla sociala rela
tioner, och den fyller positiva funktioner i den mån den leder till åter
ställande av enhet och balans i gruppen". Sammanstötningar mellan 
chilenska flyktingar kan alltså ha både negativa och positiva sidor. Kon
flikterna kan vara uttryck för instabilitet och de kan ge signaler om all
varliga problem. Men det kan också vara positivt att få  tillfälle att ge ut
lopp för sina känslor. Det kan ibland gagna den psykiska hälsan. 

Att leva i konflikt med omgivningen och att ofta handskas med kon-
fliktfyllda situationer kan dock leda till ett aggressivt beteende. Om det 
blir så beror kanske mycket på konfliktens art och intensitet. Att under 
lång tid leva under krigstillstånd eller gömd "under jorden" måste påverka 
en människas psykosociala beteende och de levnadsstrategier hon an
vänder. Att bli utsatt för aggressioner leder också gärna till egen aggressi
vitet. 

Att leva i ett samhälle med allvarliga och långvariga konflikter och 
framförallt där våld används som medel för att lösa dem, kan väntas ha 
negativa konsekvenser för individerna. Speciellt allvarligt är det om män
niskor utsätts för aggressivitet från makthavarna i avsikt att skapa rädsla 
hos befolkningen. 

Chilenska flyktingar har ofta under många år levt under sådana för
hållanden. Många andra flyktingar kommer också från liknande samh
ällen. Jag tror därför knappast att de chilenska flyktingarna kan sägas 
vara speciellt aggressiva. Tvärtom har de varit offer för aggressioner och 
valt att fly för att komma undan ett våldssamhälle. 

Många flyktingar kommer från tredje världens länder med både kon
flikter och fattigdom. Många iakttagare ser bara negativa karakteristiska 
hos dem och tror att dessa flyktingar för med sig konflikter och våld.36 

35. Se  L A Coser (1971:65): "I grupper som bara vädjar till perifera delar av medlemmar
nas personlighet, eller i grupper där relationerna är funktionellt specifika och känslo
neutrala, tenderar konflikter att bli mindre våldsamma än i grupper, där bindningarna är 
diffusa och affektiva och engagerar medlemmarnas hela personlighet.". 

36. A Storr ger följande kommentar: "Many children in depraved socioeconomic conditions 
Eire illtreated, being usually victimes of aggression. One  hypothesis is that they possibly are 
more prone t o  threat others with cruelty. Some authors however say that witnessing vio
lence is "desinhibitory of violence". This view may be  completed arguing that in deprava
tion also develops tendencies to solidarity, and solidarity is not a provocating factor of vio
lence", (i "Sadism and paranoia. Cruelty as collective and individual response", i 



Man glömmer då att just fattiga och konfliktfyllda miljöer också är viktiga 
källor till solidaritet. Och solidaritet betyder intern sammanhållning, 
vilket är precis motsatsen till aggression t ex inom en flyktinggrupp. Att 
flyktingarna agerar känslomässigt bör därför inte betraktas som uttryck 
för sådan agressivitet. 

De chilenska flyktingarna upplever många besvikelser i Sverige. 
Människor som har upplevt konfliktfyllda situationer är känsliga för mot
gångar. De har en sämre beredskap att stå emot besvikelser och frustra
tioner. Flyktingar som befinner sig i en riskzon - de som har en svag 
psykosocial balans - kan reagera aggressivt, särskilt när de inte förstår 
vad som händer eller när de känner sig felbehandlad. Då kan känslor av 
ilska och vrede framkalla ett utagerande aggressivt beteende. 

Det kan också vara en källa till aggressivt beteende att hamna i norm-
löshet, att inte längre kunna följa hemlandets värderingar och normer 
eftersom dessa inte längre fungerar i den nya miljön, men att samtidigt 
inte kunna lära sig följa de värderingar och normer som finns i mottagar
landet. Aggressiviteten skulle alltså i det fallet inte ha sin utgångspunkt i 
Chile utan vara flyktingens reaktion på förhållandena i Sverige. 

När den chilenska militären tillgrep våld, blev aggressionshandlingar 
bland folk i gemen en normal företeelse. Detta hade dittills hört till 
undantagen i den chilenska historien. Tidigare har chilenarna inte på 
samma sätt upplevt svåra inrikeskonflikter och ett sådant våld som kom 
till användning under 1970-talet. Svaret på militärernas agerande har där
för inte varit våld - utan i stället icke-våldsmetoder såsom t ex i de stora 
massdemonstrationerna och folkliga protesterna under 1980-talet. 

Flyktingarna har alltså med sig en icke-våldstradition och deras kon
flikter, både inbördes mellan chilenare och mellan chilenare och 
svenskar, har därför präglats av attityden, att man bör försöka dämpa ner 
konflikterna, och inte använda våld för att lösa dem. Detta var åtminstone 
den inställning de gav uttryck för när vi frågade hur de hade reagerat på 
de rasistiska provokationer, som förekommit i tre av de fyra kommuner vi 
studerade. 

Konflikterna mellan chilenska flyktingar har i huvudsak varit av två 
slag, antingen politiskt-ideologiska eller psykosociala. Vi har tidigare på 
motsvarande sätt talat om två typer av flyktingar, de politiskt aktiva och 
de övriga. En mindre grupp har varit medlemmar av politiska partier och 

L A Hersov & M Berger (eds) "Aggression & anti-social behaviour in childhood & adole
scence", Pergamon press, London 1978). 



deltagit i undeijordiska aktiviteter i Chile. Några deltog i direkta, väpnade 
aktioner mot Pinochets säkerhetsstyrkor. Oftast var de tvungna att lämna 
landet med mycket kort varsel, och utan möjligheter att förbereda flykten. 
De  är ofta bittra över att de blivit tvungna att fly. De  ser vistelsen i 
Sverige som tillfällig, även om de så småningom börjar ställa in sig på att 
stanna längre än de ursprungligen tänkt. De  ser mycket misstänksamt på 
den andra gruppen chilenare och anklagar dessa för att vara 
"ekonomiska" flyktingar. 

I den andra gruppen, som är mycket större, har de flesta deltagit i de 
massiva protester som ägde rum i Chile under 1980-talets början. De  
tycker att politik är något som är svårt att förstå och t o m något negativt, 
även om de flesta tar avstånd från militären och har deltagit aktivt mot 
regeringen. D e  kallar inte sitt deltagande i sådana demonstrationer för 
politiskt. För dem är snarare politik synonymt med partipolitik. 

Dessa båda grupper bildar ofta var sin förening i den ort de är bosatta, 
och de kritiserar varandra hårt. De  går inte till varandras fester eller 
kulturella arrangemang. Men de bor i samma bostadsområden. D e  träffas 
därför ofta i skolan, på daghemmet eller i affären när de handlar mat. Vid 
sådana tillfällen finns vissa oskrivna normer om hur man skall umgås, så 
att man samtidigt som man behåller distansen t o m  kan sitta tillsammans, 
t ex på föräldramöten. 

En  annan källa till konflikt är svartsjuka och avundsjuka. A de Swaan 
beskriver de båda begreppen i följande termer: "Envy is clearly an 
'upward' emotion, directed at those who have or are more, jealousy 
implies a concern with losing to someone else what one possesses already: 
here an element of rightfulness enters, which is absent in envy".37 

Både fenomenen, svartsjuka och avundsjuka, är mycket vanliga bland 
de chilenska flyktingarna. De  präglar deras sociala relationer på ett 
sådant sätt att man kan tala om existensen av ett gruppfenomen. När 
detta sker, när sådana känslor sprids genom en hel grupp människor, höjs 
den latenta konfliktnivån väsentligt. Som de Swaan (1989) skriver, "these 
emotions enormously increase the conflict potential of the situation, 
because the partners concerned perceive their interests as completely 
opposed, where an outsider might see mutually satisfying solutions if only 
jealousy had not changed the parties' evaluations". 

37. A de Swaan, "Jealousy as a class phenomenon: the Petite Bourgeoisie and Social Secu
rity", International Sociology, vol 4 nr 3 sept 1989. 



Orsakerna till att dessa "sjukor" blir så starka måste sökas i rela
tionerna mellan sociala klasser i Chile, främst mellan arbetarklassen och 
den lägre medelklassen. 

Dessa båda sociala klasser har under många år konkurrerat med 
varandra om status. Denna konkurrens har varit hård i den bemärkelsen 
att både de som tillhörde arbetarklassen och de som tillhörde den lägre 
medelklassen ofta bodde i samma bostadsområde och hade likartade 
inkomster. Eftersom de materiella levnadsvillkoren har varit mycket lika, 
har man kommit att lägga stor vikt vid vissa olikheter som ändå funnits i 
de sociala villkoren (sociala kontakter, tillgång till kredit m m). Dessa 
detaljer har ansetts avgöra statusen. 

När de små skillnaderna försvann i och med flykten och när alla ham
nade i en situation där man måste bölja på nytt och under samma villkor 
oavsett vad som gällt i det förflutna har man gjort ivriga försök att åter
upprätta en social hierarki. Det är då som känslor som avundsjuka och 
svartsjuka har blommat upp, speciellt när svenska myndigheter, omed
vetna om flyktingarnas bakgrund, har agerat på ett sätt som kunnat tolkas 
till den enes fördel och den andres nackdel. 

Känslornas stora betydelse 

I dagens samhälle är man ganska ambivalent vad beträffar känslor. Å ena 
sidan gillar man inte att bli betraktad som känslosam. Å andra sidan 
skulle ingen våga förneka att känslorna är viktiga för det sociala livet och 
för den enskildes psykosociala stabilitet. 

Oftast kategoriserar man: å ena sidan ett rationellt och å den andra ett 
emotionellt beteende. Emotionerna skulle, med ett sådant synsätt, ofta 
vara ett hinder för rationaliteten, och vill vi vara hundra procent ratio
nella, borde känslorna placeras på en sekundär nivå. 

Men många flyktingar reagerar med starka känsloyttringar vid sina 
kontakter med de svenska myndigheterna. Rädsla och vrede kommer till 
uttryck i tårar när de kommer till passkontrollen, förhörs av polisen eller 
kommer till flyktingförläggningen. 

Också flyktingar som har vistats i Sverige i många år visar ofta ett 
starkt emotionellt beteende.^ Emotionella handlingar ingår i deras 

38. Ett bra exempel visades i ett tv-program (1989-10-26). En grupp rikdagsledamöter be
sökte Rinkeby. D e  skulle, sades det i tv, gå "ut i verkligheten". D e  besökte bl a en grekisk 
förening men stannade bara en liten stund. D e  grekiska invandrarna ville att riksdags
ledamöterna skulle sitta längre, för att samtala om de problem som finns i Rinkeby. 



sociala strategier. Det är i samspelet mellan individen och hans sociala 
miljö som emotioner kommer till uttryck. Därför uttrycker människor sina 
känslor på olika sätt i olika samhällen och kulturer. D e  väljer t ex olika 
tidpunkter och platser för att släppa fram sina känslor. Flyktingarna 
upplever de kulturella skillnaderna på detta plan mycket starkt när de 
kommer till Sverige.39 En chilensk kvinna berättar så här i en av våra 
intervjuer: 

"Här lever man inte", säger hon, och för att ge ett exempel berättar hon om 
en resa hon gjort tillsammans med en annan chilenare till Spanien. En dag 
stannade de för att observera två spanjorer som pratade med varandra. Det 
gjorde de med hela kroppen. Chilenarna som såg på njöt av detta, och deras 
kommentar var efteråt att i Sverige är sådant beteende omöjligt. Det blir i 
stället formella kontakter; med läraren och med socialassistenten, men inga, 
absolut inga, känslomässiga kontakter. Hon förnekar inte att också 
svenskarna upplever känslor, men hon, och de flesta chilenare, kommer 
aldrig i kontakt med dem". 

Enligt den darwinistiska traditionen» är känslouttryck spår av bete
endemodeller som någon gång var nödvändiga, men inte längre är det. 
"We have, for instance, a row of vertebrae at the base of our spine which 
indicate that our ancestors had tails. Now that we are tail-less, these 
bones have no function. It is the same with emotional expressions, Darwin 

Föreningens ordförande och sekreterare började då, mycket arga, att skrika ut sitt miss
nöje. D e  svenska riksdagsledamöterna gick bara sin väg, och såg mycket lugna ut, utan att 
vara berörda av invandrarnas vrede. Det blev den typiska bilden: tv-kameran gick från en 
"emotionell" invandrare till en "lugn", "rationell" svensk politiker. 

Situationen kan dock tolkas annorlunda. Det irrationella var att endast ägna några få 
minuter åt personer som väntat länge för att få prata om sina problem med politiker "ute i 
verkligheten". D e  lugna riksdagsledamöterna reagerade inte med känslor därför att de  i 
själva verket hela tiden agerade "enligt programmet", och de  tycktes inte ens märka vad 
som skedde i den sociala miljön ( i detta fall ett krav på att de skulle stanna längre än 
beräknat). De  grekiska invandrarna märkte en förändring i den sociala situationen (att 
riksdagsledamöterna inte agerade enligt förväntningarna) och reagerade känslomässigt. 
Genom att agera annorlunda försökte de snabbt via tv-kamerorna förmedla sina budskap 
som riksdagsledamöterna inte lyssnade till. 
Vilka var mest "rationella" ? Sett ur mitt perspektiv var invandrarna mer rationella i och 
med att de  kunde förbereda nya handlingar. Riksdagsmännen fortsatte sin kurs utan att 
bry sig om den förändrade situationen. D e  agerade därför lugnare men mindre rationellt. 

39. K-O Arnstberg (1989:143) pekar till exempel på att mötet mellan flyktingar och 
tjänstemän ofta fungerar som ett möte mellan känslosamhet och återhållsamhet. 

40. Se C Darwin, "The expression of the Emotions in Man and the Animals", 1872. 



argued. H e  wrote that their study 'confirms to a certain limited extent the 
conclusion that man is derived from some lower animal form'"(Oatley 
1989:33).« 

På  något sätt är detta synsätt alltjämt aktuellt, när barn och djur anses 
vara mer känslosamma än vuxna människor. 

Men känslor är inte något negativt som är dömt att försvinna i takt 
med människans "utveckling". Tårar fyller viktiga funktioner, och är 
absolut inte gjorda enbart för att ge fuktighet till våra ögon. Generellt kan 
kanske sägas, att när människor saknar adekvata modeller för anpassning 
till nya förhållanden, verkar känsloutlevelser kunna spela en viktig roll. 

Emotioner kommer särskilt fram när vår strävan att uppnå vissa mål 
påverkas av oväntade händelser. Emotioner fungerar i sådana situationer 
som ett hjälpmedel när vi förbereder viktiga förändringar i våra hand
lingar. Emotionerna har därför en mycket central funktion. Som Oatley 
(1989:34) påpekar måste emotionerna analyseras i förhållande till hand
lingen. D e  pekar p å  "readiness and involuntary predispositions to act". 

Emotioner är också varningssignaler som utan att ge oss direkt kun
skap om en viss situation, ställer in vissa kognitiva funktioner och stänger 
av andra så att det blir en "conscious feeling". Dessa signaler är ofta asso
cierade med information om vad som händer. 

Emotioner står i nära samband med den psykosociala miljöns instabili
tet, och det faktum att den kontinuerligt behöver utvärderas. En  instabil 
miljö innebär att vi inte i förväg kan programmera vårt beteende. Under 
normala omständigheter kan vi sällan ha tillgång till den kunskap som 
skulle behövas för att kunna fatta ett "rationellt" beslut. Därför är det 
emotionella beteendet en viktig del av den beredskap vi har för att kon
frontera nya sociala situationer. 

En  sådan beredskap kan hjälpa oss omvärdera dessa situationer, att 
avbryta det som vi gör och som vi har upptäckt var fel, och leda in oss på  
nya vägar. Den kan hjälpa oss förenkla de val som finns tillgängliga. 
Oatley (1989) beskriver detta i följande termer: "the actions that are 
prompted include stopping what we were doing when we become fearful 
or anxious. We become ready to freeze, to flee or perhaps to fight. We 
check what we have done carefully. We monitor the environment assi
duously, and we perhaps call on any special training we may have for the 
situation in question. One thing is certain: in an emergency or a fight, 

41. K Oateley, "The importance of being emotional", New Scientist, 1989-08-19. 



there is not much time to think and almost no chance that we would 
arrive at the best, 'god's eye', solution anyway." 

Människor, speciellt i det teknologiskt utvecklade samhället, "orkar" 
enbart med en viss "kvot" av känslor. Känslomässigt mycket laddade rela
tioner skrämmer, och många svenskar försöker undvika sådana situa
tioner: "Det jag saknar i Sverige", säger en av våra intervjuade flyktingar, "är 
känslor. Det gäller bl a i mina kontakter med kvinnor. Då visar jag alla mina 
känslor, men oftast uppfattas det som negativt av de svenska tjejerna som så 
småningom avvisar mig". 

Ett emotionellt beteende kan, som framgått här, inte ställas upp som 
en sorts motsats till ett rationellt beteende. Jag menar att människor är 
känslovarelser när de fattar beslut eller handlar. I en rationell process in
går emotioner som viktiga komponenter. De  bidrar till att hjälpa oss 
uppnå de mål som vi riktat in oss på. 

Flyktingskapet är en extrem social situation, som innebär uppenbara 
risker för människans stabilitet. I en sådan situation ger man uttryck för 
sina känslor för att kunna överleva. Man vänder så att säga känslorna 
utåt. "Det är nerverna", säger en flykting, "och ensamheten. De som befinner 
sig närmast får då ta emot alla uttryck för min stress." 

Men om flyktingarna visar sig vara mer emotionella än svenskarna kan 
detta också bl a vara ett tecken på att de upplever nya, oväntade situa
tioner i Sverige. De  förbereder sig för att agera såsom de nya omständig
heterna fordrar. 

Det är vidare mycket viktigt för människor att kunna tala om sina 
känslor i samspel med andra människor. Saknar man - såsom flyktingar 
ofta gör under den första tiden - förmåga att nå fram till andra männi
skor med de rätta orden, så tillgriper man kanske känslornas tydliga 
språk. På så sätt kan starka känslor komma till positiva uttryck. Vid inter
vju med ett chilenskt par framkom tydligt hur den emotionella kris som 
kvinnan upplevde bearbetades genom mannens stöd: "Hon säger sig känna 
stor oro, ängslighet, speciellt när hon blir ensam i lägenheten. Jag har aldrig 
varit ensam i mitt liv, säger hon. Hon verkar vara i en process av växande 
ångest. Hon gråter medan vi pratar. Mannen sitter tyst och allvarlig. Hon 
säger att hon är mycket rädd för att bli sinnesjuk Han påpekar att hon lider 
av svår huvudvärk, det gjorde hon redan i Chile. Hon hade svår huvudvärk 
för några dagar sedan, och mådde så dåligt att hon tänkte begå självmord 
och kasta sig ut genom fönstret.". 

Att få  förståelse för sina känslor och att få dela dem med andra är 
alltså mycket viktigt. En  chilensk kvinna berättar angående detta följande: 



"När jag bodde i förläggningen, mådde jag mycket illa. Jag kände mig depri
merad. En kväll följde jag med en grupp chilenare för att gå ut och handla. 
Vi skulle promenera och det skulle ta minst en timme. Vi pratade hela tiden 
medan vi gick, och vi skrattade åt våra problem, precis som man brukar göra 
i Chile när man träffar vänner och skrattar åt sina problem, om sina för
luster, sitt lidande. Detta är", säger hon, "en egendomlig förmåga hos chile
nare, att kunna skratta tillsammans medan vi berättar om det som gör oss 
ont. Ur denna märkliga glädje får man nya krafter för att kunna stå emot nya 
prövningar". 

Rädslan 

Rädsla har under militärernas tid djupt präglat det chilenska samhället. 
En  chilensk kvinna berättade: "Säkerhetspolisen började pressa mig mer 
och mer. De hade identifierat mig. De följde efter mig när jag gick på stan. 
Jag blev livrädd." 

Rädsla har också varit orsaken till chilenarnas försök att fly: "Jag var så 
rädd och när jag gick på gatorna kände jag mig hela tiden förföljd. Jag ville 
bara komma ut ur landet". Rädsla har styrt mångas handlande, ända tills 
de inte längre stod ut i hemlandet och det enda som återstod var att för
söka lämna det chilenska samhället. 

Rädslan finns dock fortfarande kvar här i Sverige och den är när
varande i båda tankar och handling. När flyktingarna visar misstänksam
het, nervositet och osäkerhet i sina sociala relationer kan detta vara ett 
uttryck för rädsla. "När den chilenska säkerhetspolisen kom och frågade 
efter honom så flydde han. Han säger att han fortfarande är rädd, fast han 
redan har fått uppehållstillstånd". 

Denna rädsla är ett av de stora hindren för anpassning till ett normalt 
liv. Flyktingarna har ännu inte nått den trygghet de letar efter, och när det är 
så kan de inte betrakta sin nya miljö i mottagarsamhället med intresse. 
Man kan inte heller förvänta sig att flyktingarna skall kunna vara aktiva 
eller kreativa. En rädd människa är i själva verket en mycket begränsad 
människa, inställd på att överleva, individualistiskt och egoistiskt. 

Med rädsla följer också att inte kunna lita på de människor man möter, 
att betrakta dem med misstro, att inte förvänta sig att de någonsin finns 
där för att trösta och hjälpa. 

En  rädd människa har ett stort behov av närhet. Man söker nära kon
takter med andra människor för att tillfredsställa sitt behov av trygghet. 
Flyktingar möter dock ofta likgiltighet. Deras relationer är främst for-



mella kontakter med myndighetspersoner. Under de första åren får flyk
tingarna inte tillräckligt känslomässigt stöd av mottagarlandet Sverige. 

I ett sådant tillstånd pendlar flyktingarna ofta mellan ett ogeneröst, 
egoistiskt beteende och försök till kontakt med andra människor. Detta 
sker hela tiden med extrem försiktighet, eftersom omgivningen betraktas 
som mycket farlig. Många blir avvisade och vågar så småningom inte för
söka ta kontakta med andra. Man tar inte risken att uppleva nya besvikel
ser. Behovet av att möta andra på  ett känslomässigt plan är mycket stort, 
men man vågar inte, och isolering blir resultatet. 

Det är därför oerhört viktigt att den sociala miljön är rätt utformad. En 
miljö som visat sig vara effektiv vad beträffar den materiella tryggheten 
men som samtidigt är opersonlig, kanske kall och hård, kan innebära att 
rädda flyktingar inte vågar söka sig till andra människor, och bara ser 
risker för svek och besvikelse överallt, både i kontakterna med landsmän 
och med svenskar. 

Svenskar klagar många gånger på att flyktingar beter sig irrationellt, 
och bl a på att det är svårt att förstå vad de gör och hur de tänker. Or
sakerna kan vara att de agerar enligt hemlandets kulturella normer och 
värderingar, och att deras beteende därför avviker från det vanliga 
mönstret i Sverige. 

Men orsakerna kan också vara att flyktingarna upplever en stark 
otrygghet. Det krävs en känsla av personlig trygghet för att tänka och 
handla rationellt.^ 

Flyktingarnas behov är många och det materiella är utan tvekan 
mycket viktigt. Men det finns andra viktigare behov som också behöver 
tillfredsställas. Till dessa hör behov av mänsklig gemenskap, behov av 
trygghet i förhållande till andra människor, behov att kunna uttrycka sina 
instängda känslor, och främst behovet av att bli accepterad av andra män
niskor. 

Människor är rädda för förändringar, och vi gör ofta vad vi kan för att 
behålla den gamla ordningen. Detta gäller också människor som kämpat 
politiskt just för att förändra en viss samhällsordning. Jag menar att sam
tidigt som man vill förändra samhället i stort, kan man känna ett starkt 
behov av att försöka behålla ordningen i vardagslivets rutiner. 

42. C Ylander & B Larsson-Lindman, "Makt och rädsla", Bohusläningens Boktryckeri AB, 
1987, Uddevalla. 



Att blanda ihop i stället för att hålla isär 

D e  chilenska flyktingarnas livsstil kännetecknas av ytterligare ett kul
turellt drag som kan skapa förvirring och leda till feltolkningar. Jag tänker 
på  deras tendens att blanda ihop det som i Sverige betraktas som olika 
livsdimensioner: de blandar politik med religion, arbete med fritid, in
formella relationer med formella, det privata med det offentliga. 

I Sverige är  specialisering och differentiering högt värderade, adekvata 
strategier för att reglera det sociala umgänget. Chilenarnas sätt att blanda 
samman och föra ihop är därför svårt att förstå och acceptera. Förkla
ringen kan troligen sökas i kulturella skillnader mellan Chile och Sverige, 
vilka i sin tur hänger samman med skillnader i de båda ländernas sociala 
och ekonomiska historia. 

Många samhällsvetare har skrivit om den ökade differentiering som ägt 
rum under de senaste århundradenas ökade arbetsdelning och industriali
ser ing^ Specialiseringen var inte bara ett ekonomiskt fenomen, enligt 
Durkheim utan ett allmänt känneteckande drag för övergången från tradi
tionella till moderna samhällsformer. 

Differentiering och specialisering präglar således inte bara produk
tionslivet, utan samhällslivets alla områden. Individualismen betonas. 
Man lägger mer vikt vid individens värde än vid kollektivets, samtidigt 
som individer förenas i solidaritet inom olika intressegrupper och klasser. 
Också familjelivet har förändrats starkt under denna utveckling.^ Livs
dimensionerna har avpersonifierats och det har uppstått en klart marke
rad klyfta mellan instrumentella och emotionella funktioner, mellan 
arbetsliv och familjeliv. Parsons diskuterar kanske tydligare än Durkheim 
hur social utveckling är  starkt relaterad till en process av institutionell dif
ferentiering.^ 

43. E Durkheim t ex säger så här: "When men unite in a contract, it is because, through the 
division of labor, either simple or complex, they need each other. But in order for them to 
co-operate harmoniously, it is not enough that they enter into a relationship, nor even that 
they feel the state of mutual dependence in which they find themselves. It is still necessary 
that the conditions of this co-operation be fixed for the duration of their relations", i "The 
division of labor in society', The Free Press, 1964 (1933). 
44. Se i denna kontext H Holter, "Familjens historiska utveckling i Nordeuropa", i 
"Familjen i klassamhället", Holter, Ojertsen, Henrikssen & Hjort (eds), Aldus, 1975. 

45. T Parsons, "Evolutionary & comparative perspectives", Englewood Cliffs, New Jersey, 
Prentice Hall 1966. 



Den sociala specialisering som flyktingarna möter när de kommer till 
Sverige känns mycket främmande för dem. De uppfattar inte på samma 
sätt som svenskarna att det finns en betydande skillnad mellan det som 
tillhör det privata och det som hör till det offentliga. Flyktingarna för
söker därför ofta i sina relationer med svenska tjänstemän att blanda det 
som enligt svenskt sätt är offentligt, med det som betraktas som privata 
angelägenheter. 

Handlingsförmåga 

Vilka möjligheter har de chilenska flyktingarna att bevara och utveckla 
sin handlingsförmåga, att förbli intentionellt handlande individer?. I 
intervjuerna svarade flyktingarna ofta att de kände sig helt förlamade: 
"Där i Chile var man levande. Här sitter vi bara och ser hur dagarna går, 
utan att kunna göra någonting". De kände sig passiva. De hade fått en 
"patientroll". 

Detta är inte något unikt för chilenska flyktingar. I en studie har t ex 
Westin skildrat hur en grupp uganda-asiatiska flyktingar i Sverige för
lorade kontrollen över en väsentlig del av sitt liv, bl a genom att deras för
sta steg in i det svenska samhället planerades och kontrollerades så 
omsorgsfullt av de svenska myndigheterna.^ 

Chilenarna verkar gå samma öde tillmötes. Deras förmåga till kontroll 
och handlande minskar i takt med att de blir omhändertagna av myndig
heter som över deras huvuden försöker lösa deras praktiska problem i 
Sverige. 

Handling innebär ett projekt, ett beteende orienterat mot framtiden. 
När flyktingarna upplever en ny social situation i Sverige, försöker de ge 
den mening, d v s de försöker bygga upp ett projekt inriktat på framtiden. 
Det blir ett uttryck för deras naturliga strävan efter kontinuitet i livet. 

Känslan av att kunna bemästra situationen är viktig för en människans 
sociala och psykosociala stabilitet/»? Lange definierar begreppet "agens" 
som förmågan att uppnå de resultat som man önskar nå, och att kunna 

46. C Westin, 1986. 

47. Lange & Westin påpekar t ex att "the subjective self-defined facets of identity are 
deeply rooted in a person's sense of agency, locus of control, competence, moral worth and 
to his existential projects in general" (A Lange & C Westin, The generative mode of expla
nation in social psychological theories of race and ethnic relations. Report nr 6, Research 
group on Ethnic Relations, Social Cognition and Cross-Cultural Psychology, University of 
Stockholm, 1985:18). 



kontrollera sitt liv och de beslut som är nödvändiga för det. Enligt Lange 
representerar "agens" den positiva polen på ett tänkt kontinuum där mot
satsen, att sakna kontroll och handlingsmöjligheter, kan benämnas 
"patiens". 

Meningen ligger dock inte i en situation i sig, utan "the meaning is the 
way in which the Ego regards its experience".4«Det vill säga, det är genom 
att reflektera över situationerna som man ger dem mening. I denna 
bemärkelse kan sägas att flyktingar, liksom alla människor, handlar uti
från sina egna definitioner av verkligheten. 

D e  händelser och situationer som flyktingarna konfronteras med måste 
därför betraktas i ett dubbelt perspektiv: dels existerar de "objektivt" som 
sociala fenomen, dels representeras de subjektivt i flyktingarnas med-
vetanden. Det kan också finnas många sociala erfarenheter och situa
tioner som flyktingar aldrig reflekterar över, många upplevelser som där
för inte har någon speciell innebörd för dem. 

Det som från början tydligt präglar flyktingarnas liv är att de inte 
längre kan påverka sin situation. De  har tappat kontrollen och kan inte 
göra mycket för att förändra vare sig nuet eller framtiden. De har, med 
andra ord, fråntagits möjligheten att handla på egen hand och att formu
lera framtidsplaner. 

Under sådana förhållanden växer det också fram starka känslor av pas-
sivisering och osäkerhet inför framtiden. Flyktingarnas reagerar mer och 
mer "automatiskt" på myndigheternas åtgärder och deras beteende har 
inte ens hos dem själva en inneboende mening: "Han verkar inte följa de 
normer som finns för flyktingarna i kommunen. När han får något problem, 
gör han olika saker utan att skaffa sig riktig information. Han får t ex en tid 
hos läkaren men kommer inte eftersom han försover sig. Han verkar också 
vara frånvarande rätt ofta från svenskundervisningen. Han verkar hela tiden 
välja fel tid och fel tillfälle för att kontakta någon myndighet". 

Under många månader, kanske t o m år, befinner sig flyktingen i ett 
slags "transittillstånd" i väntan på att något skall hända. Nuet har föga 
betydelse. Det representerar för det mesta enbart ett hinder för fram
tiden, och för många även ett förnekande av det förflutna, något som i 
synnerhet gäller dem som inte har en klart politisk bakgrund. 

När beteendet inte kan relateras till "ett projekt" som förlänar det 
mening, och när det inte utgörs av handlingar som steg för steg förverk-

48. A Schutz, The Phenomenology of the Social World, Heinemann Educational Books, 
London, 1976:69. 



ligar ett sådant projekt, blir konsekvensen lätt att man förnekar värdet av 
sin egen existens, speciellt när omständigheterna känns påfrestande. Man 
isolerar sig ifrån omgivningen och vägrar t ex att lära sig svenska. Till
ståndet kan beskrivas som ett "not-being, not-here, not-now".49 

När nuet och det förflutna förlorar i betydelse och framtiden blir diffus, 
påverkas m a o självuppfattningen starkt. Den psykiska stabiliteten kan 
rubbas allvarligt. När man inte längre upplever sitt förflutna som ett stöd 
och en grund att bygga framtiden på utan blir helt beroende av externa 
krafter, ä r  det lätt att blanda ihop verklighet och fantasi: de förföljelser 
man fruktade i hemlandet har visserligen inte längre någon realitet i mot
tagarlandet, men de kan få  ett eget liv i flyktingens inre verklighet, och 
leda till att han ser hot och förföljelse nästan överallt. 

Verkligheten utarmas. Allting betraktas nu i enkla, dikotoma termer: 
vaije person man träffar förvandlas antingen till en nära vän eller till en 
fiende. Man ser misstänksamt på  alla som kan ha makt över en, och dessa 
är  inte f å  när man är i en flyktingsituation. 

"Klientelism": en viktig överlevnadsstrategi för de chilenska flyktingarna 

"Klientelism" är  vanligt i det chilenska samhället. Det  ä r  ett förhållnings
sätt som uppstår när "the problem of mastering uncertainty, with given 
power and wealth differentials, cannot be  managed successfully by institu
tional means, must instead be  managed through personalized means, such 
as through a "patron", brokers or trusted individuals".») 

Utan tvekan kan "klientelism" fylla en viktig social funktion för latina
merikanerna och har den mycket stabila symboliska värden. Den uppstår 
huvudsakligen i samband med att en del av den sociala kontrollen över
lämnas till informella grupper. 

"Klientelism" kommer till användning i situationer där individer utsätts 
för olika och motstridiga krav. Den blir härvid en mekanism för att kon
trollera situationen och minska konfliktnivån och stressen. 

"Klientelism" är i Latinamerika ett sätt att klara kontakter med myn
digheter. Chilenska flyktingar har oftast en positiv inställning till svenska 

49. C B Kwok & D Loveridge, Refugees 'in Transit': Vietnamese in a Refugee Camp in 
Hong Kong, i International Migration Review, vol 21, Fall 1987. 

50. LRoniger, "Institutionalized inequalities, the structure of trust, and clientelism in 
Modern Latin America", i E Cohen et al, "Comparative social dynamics", Westview Press, 
1985. 



myndigheter. När vi frågade hur de tycker att de blivit behandlade i kon
takter med olika myndigheter, var svaren mycket positiva så som framgår 
av bilden nedan. Frågan är dock om deras erfarenheter verkligen var 
goda eller om svaren ingick i en sorts strategi att vara försiktig när man 
talar om dem som har makten. 

Det bör dock påpekas att "klientelism" inte är detsamma som tradi
tionsbundenhet. Eisenstadt påpekar att "such relations are a sign not just 
of underdevelopment but of special types of social formations closely rela
ted to specific types of central orientations".5i 

"Klientelism" fungerar genom komplicerade koder av plikter, grader av 
intimitet och regler för det sociala umgänget. En  social hierarki etableras 
mellan de individer som ingår i denna typ av sociala relationer. 

Detta sätt att bygga upp relationer har inte försvagats i takt med att det 
chilenska samhället har utvecklats. Det kommer inte heller att försvinna 
när Chile blir demokratiskt. Det har inte heller påverkats av att det fun
nits en diktatur i landet under så många år. Och inte heller försvinner 
"klientelismen" när chilenama blir flyktingar. Eisenstad & Roniger påpekar 
i detta avseende att "patron-client relations were not destined to remain 
on the outskirts of society or to disappear with the development and 
establishment of democratic or authoritarian regimes or with economic 
development and modernisation or with the development of class con
sciousness among the lower strata" (1984:3). 

Naturligtvis påverkas också "klientelism", men hypotesen är dock att 
den i grunden kommer att bestå också i exil, eftersom den är ett resultat 
av ett sätt att betrakta verkligheten som har formats under flera genera
tioner. 

"Klientelism" har ett både instrumentelit och emotionellt värde. Den är 
i stort sett frivillig och innebär i grunden en strävan efter solidaritet och 
förtroende, fast den innebär också att individen accepterar en beroende
relation. 

"Klientelism" präglas dock av mycket diffusa relationer och av bristen 
på tydliga regler: "many of their mutual obligations are not clearly and 
concretely defined simply because they are not stated in general, univer-
salistic and specific ways but rather in more diffuse and particularistic 
terms and are limited within the framework of diffuse solidary relations". 
(Eisenstad & Roniger 1984:9) 

51. S N Eisenstadt & L Roniger, "Patrons, clients and friends", Cambridge university press, 
1984. 



Att komma in i en  klientelistisk relation innebär att man ställer sig 
ambivalent till det formaliserade, institutionaliserade samhället. Det 
innebär att man å ena sidan hela tiden söker meningsfulla sociala rela
tioner men å andra sidan alltid är medveten om den svaghet som finns 
hos denna typ av sociala relationer. Därför, oavsett om dessa ofta ställs i 
motsats till det institutionella, så försöker man så småningom att blanda 
båda typer av relationer. 

Med andra ord är det troligt att chilenarna också i framtiden kommer 
att använda informella relationer utan att avvisa de formella, och gärna 
blanda dessa båda typer av relationer. 

Det svenska samhället premierar förmågan att formalisera sociala rela
tioner och att utveckla "rationella" handlingsstrategier. Sådana strategier 
gör det svårare eller mindre naturligt att förknippa personliga kontakter 
med personliga fördelar, även om detta naturligtvis förekommer också i 
det svenska samhället. Vi kan därför vänta oss att finna skillnader mellan 
det svenska och det chilenska beteendesättet. I det senare ingår ju 
"klientelismen" som blandar instrumentella och affektiva relationer. 

Vi kan också räkna med att många flyktingar länge kommer att hålla 
fast vid ett "klientelistiskt" förhållningssätt, tills de i grunden förmår att 
ändra sitt värdesystem och formalisera sina sociala relationer, utveckla 
handlingsmönster som i större utsträckning styrs av "opersonliga" aspek
ter, och framförallt inte blanda det instrumentella med det emotionella. 

Det moderna, formaliserade samhället präglas av en växande speciali
sering och en växande arbetsdelning. Detta innebär bl a att man inte för
söker lösa människornas problem på ett "klientelistiskt" sätt, även om 
också detta förekommer. Det formella samhället har troligtvis bättre 
möjligheter att minska exploatering och att bekämpa en orättvis maktför
delning. Däremot tycks mig detta samhälle inte på  samma sätt kunna 
bygga upp förtroende och solidaritet samt ge de sociala aktiviteterna en 
klar mening så att de blir viljehandlingar, och detta är ändå uppgifter som 
är av mycket stor betydelse i flyktingarnas situation.^ 

52. Eisenstadt & Roniger (1984:20) påpekar i detta sammanhang: "The Founding Fathers 
(of Sociology: Marx, Weber & Durkheim) stressed in their writings, in different degrees, 
three aspects of the social order which cannot be explained by an analysis of such an orga
nisational mechanism of social division of labour as the market. These aspects of social 
order have been first, the construction of trust and solidarity, stressed above all by 
Durkheim, second, the aspects of regulation of power and the overcoming of the feelings 
of exploitation attendant on them stressed by Marx and Weber, and, third, the provision of 
meaning and of legitimation to different social activities, stressed specially by Weber.". 



DEL II 

DEPRESSIVA TENDENSER 
OCH FLYKTINGSKAP 

En studie av de chilenska flyktingarnas psykosociala hälsa 





Inledning 

Skälet till att jag blev intresserad av att närmare studera depressiva 
tendenser hos politiska flyktingar var upptäckten att ett flertal av dem 
som intervjuades inom ramen för flyktingmottagandeprojektet gick 
igenom emotionella kriser. Inte sällan fick jag avbryta intervjun därför att 
flyktingen böljade gråta. Det kom fram att några hade varit inlagda på 
sjukhus. Det hade också hänt att några hade gjort självmordsförsök. 

Många flyktingar erkände att de reagerade med en signifikant passi
vitet inför negativa händelser. Många hade reducerat sina sociala kon
takter och aktiviteter. Flera har kommit in i ett tillstånd som liknar det 
som beskrivs vid djupa depressioner, karakteriserat bl a av viljeförlam
ning. De orkar inte ens stiga ur sängen, tvätta sig, klä på sig. De ligger 
eller sitter inne i sina lägenheter hela dagarna. 

Flera intervjuade flyktingar klagade över problem som allmän trötthet. 
Många lider av sömnsvårigheter: de sover oroligt, vaknar lätt och har 
svårt att somna. Men det finns också de som sover onormalt mycket. Flera 
klagade över huvudvärk. 

Många gav mig intrycket av att de i stället för att känna sig befriade 
från svåra upplevelser i hemlandet, snarare förföljdes av dessa i Sverige, 
och att de nu dessutom konfronterades med nya problem, så stora att de 
inte längre orkade kämpa för att skapa sig en framtid. 

De svåra emotionella kriserna verkade inte vara tillfälliga, och många 
flyktingar hade troligen, eller skulle komma att få, stora problem att 
anpassa sig till det nya samhället. Jag undrade många gånger under mina 
intervjuer, om de hade gjort rätt då de flytt från en svår situation i hem
landet för att hamna i en nästan omöjlig situation i Sverige, präglad av 
frånvaron av den psykiska beredskap som krävs för att starta på nytt. 

Vi mötte inte enbart några enstaka, isolerade fall av deprimerade flyk
tingar, som hade haft det särskilt svårt, utan det rörde sig om ett allmänt 
socialt fenomen: Vi fann att flyktingar med vissa sociokulturella eller 
demografiska karakteristika kan förutsägas vara mer depressiva. 

Att många flyktingar mår dåligt och visar depressiva problem är dock 
inte något oväntat. Flyktingskapet innebär stora förändringar i den psyko-
sociala miljön och kan därför vara en social situation där förutsättning
arna för förekomsten av sådana besvär ökar. 



Men det kom tydligt fram i våra intervjuer att det finns flyktingar som 
visar större benägenhet att bli deprimerade, medan andra klarar sig ganska 
bra, oavsett de svåra omständigheter som exilen innebär för allay 

Utgångspunkten för de här funderingarna är att depressiva tendenser 
är starkt relaterade till den sociala miljön, och att man speciellt bör ana
lysera hur kulturella faktorer påverkar den psykiska hälsan.2 Personer från 
vissa sociala miljöer får lättare depressioner. Detta är naturligtvis inte 
något nytt inom social teori. Durkheim's självmordstudie eller Merton's 
anomiteori är endast två framstående exempel hämtade från den breda 
tradition som finns på detta område, inte minst i form av sociologiska 
studier. 

Att det finns ett samband mellan sociala faktorer och mental hälsa är 
något som ofta diskuteras i litteraturen om depression.3 Ohälsa genereras 
bl a av den typ av samspel som etableras mellan individen och den sociala 
miljön. Flera undersökningar visar att då stor osäkerhet och besvikelse 
präglar samspelet mellan individen och den sociala miljön (och sådana 
känslor finns nästan hela tiden hos flyktingar), kan detta lätt innebära 
uppkomsten av depressiva symptom. 

Men en viktig del av de depressiva tendenserna som vi kan finna hos 
flyktingar, kan inte relateras enbart till exogena faktorer, utan också till 
endogena. Det är en omstridd fråga om en stor andel av dem som flyr och 
kommer till ett exilland har en depressiv personlighet. Denna personlig
het skulle antingen vara given redan tidigare i hemlandet eller den skulle 
uppstå när flyktingen konfronteras med de svårigheter som flyktingskapet 
innebär. Frågan kan tyvärr inte besvaras i den här uppsatsen. En annan 
uppläggning av undersökningen skulle krävas för detta och inte minst 
djupare intervjuer med flyktingar som visar tecken på depressivitet. 

1. Också andra studier har diskuterat hur olika invandrar- eller flyktingrupper påverkas 
olika av samma typ av omständigheter. T ex i Meneses-Cornelissen, "Socio-psychologjcal 
dysfunctions of Spanish migrants in the Netherlands", 1983:20, heter det att "the Turks in 
Germany were more affected by neurosis and personality disorders, psychosomatic dis
turbances and abnormal reactions, than the Italians, Yugoslavians, Greeks or Spanish. The 
Turks were also significantly more affected than the native population". 
2. I Cuellar & R E Roberts ger t ex kommentaren att "symptomatology can be, and in 
many cases is, culturally shaped. Culture is seen to specifically influence form and content 
of symptom manifestations..." 
3. L Hinkle (1974:21) rapporterar t ex från en undersökning gjord på en grupp som levde i 
relativt oförändrad social miljö: "we found that the healthy subjects generally were people 
whose social backgrounds, personal aspirations, and interests coincided with the circum
stances in which they found themselves, whereas this often was not the case among those 
who were frequently ill". 



Vissa aspekter kan vi dock diskutera och några hypoteser kan vi föra 
fram. Det skulle t ex kanske kunna ha varit på det sättet att en depressiv 
personlighet ledde till eller underlättade beslutet att fly. Den psykosociala 
miljön i Chile präglades speciellt under första delen av 1980-talet av nega
tiva känslor: besvikelser, rädsla, vanmakt. Konsumtionen av lugnande 
tabletter ökade till oroande proportioner enligt rapporter som publi
cerades av oppositionen. Våra intervjuade chilenska flyktingar kom från 
en sådan miljö och i något mån kan det vara dessa förhållanden som de 
speglar. 

Yttre provokation och inre sårbarhet 

I samspelet mellan negativa livshändelser och särskilda personlighetsdrag 
föds depressiva symptom (Beck 1983).-» Vissa individer är mer sårbara för 
svåra händelser, och när dessa drabbas av flykt och exil, kan depressiva 
symptom uppkomma.* 

Inre sårbarhetsfaktorer och yttre provocerande faktorer bör särskiljas i 
samband med studier av depression och flyktingskap. Bland de faktorer 
som skapar ett sårbart tillstånd bör räknas en negativ eller låg självskatt
ning hos dem som flyr. Provocerande är i själva verket hela flykting
processen, summan av de allvarliga, svåra händelser som då äger rum, fast 
som sagt tidigare, inte alla svåra händelser ger upphov till depressiva till
stånd. 

Många undersökningar pekar på att kulturella, socioekonomiska och 
andra omvälvningar i den närliggande miljön kan påverka hälsan negativt. 
Då flyktingskapet just innebär djupa förändringar i individernas liv borde 
det alltså direkt kunna påverka hälsan.® Samtidigt har rapporterats att 

4. Enligt T A Beck "Cognitive therapy of depression. New perspectives" i I P J Clayton & 
J E Barret (eds), Treatment of depression: old controversies and new approaches. New 
York, Raven Press, 1983: "depressive symptoms occur when an individual experiences a 
negative life event that specifically matches the individual's personal motivational vulnera
bility". 
s. Se bl a C J Robins & P Block "Personal vulnerability, life events and depressive symp
toms: a test of a specific interactional model", i Journad of personality and social psycho
logy, 1988, vol 54,5,847-852. 
6. L Hinkle (1974) "The effect of exposure to culture change, social change and changes in 
interpersonal relationships on health" i B S Dohrenwend & B P Dohrenwend (eds) 
"Stressful life events: their nature and effects" John Wiley & Sons, New York, rapporterar 
t ex att "the longitudinal and retrospective life histories obtained from the frequently ill 
and the moderately ill usually suggested that a cluster of illness coincided with a period 
when the individual was experiencing many demands and frustrations arising from his 
social environment or his interpersonal relations. These histories suggested that significant 



några individer som går igenom stora förändringar i den personliga och 
sociala miljön inte påverkas i samma utsträckning utan förblir vid god 
hälsaJ 

Stor vikt läggs i detta avseende vid den psykologiska beredskap som 
människor har när förändringar äger rum. Denna beredskap kommer till 
uttryck i en förmåga att inte reagera inför negativa förändringar, kanske 
t o m  att visa en sort "positiv" likgiltighet inför omgivningen.» Samtidigt 
som de flesta människor påverkas negativt när stora förändringar äger 
rum i deras liv, kan de flesta dock efter en tid återuppta ett normalt liv. 

Stora förändringar i miljön tvingar oss att utveckla anpassnings
strategier. De innebär oftast nya prestationskrav, förändringar i vardags
rutiner och beteendemönster. Men alla stora förändringar behöver som 
sagt inte nödvändigtvis vara negativt laddade. Ett intressant påpekande 
görs i detta avseende av L Hinkle (1974:28), nämligen att när det sker 
stora omvälvningar i den sociala miljön, reagerar individen många gånger 
under det initiala skedet t o m med en förbättring i det allmänna hälso
tillståndet.' 

Viktigt för förståelsen av sambandet mellan flyktingskapet som social 
miljö och flyktingars hälsa är därför att vissa individer reagerar positivt 
inför stora omvälvningar i deras sociala miljö, medan andra reagerar med 
depressiva tendenser. 

Detta kan bl a bero på att det finns olika sätt att möta och förhålla sig 
till sin sociala miljö. Dessa olika mönster tillsammans med fysiologiska 
och psykologiska karakteristika "filtrerar" de sociala förändringarna och 
gör att vissa individer är känsligare för förändringar och att människor 
reagerar olika. 

changes in the relations of ill people to their social group and in their relations to other 
important people in their lives were significantly associated with changes in their health". 
7. Dohrenwend&Dohrenwend (1974:24) skriver att "interviews suggested that a frequent 
feature of the personalities of such healthy people was a relative 'insulation' from the 
effects of such changes - a capacity to experience social change, and personal deprivation 
without a profound emotional or psychological response". 
8. R Rahe (1974) "The pathway between subjects' recent life changes and their near-future 
illness reports: representative results and methodological issues" i B S Dohrenwend & 
B P Dohrenwend (eds) "Stressful life events: their nature and effects", John Wiley & Sons, 
New York, påpekar i detta sammanhang att "a subject's physiological reactions to his 
recent life-change events occur only when those events 'penetrate' his psychological 
defenses". 

9. "The physical dislocation and the social, emotional and psychological changes that they 
had experienced during the revolution and subsequent flight had been accompanied by an 
improvement in their general health and well-being in most instances". 



Den mening en viss händelse tilldelas är här viktig. Om man tilldelar 
en viss social situation ett stort positivt värde och situationen sedan för
ändras, kan individen påverkas starkt av denna förändring. 

Vi kan med andra ord vänta oss effekter på den mentala hälsan 
beroende på hur det som händer i den sociala miljön värderas, nämligen 
vilka aspekter, situationer som betraktas som önskvärda, vilka som 
oönskade.w 

Hur den sociala verkligheten värderas, och hur det som händer utanför 
individen tilldelas mening, är vidare relaterat till individens självskattning. 
Positiv självskattning ses som en viktig komponent i den allmänna hälsan, 
medan däremot en låg självskattning ofta ses som symptom på psykisk 
obalans, främst depressivitet (bl a i DSMIII, 1980). De flesta skalor som 
används för av mäta depression inkluderar denna dimension.ii 

Individens svar på svåra händelser är vidare beroende av hur han be
dömer sina möjligheter att kontrollera det som händer. Om hans själv
skattning är låg och en svår händelse sker, då har individen svårare att 
föreställa sig att han skall vara kapabel att komma ur den svåra situation 
som den negativa händelsen skapar. Han hamnar lätt i allmän hopplöshet. 

Beck (1983) föreslår en modell för att förstå varför vissa individer på
verkas starkare än andra av negativa händelser. I modellen indelas män
niskor i två orienteringstyper: de präglas antingen av "affiliation" eller av 
"autonomous". "Affiliation"-orienteringen innebär att man är starkt bero
ende av den sociala kontexten.12 "Autonomous"-orienteringen betyder 
däremot att man har en egen internaliserad referensram som styr bete
endet och som inte nödvändigtvis motsvarar de konventionella referens
ramar som råder i ett visst socialt system.13 

10. E S Paykel "Life stress & psychiatric disorder" i B S Dohrenwend & B P Dohrenwend 
(eds) "Stressful life events: their nature and effects", John Wiley & Sons, New York, 1974, 
säger till exempel att "when depressives were compared with controls, undesirable events 
were reported much more frequently by the depressives. By contrast, there were no signifi
cant differences between the two groups regarding desirable events". 

11. Som A Dean (1986) påpekar: "self-esteem clearly may be regarded as a feature of per
sonality that represents a coping resource, a dispositional or predispositional factor, a 
dimension of ego strength and/or a predictor of coping style or coping behavior". 
12. Robins&Block (1988) säger angående "affiliation orientation" att uttrycket "refers to 
the person's investment in positive interchange with other people. This cluster includes 
passive-receptive wishes (acceptance, intimacy, understanding, support guidance), narcis
sistic wishes (admiration, prestige, status). 
13. Robins&Block (1988) säger här att det gäller "the person's investment in preserving 
and increasing his independence, mobility and personal rights; freedom of choice, action 
and expression". 



Individer som i hög grad är orienterade åt "affiliation" skulle, enligt 
Beck, vara känsliga för hur andra betraktar dem. De skulle vara rädda för 
att andra kanske tycker illa om dem och därför skulle de helst agera på 
ett sådant sätt att de får andras stöd. Hos denna typ av individer kan 
depressiva symptom lättare uppkomma som svar på förlorade eller 
negativa sociala relationer. 

Autonominriktade personer är mer angelägna att inte förlora sitt indi
viduella oberoende, och de agerar ofta så att de maximerar sin kontroll 
över den sociala närmiljön. Hos dem är depressiva symtom ett svar på ett 
eventuellt misslyckande att kontrollera den sociala miljön. 

Robins&Block (1988) har testat sådana hypoteser och bekräftat den 
första, nämligen att beroende ("affiliation") tillsammans med negativa 
händelser står i signifikant relation till depression, medan detta inte är 
fallet vid "autonomous"-orientering, som inte skulle vara en sårbarhets
faktor. 

Individer som oftare visar depressiva symptom finns enligt 
Radloff (1985:415) bland yngre, fattiga, lågutbildade, främst kvinnor, 

som har lågstatusyrke, de som är sjuka, arbetslösa, studenter, skilda kvin
nor, män som aldrig har varit gifta." 

Flyktingskapet innebär oftast att både det externa, sociala livet och det 
interna, psykologiska livet sätts i obalans, och flyktingar har bl a svårt att 
kunna ta emot eller tolka viktiga signaler både från den sociala miljön och 
inifrån sina personliga resurser. Flyktingarna har t o m  svårigheter att 
definera för sig själva vilka de är i exilsituationen. De upplever gärna en 
känsla av overklighet. 

Som tidigare sagts kan individens psykologiska respektive sociala bak
grund identifieras som två bakomliggande faktorer i samband med depressiva 
tendenser. Hur dessa faktorer kombineras hos de flyktingar vi studerar blir en 
central fråga i denna studie. Just detta bör betonas, att det är själva 
kombinationen av dessa faktorer som vi vill undersöka. Enligt min 
uppfattning, bör man inte tillämpa en dualistisk "approach" som skiljer 
mellan det biologiska och det sociala när orsakerna till depressioner 
söks.is 

14. L S Radloff, "Risk Factors for Depression: What D o  We Learn from Them?", i Essen
tial Papers on Depression, J Coyne (ed), New York University Press, 1985. 
15. J Coyne (1985:18) påpekar, "the acceptance of a such dualism ... is a distortion of 
available data and a barrier to both effective treatment and the development of a model 
that does justice to the complexities of depression. The biological dysfunction associated 
with depression are well recorded and can no longer be ignored. Yet, even where biologi
cal vulnerability factors are well established, as in the case of bipolar disturbance, psycho-



I själva verket, och som Gilbert" påpekar, är det inte tillräckligt att 
betrakta enbart kognitiva förändringar eller enbart biologiska för
ändringar som orsak till depression. Tvärtom bör dessa faktorer ses som 
interrelaterade. 

Enligt många undersökningar kan depression ses som en situation där 
en individ vänder sin aggression mot sig själv i stället för mot dem som är 
källan till och som har gett upphov till hans starka känslor. Situationen 
har hög aktualitet för flyktingar, för flyktingskapet präglas av hjälplöshet 
och maktlöshet. Flyktingarna känner att de inte är herrar över sina hand
lingar, har svårt att handla och passiviseras. 

Det som är viktigt i samband med depression är just detta att individen 
kan uppleva att han inte kan påverka eller styra väsentliga händelser som 
han blir involverad i. En  viktig utgångspunkt för att förstå flyktingarnas 
psykosociala tillstånd är därför att se dem som potentiellt medvetet 
handlande varelser, som samtidigt är både bestämda av och bestämmer 
över sina sociala förhållanden i ett historiskt perspektiv. Det här sista 
innebär att man i studier av flyktingarnas psykosociala hälsa bör ta hänsyn 
också till deras bakgrund, t ex i form av deras kollektiva hemlandshistoria. 

Flyktingar, som alla människor, styrs och motiveras i sina handlingar av 
en strävan efter självaktning och, som Becker påpekar, det instrument 
man har för att nå självaktning är de regler, seder och idéer som ingår i 
kulturen." 

Kulturen sätter i detta perspektiv upp ramar för vad som är tänkbart. 
Bland alternativa vägar att nå självaktning, skall man välja dem som är 
positivt sanktionerade av kulturen. (Fredén 1978:86) Kulturella konflikter 
kan därför få  karaktär av negativa händelser och ge upphov till depressiva 
symptom. Främst därför att välbekant kultur ger oss säkerhet i tillvaron 
genom att tillhandahålla vissa accepterade förhållningssätt som för oss 
gör det lättare att undvika ångest. Kulturen ger individen den 
"ideologiska" strukturen, ramarna för vad som är tänkbart. En  individ som 
är väl insatt i "sin kultur", som aktivt använder de kulturella symboler som 

logical and social factors may determine whether an episode actually occurs; its severity, 
cause and outcome". 
16. P Gilbert, "Depression. From Psychology to Brain State" Lawrence Erlbaum Associates 
Publishers, London, 1984. 
17. "One crucial function of culture is to make continued self-esteem possible. Its task, in 
other words, is to provide the individual with the conviction that he is an object of primary 
value of meaningful action" (E  Becker, "The birth and death of meaning. An inter
disciplinary perspective of the problem of man", 1962, Free Press, New York, 1971:79). 



finns till hands och känner att han ingår i en kulturell gemenskap, är 
mindre benägen att känna ångest. 

Flyktingarna är i detta sammanhang, en "produkt" av två kulturer, 
hemlandets och mottagarlandets. Att några klarar sig bättre och andra 
sämre i flyktingsprocessen, kan innebära dels att dessa kulturer utrustat 
de senare dåligt, dels att de inte lyckats ingå i någon sorts kulturell 
gemenskap någonstans, och bl a därför blir ångestfulla individer. 

Individens identitet bygger i själva verket till stor del på en rad sociala 
roller. Rollerna kan betraktas som typifierade handlingsmönster som 
finns i varje samhälle, så att rollinnehavaren beter sig enligt vissa förvänt-
ningar.i» Flyktingskapet innebär alltså en omorganisering av individens 
rollsystem. Om vi t ex tar de roller som är typiska för en chilensk kvinna 
från lägre medelklass, som har flytt till Sverige, då kan de sammanfattas i 
att vara "moder", "maka" och "hemmafru". 

"Moderrollen" förväntas prioriteras framför allt annat. En kvinna utan 
barn i denna sociala grupp är ingen riktig kvinna (Valdes 1987), och 
nästan all mening med livet centreras i denna roll.i' 

Hon ingår i en beroenderelation, där mannen kontrollerar kvinnan i 
allt, från det sexuella till de sociala kontakterna. Kvinnan går från bero
enderelationen far-dotter till beroenderelationen man-fru.  

För en kvinna ur denna sociala miljö blir giftermål inte något centralt. 
Det viktigaste är inte att vara gift utan att ha en man, en familj. Att vara 
ett par blir viktigare än själva valet av partner.2° En ensam kvinna betrak
tas i dessa sociala miljöer som suspekt. 

Att vara "hemmafru" innebär framförallt att kvinnan bör stanna 
hemma. I de chilenska lägre sociala grupperna blir detta tillstånd något 
positivt, någonting att drömma om. Det gäller att ha något eget. Det kan 
vara någon enklare bostad, byggd med egna händer, men i alla fall något 
eget där man kan bo och stanna hemma. 

18. Rollerna kan defineras enligt Lange & Westin (1981:207) som "en uppsättning bete
enden eller funktioner, vilka anses vara nödvändiga eller lämpliga för innehavare av en viss 
ställning i ett socialt sammanhang". 
19. "La vida de la mujer que no es madre carece de sentido: no serå plenamente mujer 
mientras no sea madre. Si no tiene hijos, a la larga estå condenada a la soledade: las 
parejas pasan, los hijos quedan. D e  este modo lo linico que la mujer realmente tiene en la 
vida son sus hijos" (T Valdés, 1987:212). 
20. "La importancia de casarse es tal, que la elecciön de la pareja resulta en muchos casos 
secundaria, difiriendo los motivos que las Uevan a casarse. Segtin el sentir de las entre-
vistadas, el hecho que la pareja sea un buen o mal marido es algo que tiene que ver mas 
bien con el azar que con la buena elecciön: los maridos "salen" buenos o malos". 
(T Valdes, 198..:215). 



Den chilenska kvinnan från lägre sociala klasser förväntas, samman
fattningsvis, vara moder, ha  en  man och stanna hemma som hemmafru. 
Dessa roller påverkar varandra och relationerna mellan dem bygger i 
stort sett upp vardagslivets struktur för chilenska kvinnor, ger mening åt 
deras existens, ger stabilitet, hjälper dem att analysera, filtrera och tolka 
andras handlingar, och främst förhindra förekomsten av ångest. 

Rollerna i hemlandet förändras dock dramatiskt i och med flykten. 
Många chilenska flyktingkvinnor har skilt sig i Sverige och har förblivit 
ensamma. Deras viktiga roll som maka (i ett äktenskap) har därigenom 
försvunnit. D e  har dessutom svårt att omdefinera barn-föräldra-
relationen i det nya samhället. D e  förväntas inte stanna hemma utan gå ut 
och arbeta eller studera. Alla dessa förändringar innebär diffusa roller, 
som kan öka ångesten och ge upphov till depressivitet. 

Social status och signifikanta andra 

Våra intervjuade flyktingar kan sägas kännetecknas av att de reagerar 
depressivt istället för aggressivt inför de svåra anpassningsproblem som 
möter dem i Sverige. Detta leder tankarna till ett påpekande av Gilbert 
(1984) att depressiva tillstånd ofta är förknippade med en negativ bedöm
ning av den egna sociala statusen.21 E n  depression hos flyktingar kan där
för mycket väl vara ett svar p å  statusförlust. 

Att depressiva individer känner sig mindervärdiga, att de bedömer sig 
ha lägre status, kan tänkas vara en faktor som minskar deras möjligheter 
att uttrycka sig aggressivt utåt.22 Sociala djur som har en dominant posi
tion, hög status, är vanligen de som uttrycker sig aggressivt, medan sociala 
djur av låg status sällan reagerar aggressivt mot dem som har högre status. 
Många situationer kan i själva verket provocera höga doser av ångest och 
ilska, men genom att individerna betraktar sig själva negativt, tillmäter sig 
själva lägre status, fungerar detta som någon sorts inhibering eller hinder 
och de blir depressiva i stället. 

Många flyktingar klagar p å  ensamhet, på  att de tenderar att isolera sig, 
fast de  tidigare i hemlandet hade stort umgänge. Detta kan få  allvarliga 

21. "In depressed patients, low-status evaluations are common. These center on themes of 
low self-esteem, being a looser, a fake, an outsider, and so on. Such themes focus on a per
ceived loss of social support and social reinforcement ..."(Gilbert 1984:152). 
22. "The depressive perception of being 'inferior' or, more scientifically, of low social 
status, may provide important clues as to why aggression in depressives appears to be 
powerfully inhibited in most situations" (Gilbert 1984:156). 



konsekvenser, eftersom interaktionen är viktig både innan man blir 
deprimerad och under depressionsperioden, mellan den deprimerade per
sonen och dem som finns i hans sociala omgivning. Interaktionen är så 
viktig bl a därför att det är i samspel med andra som individens med
vetande och jaguppfattning skapas. Den mentala hälsan förutsätter att 
man har tillgång till ett sådant samspel så att man kan känna till och ta till 
sig rådande sociala attityder och därigenom etablera samma inställning 
som den som omfattas av ens nära omvärld. (Berg et al, 1977:55) 

En depression kan betraktas som ett svar på ett allvarligt avbrott i det 
sociala samspel som brukade ge personen stöd och bekräftelse av hans 
handlingar, men också som ett svar på en negativ självuppfattning fram
kallad av andras negativa reaktioner på hans handlingar. Med andra ord, 
och som Berg (1977:60) påpekar, självuppfattningen uppkommer genom 
att vi i vaije situation föreställer oss den andres bedömning av oss, och att 
vi delar denna bedömning. Man kan säga att om omgivningen behandlar 
mig som om jag inte vore en person, så kommer jag själv så småningom 
att uppfatta mig som en icke-person. 

Depression uppstår i sådana situationer.23 Att skicka signaler till om
givningen men inte få något tillfredsställande svar är i själva verket en av 
grunderna för det depressiva tillståndet. 

Den depressiva personen är extremt angelägen att definera sin sociala 
kontext, vilken typ av relationer som finns mellan honom och dem som 
kommunicerar med honom. Signifikanta andra, dvs de som personen i 
frågan betraktar som betydelsefulla, eller som står särskilt nära, är här 
mycket viktiga. Självaktning skapas och upprätthålls i relation till signi
fikanta andra. En säker självuppfattning fås i handlingar riktade mot 
signifikanta andra. 

Tillgång till signifikanta andra innebär handlingsmöjligheter och däri
genom källor för psykosocial stabilitet. Men detta är möjligt enbart om de 
signifikanta andra bedöms med en viss objektivitet. Många flyktingar är 
alltför okritiska i sitt val av signifikanta andra. Som Fredén påpekar: "den 
deprimerade personen är speciellt benägen att söka just det perfekta 
objektet, vilket resulterar i att hon okritiskt hänger upp sin tillvaro på ett 
fåtal objekt. Det tragiska är att den deprimerade personen tror sig ha 
funnit det perfekta objektet i sin partner eller i sitt barn. Om man är okri
tisk i förhållande till objekten innebär detta att man beaktar bara vissa 

23. Som Coyne påpekar, "Depressive symptomatology is seen as a set of messages 
demanding restaurance of the person's place in the interaction he is still able to maintain, 
and further, action by others to alter or restore his loss" (1985:320). 



handlingsmönster hos den andre personen, dvs man handlar endast mot 
ett fåtal sidor hos objektet. Den deprimerade personen försöker finna 
säkerhet i sina relationer för att e j  få ångest."(Fredén 1978:92) Den 
deprimerade flyktingen bearbetar oftast den information han får från om
givningen på ett udda sätt. Det blir en förvrägning av informationen och 
inte sällan tar flyktingen på  sig skulden om något går fel. 

Depressiva personer påverkar naturligtvis sin sociala omgivning. D e  
personer som umgås med deprimerade flyktingar böljar så småningom 
känna sig skyldiga och kommer kanske också att må dåligt. Detta verkar 
hända speciellt med tjänstemän och frivilliga som engagerar sig i solidari
tetsarbetet med flyktingar. Negativa reaktioner mot flyktingar kan då 
förekomma; de betraktas som otacksamma, jobbiga, krävande o s v .  

Tidsperspektiv och flyktingskap 

En människa har under normala förhållanden förmåga att dela upp 
verkligheten i väldefinierade tidssekvenser, och att placera in sig själv i 
dessa. Det innebär att man har förmåga att se sig själv i den tid som varit 
och att man kan tänka sig hur framtiden kommer att gestalta sig. Och 
detta därför att tidens tre moment, det förflutna, nuet och framtiden är 
integrerade i ett system där alla tre påverkar varandra, så att mitt för
flutna till exempel påverkar både min nutid och min framtid samtidigt 
som det förflutna kontinuerligt förändras i takt med att jag ständigt kom
mer att betrakta det förflutna från nya positioner och då endast från min 
situation i nutiden. 

Depressionen blir ett hinder för detta arbete med tidsperspektiven. 
Den deprimerade individen kan inte bearbeta nuet med hjälp av det för
flutna och än mindre gestalta någon annan bild av framtiden än bilder av 
en fortsättning på allt det negativa som nuet innebär. 

Exilen representerar alltid ett komplicerat tidsperspektiv, i första hand 
därför att man upplever flera "tider" samtidigt. Som Lundberg (1989:19) 
skriver, innebär exilen en dubbelexponering: "den är å ena sidan ett land
skap som flyktingen bär med sig, ett av det egna samhället och de egna 
tidigare erfarenheterna betingat mönster som breds ut över den nya till
varon; å andra sidan är den ett främmande landskap som, med sina 
hinder och förhoppningar, inväntar nykomlingen". Exilen är i själva verket 
"en rörelse i både tid och rum" (Lundberg 1989:20), och detta har spe
ciella konsekvenser för flyktingarnas tidsperspektiv. Lundberg citerar 
också en annan författare som beskriver denna problematik så här: "På 



spanska använder man för att beskriva en flykting ordet 'destierro', en 
människa som berövats sitt land. Jag tar mig friheten att skapa ytterligare 
en definition, 'destiempo', en människa som berövats sin tid" 
(Wittlin 1957). 

Flyktingen förnekar ofta nuet i ett desperat försök att bemöta den 
svårhanterliga verkligheten.^ Men när de förnekat nuet, innebär detta 
också att flyktingarna berövar sig själva möjligheten att ge en mening till 
det som de gör, eftersom handlingar alltid är beroende av tidsper
spektivet. Handlingar är beteenden orienterade mot framtiden och har 
alltid karaktären av ett projekt.25 Dessutom, när man anknyter en handling 
till framtiden, anknyter man på samma gång handlingen till ett förflutet, 
eftersom individen projekterar sina handlingar som vore de redan slut
förda. 

I handlingens struktur är därför det förflutna, nuet och framtiden 
oupplösligt sammanknutna med varandra. Att söka efter meningen i flyk
tingarnas handlingar innebär därför att söka efter deras framtidsplaner, 
deras livsprojekt. Om sådana inte finns innebär det att flyktingarna enbart 
agerar "reaktivt", som passiva varelser. Då finns det bl a också risk för ut
veckling av depressiva tendenser. 

När en traumatisk händelse äger rum uppstår en situation som upp
fattas som överdimensionerad, laddad med en känsla som oftast kan iden
tifieras som rädsla. Denna situation kan utvecklas vidare i följande alter
nativa riktningar: a) individen tror att han kan kontrollera situationen, 
varvid rädslan reduceras till acceptabla nivåer, eller b) individen 
uppfattar att han inte kan behärska läget, varvid rädslan ersätts av bl a 
depression. 

"Locus of control"26 är ett begrepp som kan användas också här, i sam
band med handlingsförmåga och utveckling av depressioner. Om någon 
förväntar sig att resultatet av ett socialt samspel beror på hans egna 
handlingar då kan man tala om "internal locus of control". När människor 
däremot bedömer att detta resultat ingalunda beror på egna handlingar 

24. Kwok (1987) analyserar den vietnamesiska flyktingens fall på följande sätt: "He is, to all 
intents and purposes, still in Vietnam: he isolates himself from the local camp community, 
refuses to learn English and cocoons himself against the present by ignoring it. The pre
sent has a significance only insofar as it is a block to future action or a threat to the past 
...The bulk of his psychic energy goes into not-being, not-here, not-now. 
25. T h e  analysis of action shows that it is always carried out in accordance with a plan 
more or less implicitly preconceived" (Schutz 1976:59). 
26. J Rotter, "Generalized expectancies for internal versus external control of reinforce
ment", Psychological Monographs, 1966,80(1). 



utan snarare främst av andra faktorer då gäller "external locus of 
control"^? 

En  hypotes som ofta förekommer i detta sammanhang är att "external 
locus of control" skulle dominera bland sociala grupper som inte har till
gång till makt, ekonomiska resurser eller social mobilitet. Svarta skulle ge 
exempel på detta i större utsträckning än vita, lägre sociala klasser mer än 
medelklass o s v .  

Demografiska faktorer som kön och ålder är viktiga för "locus of con
trol". Detsamma gäller också socioekonomiska faktorer som social klass 
eller tillgång till ekonomiska resurser. Men viktigt är också de för
ändringar som sker i den sociala miljön.28 Sådana förändringar innebär 
naturligtvis kulturella förändringar som i sin tur kan producera stress. 
Stress är vanligtvis relaterad till "external locus of control". Ju större kul
turell förändring desto större orientering åt "external locus of control". 

Denna relation mellan "external" vs "internal" locus of control leder oss 
i själva verket till frågan om hur flyktingarna betraktar sina möjligheter 
att genom egna handlingar utforma sina liv. 

En  känsla av att man inte har personliga resurser för att kunna be
mästra sin sociala verklighet karakteriserar ofta ett depressivt tillstånd.29 
Många flyktingars beteende präglas bl a av en signifikant passivitet. De  
visar mindre intresse för sådant som tidigare har betytt mycket för dem: 
arbete, sport, sexuell aktivitet o s v. De  visar samtidigt inte heller någon 
förmåga att utveckla nya, alternativa aktiviteter.^ 

Enligt attributionsteorin bearbetar individen orsakerna till en viss 
handling på  så sätt att den sociala verkligheten får meningsfullhet, att den 

27. Detta kan också uttryckas på följande sätt: "individuals differ in the extent to which they 
perceive "environmental reinforces" as being under their control. "Internals" perceive these 
events as being under their control, and "externals" perceive reinforcers as being the result 
of fate, luck, chance, or powerful others" (A Dean 1986). 
28. "Although factors such as childhood socialization, societal values, age, education, and 
sex, may all influence one's belief in control, some major changes in the environment may 
have equal or stronger effects" (C H Hui, "Locus of control. A review of cross-cultural 
research", International Journal of intercultural relations, vol 3,301-323,1982). 
29. "An external locus of control, a perceived inability to master one's environment either 
by controlling important events or in managing the consequences of events that are not 
controllable, has been directly asociated with depression" (Psychosocial theory and 
research on depression, Billings A et al Psychosocial theory and research on depression, in 
Coyne 1985). 
30. Denna reducering och passivisering beror enligt Gilbert (1984:54) på att den deprime
rade presenterar tre avvikande aspekter: "1) a limited view of the world, 2) a lousy view of 
the world, 3) an unchanging view of the world. These three views of the world freeze the 
individual in a set of behaviors which is not positively reinforceable in an adaptive w a / .  



ses som förutsägbar och kontrollerbar. Orsakerna kan vara av två slag: 
antingen refererar de till personliga egenskaper hos individen, eller till 
situationella betingelser. Och depression förknippas oftast med disposi-
tionella, interna attributioner, inte med externa. Individen tror att 
orsakerna till det negativa som sker ligger hos honom själv.3i 

Bland de flyktingar vi intervjuade förekom ofta klagomål på egna bris
ter, på egen oförmåga att övervinna de problem de hade fått, på att allt 
ont berodde på att de själva eller andra inom den egna gruppen var odug
liga eller otillräckliga människor. 

Flyktingskapet är också redan i sig en källa till passivisering. Å ena 
sidan ter sig framtiden mycket oviss, och å andra sidan utvecklas en 
känsla av att man som flykting har tappat kontrollen över sin egen 
existens.32 

För några forskare (Klinger 1977, Gilbert 1984) är det emellertid inte 
detta som är det viktigaste i uppkomsten och utvecklingen av depressiva 
tendenser utan snarare bristen på viktiga stimulanser. Människor som har 
blivit depressiva upplever inte bara en känsla av att de inte kan bemästra 
sin traumatiska situation. De kanske t o m på ett bra sätt klarar av att 
möta sina problem, men de saknar mening med vad de gör. Det viktigaste 
skulle då vara denna känsla av brist på mening. 

Många av våra intervjuade flyktingar hade påtagliga svårigheter att 
kunna vara aktiva och utföra även de minsta sysslor. I själva verket lyckas 
depressiva individer ofta inte att ta det minsta initiativ för att komma till 
rätta med en viss situation. Det verkar som om de är likgiltiga för det som 
händer omkring dem. Detta tyder på att deras handlingskraft har blivit 
satt ur spel tillfälligt, kanske blivit allvarligt skadad» 

Om man med rätta kan anta att en viss handling kommer att producera 
ett visst resultat då är detta predicerbart. Att man har en viss kontroll 
över sin situation betyder att man med en viss säkerhet kan anta att en 

31. Dessutom kan attributionerna ha en stabil eller instabil karaktär: "attribution theory 
argues that it is a stable-unstable dimension that best explains expectancy change and 
behavioral persistence. If the individual perceives that the cause of success or failure as 
due to stable factors, then the same outcome can be expected in the future, and persis
tence is determined accordingly."(Gilbert 1984:90). 
32. Kwok (1987) beskriver detta så här: "feelings of passivity and uncertainty about the 
future, while leading to a constant shift between hope and frustration, underline a mental 
condition that can be called 'the limbo state' in which one feels forgotten and undesired by 
the world, almost to the point of losing control of one's own conditions". 
33. "The depressive is in a state of inaction in the face of threat or loss. It is this inaction -
inhibition of coping behavior - which places the depressive in a highly vulnerable 
(biological) state" (Seligman 1975, in Gilbert 1984:164). 



viss handling leder till ett visst resultat. Säkra och predicerbara handlings
resultat är centrala förutsättningar för ett väl balanserat psykiskt liv, bl a 
genom att de befriar oss från ångest. Det är emellertid precis detta som 
saknas i flyktingskapet, när individen reduceras till en patient under en 
mycket lång period. 

Några forskare (Billing 1985:340) påpekar att vissa individer medvetet 
avstår från att använda sina interpersonella och sociala resurser för att 
hantera stressande situationer. Brown^ redovisar till exempel hur man i 
en undersökning identifierade grupper av personer som inte sökte hjälp 
fast de var deprimerade. Antingen kände de inte till existerande resurser 
för att hjälpa dem eller också bedömde de dessa resurser som icke effek
tiva. Coyness rapporterar forskningsresultat om deprimerade personer 
som systematiskt söker hjälp på olämpliga sätt: fel tider, fel personer. 

Några speciella exogena faktorer 

Som tidigare nämnts kännetecknas exilsituationen för många av våra 
intervjuade flyktingar av ensamhet och isolering. Kontakterna med släk
tingar och vänner har gått förlorade och samtidigt är det mycket svårt att i 
mottagarlandet bygga upp ett socialt nätverk liknande det som man hade i 
hemlandet. En socialt isolerad miljö är enligt många undersökningar en 
betydelsefull faktor bakom depressiva tendenser. 

Många flyktingar kommer dessutom från sociala miljöer som karakte
riseras av en stark, ja, t o m  överambitiös strävan efter socialt uppåt
stigande. Detta gäller i vår studie särskilt flyktingar som kommer från 
lägre medelklass i Chile. Den politiska bakgrunden för dessa flyktingar är 
dessutom diffus, och många gånger är deras exil bl a också ett uttryck för 
ansträngningar att nå högre sociala positioner. Exilsituationen blir ett svårt 
misslyckande i detta avseende, speciellt när de upptäcker att de blivit en 
del av en etnisk miljö med låg status. 

Typ av föräldrarelation (dominerande eller icke-dominerande för
äldrar) tycks också ha viss betydelse när det gäller uppkomsten av depres
siva symptom. Länder som Chile har haft ett auktoritärt familjesystem 
med fadern som förgrundsgestalt. Arbetslösheten under 1970- och 80-
talen har dock slagit hårt mot dessa traditionella könsmönster genom att 

34. B B Brown, "Social and psychological correlates of help-seeking behavior among urban 
adults", American Journal of Community Psychology, 1978,6,425-439. 
35. J C Coyne, "Depression and the response of others", Journal of abnormal Psychology, 
1976,85,186-193. 



fadern i många fall blivit arbetslös och inte längre har kunnat vara famil
jens överhuvud. Gamla värdesystem har dock inte ersatts av nya och 
modernare, utan resultaten har snarare blivit normlöshet. 

En annan studie (Linsky)3« pekar på effekten av utbildning. Författaren 
jämförde samhällen som var olika i utbildningshänseende och med av
seende på möjligheterna att skaffa sig ett kvalificerat arbete efter utbild
ningen. Han hittade signifikant fler depressiva personer i samhällen med 
många högt utbildade och med få möjligheter att göra en yrkeskarriär. I 
länder från tredje världen som Chile råder idag en utbildningsinflation. 
Många är högutbildade men de har små möjligheter att få ett sådant 
arbete som de kvalificerat sig för. Många flyktingar har just denna bak
grund. 

Kön och könsroller hör också till de viktigaste faktorerna när det gäller 
skillnader i depressiva symptom. I de flesta undersökningar rapporteras 
en högre andel deprimerade bland kvinnor.37 Det tycks också finnas ett 
samband mellan kön och stressframkallande händelser. Dohrenwend 
(1973)38 har rapporterat resultat som tyder på att det inte finns några 
signifikanta skillnader mellan män och kvinnor med avseende på antal 
upplevda livsavgörande händelser, men att de negativa effekterna av 
dessa händelser är signifikant högre hos kvinnor än hos män. 

Två viktiga förklaringar har givits till dessa könsskillnader. Den ena är 
biologisk, och den andra är sociologisk. Den biologiska förklaringen 
pekar på genetiska eller endokrina skillnader mellan män och kvinnor. 
Hormonella imbalanser hos kvinnor skulle förklara varför de lättare får 
depressiva symptom. Den sociologiska förklaringen bygger främst på att 
det finns olika socialisationsmönster för män och kvinnor. De socialiseras 
till olika roller, och vissa roller, de kvinnliga, skulle vara mer stress-
framkallande och kvinnorna därför mer benägna att få depressioner. 

36. A Linsky, "Community structure and depressive disorders", Social problems 17, 1969, s 
120-131, citerad i Fredén 1978:33. 
37. W M Ensel, "Sex, marital status & depression: the role of life events & social suport" i 
N Lin, A Dean, W M Ensel "Social support, life events and depression" Academic press 
inc, 1986. Ensel säger till exempel att "perhaps the most consistently documented finding 
in epidemiological research over the past several decades is the fact that females are more 
depressed than males". 
38. B S Dohrenwend "Sex differences in psychiatric disorders", American Journal of Socio
logy, 1973, 81,1447-1454. 



Gove39 betonar också antalet roller som en viktig faktor, även detta till 
kvinnornas nackdel. 

Enligt många forskare (Radlof 1985, Coyne 1985) resulterar olika 
socialisationsmönster för män och kvinnor i olika sätt att konfrontera 
stressbärande situationer.^ Könsroller skulle alltså vara mycket centrala i 
detta sammanhang. Depressioner skulle inträffa i en kvinnasliv vid den 
ålder då hon förlorar flera av de roller som tidigare givit henne självakt
ning.'» Fredén (1978:35) påpekar att när kvinnor på detta sätt förlorar 
roller har detta oftast att göra med hemsituationen. Männens problem 
har däremot i betydligt högre grad varit kopplade till arbetssituationen. 

Rosenfield42 föreslår att det kanske inte är könsskillnaderna i sig som 
är det viktigaste utan snarare avvikelser från förväntade rollbeteenden, 
som påverkar båda manliga och kvinnliga roller men i olika hög grad. När 
kvinnorna visar högre nivåer av depressivitet, skulle detta alltså vara 
grundat på att deras roller genomgår större förändringar. 

Man diskuterar också hur aggression förhåller sig till depression. Män 
tillåts kulturellt sett att reagera aggressivt i större utsträckning än kvinnor 
och män skulle därför inte vara lika deprimerade, eftersom de lättare kan 
agera ut sin besvikelse, och slå tillbaka. D e  som inte agerar aggressivt blir, 
enligt detta sätt att resonera, i stället deprimerade. Detta kan då hänga 
samman med att de lärt sig att bemöta aggressivitet från andra med vän
lighet, i extrema fall med självbestraffning eller underkastelse.^ 

39. W Gove, "The relationship between sex roles, marital status and mental illness", Social 
Forces 1972, 51,34-44.: "men generally have multiple major roles e g worker, breadwinner, 
household head, whereas married women generally occupy only one major role, that of a 
house wife". 
40. "Women have also been instructed by the stereotypes that competent instrumental 
behavior is not expected of them. That this 'training in helplessness' has been effective is 
shown by their attribution style taking less personal credit for success, on their low expec
tations of success. The behavioral effect is seen in their reduced rates of attempting to  
solve problems"(L S Radlof 1985:418). 
41. P Bart (1974), "The sociology of depression", i P Roman & H Trice (eds) Explorations 
in Psychiatric Sociology, F A Davis Company, Philadelphia 1974, s 139-157, säger att 
"because the most important roles for women in our society are those of wife and mother, 
one might predict that the loss of either of these roles could result in a loss of self-esteem 
resulting in the feeling of worthlessness and uselessness that characterizes most depres
sion". 
42. S Rosenfield "Sex roles and societal reaction to mental illness: The labelling of 'deviant' 
deviance", Journal of Health and Social behavior, 1982, 73,18-24. 
43. "Depressed patients have learned to cope with environment and interpersonal stresses 
with self-punitive and/or nonassertive behaviors and these behaviors have been successful 
in dealing with their normal day-to-day existence. At times when situational stresses 
become great, this limited behavioral repertoire may be  invoked to a degree that may 



Flertalet studier av depression pekar på att de som är deprimerade 
vanligen har varit med om fler svåra händelser jämfört med dem som icke 
är deprimerade.^ I själva verket finns det en stor social variation när det 
gäller depressionsfaktorer: personer har t ex upplevt mycket svåra 
händelser som leder till depressioner, den deprimerade råkar oftare ut för 
svåra händelser, eller har svårt att bemästra händelser som därför blir 
mycket svåra. I själva verket upplever de som har en depressiv personlig
het lättare yttre negativa händelser som svåra händelser och de kan däri
genom också lättare lokalisera dem.« 

Individ utan depressiv läggning kan dock få depressiva symptom om de 
upplever mycket svåra händelser, som i sig inte orsakar dem direkt 
depressiva symptom men som begränsar deras möjligheter att klara nya 
svåra händelser. När dessa inträffar kommer depressionen fram med all 
kraft, som om den aktuella depressionen finge fördubblad styrka genom 
att de nya svårigheterna förenas med de tidigare. 

Viktigt i utvecklingen av en depression är dessutom partnerrelationer. 
Ensamma individer verkar visa högre nivåer av depressivitet än de som 
ingår i en parrelation (Ensel 1986) oavsett om de är gifta eller bara sam
manboende. Hur partnerrelationen fungerar är dessutom mycket betyd
elsefullt för om man kommer att bli deprimerad eller inte. Hur djup part
nerkontakten är verkar t ex skilja deprimerade och icke-deprimerade åt 
(Fredén 1978:41). Viktigt är det t ex att kunna prata om allting eller 
nästan allting. Att parrelationen upphör genom att man skiljer sig skulle 
då innebära att en stressfaktor tillkommer som kan ha direkt depressiva 
konsekvenser.^ 

Deprimerade personer kan förväntas ha. färre fritidsaktiviteter. Detta är 
dock inte så klart. I Fredéns studie (1978) kunde han inte hitta några 

seriously impair adequate functioning and these people may manifest a clinical depressive 
or masochistic episode" (Gilbert 1984:169). 
44. Gilbert (1984:174) säger att "it is clear that major life crises do provoke symptoms. 
More specifically, severe disturbances in social (interpersonal) life and attachments pro
duce symptoms for the vast majority of people" (1984:174). 
45. Fredén (1978:37) rapporterar här att "oavsett om man under den aktuella perioden 
varit deprimerad eller inte, har de personer, som varit deprimerade tidigare och de som 
haft anhöriga vilka varit deprimerade, upplevt signifikant fler svåra händelser. Båda de 
nämnda variablerna menar jag tyder på en depressiv personlighet". 
46. "Marital disruption as a stressor, links separation and divorce to a higher rate of 
depression and emotional disorder. According to this perspective the change from one 
status to another (i e being married and becoming separated or divorced) is viewed as 
resulting in depression. According to this perspective, divorce and separation are viewed as 
the stressful life events leading to depression" (Ensel 1986). 



signifikanta skillnader mellan en patientgrupp och en kontrollgrupp. Det 
fanns dock en viss trend att de deprimerade ägnade mest tid åt sådana 
aktiviteter där man sökte kontakt med andra. Personerna i kontroll
gruppen ägnade sig i stället åt fritidsaktiviteter som kräver att man redan 
har kontakt med andra. 

Separation tycks vara en avgörande faktor bakom många depressioner. 
Men vissa separationer kan vara livsviktigare än andra. En  individ som 
tillhör en familj med många medlemmar är mindre beroende av ett fåtal 
personer. Som Becker (1985:380) påpekar, i en sådan situation "meaning 
is generalized to a whole range of kin. The extended family provides a conti
nuing source of esteem and affirmation for the individual actor, even though 
significant figures drop out". 

Förlust av en anhörig innebär också en hög risk för depressioner. Detta 
gäller speciellt om man har stått i ett djupt förhållande till den person 
som gick förlorad. Förlust innebär vanligtvis att ens sociala miljö har 
reducerats också värdemässigt, nämligen om det som har förlorats hade 
en positiv innebörd. Verkligheten har då blivit fattigare. Det sociala livet 
tycks kanske nu innehålla fler hinder. 

Upplevelser av svåra förluster kan dessutom påverka individen senare i 
livet. Man blir överkänslig och kan senare reagera överdrivet häftigt, 
också inför mindre allvarliga förlust. 

Verklighetsförenkling och mening 

Det är inte bara svåra upplevelser från hemlandet som orsakar psyko-
sociala kriser hos flyktingar. Det är också mötet med det svenska sam
hället. Frågan är varför det blir så svårt för många flyktingar att acceptera 
den svenska verkligheten? 

Den sociala verkligheten kan tolkas på olika sätt. Vi utvecklar olika syn 
på samma saker. Enligt ett synsätt förvandlas externa händelser genom 
kognitiva processer till interna, meningsfulla representationer, och det är 
sådana representationer som kan vara patogena agenter, inte sakerna 
själva. Med andra ord, är det många gånger en negativ fantasibild av den 
svenska verkligheten som flyktingarna bearbetar och som orsakar psyko-
social obalans, inte den objektiva svenska verkligheten. Det är därför vik
tigt att undersöka vilka föreställningar flyktingarna utvecklar om det sven
ska samhället. Detta kan ge bättre förklaringar till deras depressioner. 

Människor med depressiva symptom tenderar att övergeneralisera sina 
negativa erferenheter. De  väljer ut negativa detaljer och skiljer dessa från 



sitt sammanhang. De tar inte hänsyn till det positiva i sin situation. D e  
karakteriserar sig själva negativt och i absoluta termer. De delar upp 
verkligheten i en dikotomi: allting är antingen mycket bra eller mycket 
dåligt. 

Flyktingskapet innebär flera sådana situationer, i vilka allt bedöms i 
dikotomiska termer: mottagar- respektive hemland; "vi" chilenare och "de" 
svenskarna o s v .  Extrem dikotomi kan förekomma såsom när allt som 
kommer utifrån bedöms som negativt.*? 

Mening är ett nyckelbegrepp för förståelse av depression. När livet inte 
har någon mening, är framtiden hopplös. Individen tenderar att betrakta 
sig själv som värdelös och då utvecklas depressiva tendenser. Att ge 
mening till ens existens innebär att relationer etableras mellan olika livs
dimensioner, så att orsakssamband kan identifieras. Då får individen en 
känsla av att han bemästrar sin sociala verklighet. 

Att kunna ge sitt liv en mening förutsätter bl a förståelse av andras 
handlingar, och för detta krävs att den sociala kontexten där individen 
samspelar med andra är stabil/» Å andra sidan är denna process mycket 
dynamisk: individen bör i vaije stund bearbeta den information som finns 
tillgänglig. 

Men de stora, oväntade förändringar som flyktingskapet innebär min
skar flyktingens möjligheter att kunna bearbeta sina erfarenheter i mot-

47. Kwok (1987) skriver att "the refugee may continue to see the world in psychologically 
primitive terms. With sufficient evidence to back his claims to having been persecuted he 
will be deeply suspicious and mistrustful of anyone perceived as being in authority over 
him". 
48. Denna process, att ge mening, beskrivs i följande termer av A Schultz (1971) i 
K Thompson & J Tunstall (eds) "Sociological perspectives", Baltimore, Penguin books 
1971:38: "But the world of everyday life is from the outset also a social cultural world in 
which I am inter-related in manifold ways of interaction with fellow-men known to me in 
varying degrees of intimacy and anonymity. To a certain extent, sufficient for many practi
cal purposes, I understand their behaviour if I understand their motives, goals, choices and 
plans originating in their biographically determined circumstances. Yet only in particular 
situations, and then only fragmentarily, can 1 experience the others' motives, goals etc, 
briefly, the subjective meaning they bestow upon their actions, in their uniqueness. I can, 
however, experience them in their typicality. In order to do so I construct typical patterns 
of actors' motives and ends, even of their attitudes and personalities, of which their actual 
conduct is just an instance or example". 
Denna process, att ge en mening till existensen, är dynamisk: i varje stund bör individen 
bearbeta den information han har. Becker (1985) uttrycker till exempel detta i följande 
termer: "the individual can be compared to a movie director who is saddled with a lifetime 
job of staging a plot, the outcome of which he never knows. Indeed, he never knows what 
will happen in the very next scene, but he must strive to give the whole thing credibility and 
self-consistency. This he can only accomplish by reworking the previous material as new 
events joggle lus creation". 



tagarlandets sociala verklighet och att rätt tolka det som händer. Iden
titeten kan då  rubbas allvarligt.49 

Psykosomatiska symptom fungerar många gånger som signaler p å  om
välvande förändringar i en  flyktings sociala förhållanden. Den  långa och 
ovissa väntan p å  beslut om uppehållstillstånd, den ofrivilliga skilsmässan 
från hemlandet och isoleringen från omvärlden i en förläggning medför 
att många mår psykiskt dåligt. Att detta ä r  karakteristiskt för flykting-
skåpet har många vittnat om. Passivisering, depressiva symtom kan då 
tyda på  att man har misslyckats med att ge mening till sin existens. 

Socioekonomiska levnadsvillkor 

I epidemiologisk forskning är  det negativa sambandet mellan socio-
ekonomisk status och mental ohälsa väl dokumenterat: de som befinner 
sig i de  lägsta sociala positionerna upplever psykologisk obalans oftare än 
de individer som finns i de högsta (Ensel 1986). Medlemmarna i lägre 
sociala klasser lever ofta under ogynnsamma levnadsvillkor, med risk att 
utsättes för fler stressframkallande omständigheter .so 

Fattigdomen är  förknippad med att viktiga socioekonomiska behov 
förbli otillfredsställda. O m  man är fattig, kan man därför lättare komma 
att reagera med aggression, depression, ångest, resignation etc. 

Att inte kunna tillfredsställa sina viktigaste socioekonomiska behov får 
ofta konsekvenser för ens självuppskattning. I det nutida samhället är 
självuppskattning oftast relaterad till graden av framgång, och framgång 
mäts bl a också genom visad förmåga att kunna konsumera, köpa status
prylar. Ofta  blir det så att den som inte har möjligheter att konsumera, får  
sämre självkänsla. 

Det  är framförallt medelklassen som drabbas av detta p g a sina sär
skilda behov av statussymboler, som de knappast kan tillfredsställa.si 
Detta händer till exempel den chilenska lågmedelklassen. 

E n  stor andel av den chilenska befolkningen lever i fattigdom men för
söker bete sig såsom de inte skulle göra det. Det innebär ständiga mot-

49. "When sharp changes take place in one's object world, the identity problem becomes 
severe" (Beck 1985:374). 
50. B P Dohrenwend, "Social status & psychological disorder", American Sociological 
Review 31(1966):14-34, säger att "the most consistent demographic finding reported in 
social psychiatric field studies is an inverse relationship between social class and psycho
logical disorder". 
51. J Gissi, Identidad Latinoamericana, Psicologia y Sociedad, 1987:13. 



gångar och besvikelser. De flesta chilenska flyktingar kommer just från en 
sådan social bakgrund. 

Fattigdom är dessutom alltid stigmatiserande. Detta kommer till ut
tryck i symboler och värderingar, som främst hänför sig till personliga 
resurser: man är fattig därför att man saknar antingen intelligens, eller 
arbetsvilja eller personligt ansvar. 

Dessa värderingar påverkar naturligtvis de fattigas beteende och de 
hamnar i en sorts ond cirkel. För att motverka sin egen negativa självupp
fattning stratifierar de sin fattiga sociala miljö och placerar andra lägre 
ner i den sociala hierarkin, dvs under den egna sociala positionen. Status
symbolerna blir härvid oerhört viktiga. Det gäller att visa de andra att 
man själv befinner sig i en högre social position. Självuppskattning blir 
alltså mycket beroende av tillgång till sådana symboler, som brukas asso
cieras med social stratifiering. 

I de fattiga slumområdena i utvecklingsländerna, finns till exempel ofta 
färg-tv-apparater, stora bandspelare och andra sådana varaktiga kon
sumtionsartiklar och ofta prioriteras dessa t o m  framför mat. I själva 
verket händer detta just därför att också dessa objekt uppfattas tillfreds
ställa viktiga behov. Som en chilensk psykolog (Gissi 1986) säger: enorma 
bandspelare, tv-apparater, moderna kläder, solglasögon som används 
tvångsmässigt, benägenheten att använda konstiga, svåra ord eller engel
ska termer när man pratar, allt detta är medel genom vilka de fattiga 
psykologiskt och socialt kan minimera sin fattigdom och öka sin själv
skattning, om så endast med mycket prekära symboler. 

Detta att man från andra med högre social rang tar över vad som är 
deras sätt att bete sig, deras symboler osv, innebär många gånger ett 
omedvetet försök att komma ur fattigdomen, att säga "jag är den som jag 
inte är". Det gäller att förneka den negativa självuppfattningen. Internali-
seringen underlättas genom den uppdelning som de fattiga själva gör av 
sin sociala verklighet. Det gäller att genom användandet av sådana 
"lånade" symboler bekräfta att man är inte så fattig, inte så misslyckad. 
Men det kräver att man har tillgång till symboler som är så effektiva, att 
man själv bedömer att man har lyckats. Konsumtion och social stratifie
ring blir då de försvarsmekanismer som de fattiga använder för att bevara 
sin självaktning. (Gissi 1986) 

Man lyckas ofta inte helt, men man kan åtminstone i viss mån upp
rätthålla sin sociala position med hjälp av sådana mekanismer. Men 
ångest är en ständig följeslagare i detta tillstånd av fattigdom och med 
ångesten följer främst alkoholism och machism. 



Alkoholism blir, åtminstone för de fattiga i Latinamerika, en kompen
sationsmekanism när jaget och självuppskattningen inte kan försvaras på 
annat sätt. Den frustrerande verkligheten förnekas i den fantasivärld som 
skapas med hjälp av alkohol. De fattiga dricker för att "glömma". 

Machismen, nämligen att betrakta mannen som överlägsen kvinnan, 
som starkare, viktigare både socialt och ekonomiskt, spelar också en vik
tig roll i samband med självvärdering under socialt prekära förhållanden. 
Den fattige mannen som känner sig diskriminerad, mindre värdig i rela
tion till andra ute på arbetsmarknaden, förblir överlägsen i familjelivet. 
Han kompenserar det värde han förlorat utanför familjen genom att här
ska över familjemedlemmarna. Men detta gäller bara så länge mannen 
försörjer familjen. Familjens beroende av mannen förutsätter att han 
arbetar. Att bli arbetslös betyder alltså för mannen att hans överlägsna 
position försvinner också i hemmet. 

Flyktingskapet innebär ofta just att mannen under en lång period inte 
har något arbete, inte någon fast sysselsättning. I hemlandet skulle detta 
ha inneburit en ångestfull situation. Men i exilsituationen har mannen 
samtidigt befriats från plikten att vara huvudsansvarig för försörjningen, 
vilket innebär mindre stress. 

Ett annat sätt att kompensera förlorad självuppskattning är att vara 
aggressiv. Enligt flera undersökningar genererar otrygga sociala för
hållanden aggressivitet inom familjen. Det kan gälla både aggressioner 
från mannen mot kvinnan och från föräldrarna mot barnen. Man vänder 
sin besvikelse över otrygga sociala förhållanden utanför familjen mot de 
medlemmar av familjen som har lägre status. 

Men aggressivitet är inte den vanligaste reaktionen på besvikelser och 
motgångar, om man lever i fattigdom. Vanligast är i stället resignation 
och passivitet, något som i stort sett kan beskrivas som att lära sig att leva 
med besvikelser. Här bör man dock skilja mellan a) en temporär resigna
tion som innebär att jaget gör en tillfällig anpassning till en oönskad situa
tion för att senare försöka att ändra läget på nytt, och b) en kronisk resig
nation där både personlighet och beteende anpassas definitivt. Man 
sänker samtidigt aspirationsnivån för att inte få allvarliga rubbningar i 
personligheten. Hopplösheten permanentas, troligen i en allvarlig depres
sion. 

Man är då nära eller inne i en depressiv process. Att kämpa mot stora 
besvikelser och inte kunna övervinna dem, minskar individens psyko-
sociala krafter. Motivationsnivån sjunker och så småningom kan man inte 



längre klart identifiera orsakerna bakom frustationerna och därför inte 
heller försöka lösa problemen. 

Detta har också konsekvenser för tidsperspektivet. Känslan av 
hopplöshet inför det som händer här och nu smittar av sig också på det 
förflutna och framtiden. Fattigdom innebär därför att man tenderar att 
leva enbart i nuet, att inte tänka på framtiden, och helst glömma det för
flutna. 

Depression och flyktingskap 

Som tidigare har påpekats påverkas vissa individer starkare av negativa 
händelser eller av händelser som innebär stora omvälvningar i deras 
sociala kontext. Sådana skillnader förknippas främst med det faktum att 
samma händelse får olika meningar hos olika individer. 

Kulturell bakgrund är som tidigare framhållits en viktig källa för till
delning av mening och man kan därför förvänta sig att individer med olika 
kulturell bakgrund kommer att reagera på olika sätt inför en och samma 
händelse. Flyktingskapet innebär, faktiskt, långt ifrån detsamma för alla 
flyktingar och detta beror bl a på deras skilda kulturella bakgrunder. 

Flyktingskap innebär stora sociala, kulturella, ekonomiska och psyko
logiska förändringar för individen. Naturligtvis behöver inte dessa för
ändringar medföra psykiska problem, men riskerna för sådana ökar. 

Flyktingskap är en kris i individens livscykel, och hur man kommer ur 
denna beror såväl på ens egen beredskap och inre resurser som på den 
sociala omgivningens karaktär. Sambandet mellan ohälsa och flyktingskap 
har därför ofta påpekats.» Flyktingskap aktiverar flera av de faktorer som 
kan framkalla depressiva symtom. Man kan därför förvänta sig att många 
flyktingar blir depressiva åtminstone under den första etappen av flyk
tingskapet. 

Många flyktingar har upplevt förföljelse. Några har hamnat i fängelse. 
Några har också blivit torterade. De flesta har upplevt separationer från 
sina närmaste. Alla har under lång tid upplevt ovisshet om sina vidare 
öden. 

Alla dessa omständigheter framkallar stress. De kan betecknas som 
extrema situationer som kan innebära psykisk traumatisering som sätter 

52. Many centuries ago, Hippocrates noted that "whenever people migrated into new cul
tural settings, a terrible perturbation always followed"(A Walsh & P-A Walsh, "Social sup
port, assimilation and biological effective blood pressure levels", in IMR volume xxi, no 3, 
1987:578). 



spår i flyktingarnas liv och påverkar deras sociala relationer nu och under 
många år framåt. 

Så fort flyktingen lämnar hemlandet tillkommer dessutom nya upp
levelser, som kan bidra till att undergräva den psykosociala balansen: den 
vardagliga miljön känns hotande och främmande, man har förlorat kon
takter med vänner och släktingar, man känner inte till de nya, kulturella 
symbolerna. 

De flesta flyktingar genomgår därför en kris under den första exiltiden. 
De upplever förlusten, saknar hemlandet, släktingar och vänner. I den 
främmande sociala miljön upplevs framtiden som ett hot. Psykosomatiska 
besvär är, som en konsekvens, mycket vanliga.53 "Det är en period av 
psykisk spänning och många flyktingar får stressbetingade psykosomatiska 
besvär. Många får magkatarr, magont, halsbränna, illamående, ibland 
kräkningar. I några fall kan det vara fråga om ett blödande magsår. Andra 
har besvär av huvudvärk eller yrsel. Svåra muskelspänningar med värk i 
kroppen och darrande händer som följd är också vanligt förekommande". 
(Fernandez 1983) 

Olika omständigheter kan öka respektive minska depression i lands
flykt. Hit hör: 

a) Sociodemografiska karaktaristika hos flyktingarna som kön, ålder, 
låg utbildning och social klass, arbetslöshet, dåliga familjeförhållanden. 
Att vara kvinna, lågutbildad, från lägre social klass och ensamstående kan 
till exempel, ofta associeras med depression. 

b) Skäl till flykten. De som varit tvungna att fly och rest ofrivilligt kan 
lättare påverkas negativt i sitt mentala välbefinnande. 

c) Möjligheter att förbereda flykten är också viktiga. Oväntad exil kan 
lättare innebära depressiva symtom. 

d) Vilka arbetsmöjligheter som finns för flyktingarna i mottagarlandet 
är viktigt, och ju större avståndet är mellan arbetet i exilandet och det 
som flyktingen brukade arbeta med i hemlandet desto större sannolikhet 
för ohälsa, om detta avstånd innebär en social degradering. 

53. Enligt Cohon (1984) "specific symptoms observed in refugees include: 1) somatic com
plaints such as fatigue, weakness, muscle or joint pain, disturbances of sleep or appetite, 
general hypochondriasis, and recently respiratory and dermatological complaints; 
2) affective states ranging from euphoria, anxiety, insecurity, restlessness, and irritability to 
depression, inadequacy, despair, nostalgia, grief and mourning as well as aggression and 
hostility, 3) heightened suspiciousness with persecutory feelings or severe paranoid idea
tion; 4) abnormal behavior such as wandering, suicidal attempts, confusional states, delu
sions, hallucinations; and S) impairment of interpersonal and social skills that extended 
from family issues such as intergenerational and marital conflicts to relationships with 
individuals, groups, and institutions of the larger society". 



e) Det kulturella avståndet mellan de båda länderna såsom detta upp
fattas av flyktingen är också av betydelse. Om man tycker att skillnaden är 
mycket stor finns det större risk för depressiva symtom. 

f )  Tillgång till ett socialt nätverk och framförallt till primära relationer 
redan i böljan av exillivet, såsom vänner och släktingar som redan befin
ner sig i exillandet, kan innebära mindre risk för depressioner. 

g) Om flyktingen är tillräckligt motiverad eller har deklarerat sin avsikt 
att anpassa sig till mottagarlandet kan också detta innebära mindre risk 
för depression. 

e) Den typ av socialt nätverk man hade tillgång till i hemlandet kan på
verka det psykosociala tillståndet i exilen. Här menas att om man var van 
vid många sociala kontakter kan detta innebära att den sociala förlusten 
upplevs som större än om man hade få  sådana kontakter. 

En kvantitativ analys av flyktingarnas depressiva tendenser 
Några resultat vid användning av CES-D-skalan 

Vi har studerat tre flyktinggrupper inom ramen för flyktingmottagande
projektet, chilenare, polacker och kurder. Skillnaderna mellan dessa 
grupper är naturligtvis många när det gäller ekonomi, kultur, arbets
förhållanden, politik, familjeförhållanden o s v. I alla dessa tre grupper 
finns det många som har traumatiska erfarenheter. Gemensamt för alla 
dem som vi studerat är emellertid att de kom vid samma tidsperiod och 
konfronterades med samma flyktingmottagande i Sverige. 

Vi har närmare studerat det psykosociala tillståndet hos dessa grupper 
med hjälp av CES-D-skalan (Center for Epidemiologic Studies Depres
sion Scale)54 som konstruerats för att studera depressiva processer hos 
stora sociala grupper.ss Den är således i första hand tänkt för studier inte 
av patienter utan av individer ur  normala grupper. 

Skalan är ett instrument som bygger på självrapportering och som är 
avsett att fånga upp förekomsten av depressiva symptom i en normal
befolkning under den vecka som föregått intervjun. 

Skalan består av 20 påståenden, som valts utifrån fem tidigare skalor 
(Zung Depression Scale, Beck Depression Scale, delar av Minnesota 

54. Se t ex L S Radloff "The CES-D Scale: a self-report depression scale for research in the 
general population", Applied psychological measurement, vol 1 no 3,1977 385-401. 
55. Som W M Ensel (1986:51), "Measuring Depression: The CES-D Scale", in N Lin et al 
(eds) Social Support, Life events and Depression, Academic Press, påpekar: "it is a mea
sure of symptoms and mood rather than of illness or disorder". 



Multiphasic Personality Inventory, Raskin self-reported depression scale, 
och Gardner symptom checklist). Man antar att dessa påståenden repre
senterar de viktigaste komponenterna i den depressiva symptomatologin: 
känslor av skuld och värdelöshet; känslor av hopplöshet; ingen matlust; 
sömnsvårigheter; psykomotorisk långsamhet. 

Skalan testades först under 1970-talet (Radloff 1977) med hjälp av ur
val ur  normalbefolkning och kontroll från patientgrupp. Radloff Q1-Q3 är 
grupper från normalbefolkningen. Radloff Pat är en grupp patienter med 
psykiska störningar. Skalan visade sig ha hög intern konsistens och test-re-
test reliabilitet. Den har också hög korrelation med andra standard
iserade depressionsskalor. Man har konstanthållit sociodemografiska och 
socioekonomiska faktorer. 

D e  20 påståendena i den svenska versionen av testet återges på  nästa 
sida. 

Sexton påståenden är negativt laddade och fyra är positiva. De  positiva 
alternativen togs med för att förhindra att svaren skulle påverkas av en 
tendens att besvara alla påståendena i samma riktning. Svaren på de fyra 
positiva påståendena kodas sen om, varefter alla svar summeras. Summan 
blir den poäng man får. 

Enligt Ensel (1986) är item-item och item-totalskalans korrelationer 
ofta höga både i patientgrupper och i urvalen ur normalbefolkningen. 
Alphakoefficienterna ligger mellan .84 och .90, vilket tyder på hög intern 
konsistens. 

Skalans validitet har prövats genom att man undersökt hur väl den dis
kriminerar mellan patient- och normalgrupp. 

Enligt Radloff (1975) innehåller skalan fyra olika dimensioner (som 
togs fram genom en faktoranalys): 111 .depressed affect which included 
items like 'having the blues', 'feeling lonely', 'crying', 'feeling sad'; 
2. positive affect, including the four positively worded items 'feel good', 
'hopeful', 'happy', and 'enjoy life'; 3. somatic and retarded activity , in
cluding trouble sleeping, decrease in appetite; and 4. interpersonal which 
included 'feel people are unfriendly' and 'disliked the person'". Man re
kommenderar att samtliga fyra dimensioner används som en totalskala. 

Man har också gjort vissa försök att definera kritiska nivåer (cutoff 
points) i skalan, för att avgöra förekomsten av klinisk depression i under
sökningsgruppen. Ensel säger till exempel att "we have constructed a 
dichotomous variable to indicate the degree of possible clinical caseness 
in the community. A score of 0-15 reflects noncaseness, and a score of 16 



Nedan finns ett antal beskrivningar av hur du kan ha känt dig eller 
uppfört dig under den gångna veckan. Läs igenom vaije påstående och 
försök bedöma i vilken utsträckning beskrivningen stämmer på dig 
enligt följande skala: 

0 Sällan eller aldrig 
1 Ibland (1-2 dagar) 
2 Ganska ofta (3-4 dagar) 
3 Ofta eller hela tiden (5-7 dagar) 

1. Jag blev irriterad över saker som i vanliga fall inte skulle 
irritera mig 

2. Jag hade ingen aptit och ville inte äta 
3. Jag kände att jag inte kunde skaka av mig dystra känslor och 

funderingar trots hjälp från min familj eller mina vänner 
4. Jag kände att jag var lika bra som andra människor 
5. Jag hade svårt att koncentrera mig 
6. Jag kände mig deprimerad 
7. Jag kände att allt jag gjorde var jobbigt 
8. Jag kände mig hoppfull inför framtiden 
9. Jag tyckte att mitt liv var meningslöst 
10. Jag kände mig rädd 
11. Min sömn var orolig 
12. Jag var glad 
13. Jag talade mindre än vanligt 
14. Jag kände mig ensam 
15. Människor var ovänliga 
16. Jag njöt av livet 
17. Jag hade gråtattacker 
18. Jag kände mig ledsen 
19. Jag kände att människor tyckte illa om mig 
20. Jag kunde inte komma igång med någonting 



or above reflects possible caseness" (1986:66). Myers&Weissman (1980)» 
har påpekat att CES-D-skalan kan användas för att identifiera klinisk 
depression vid en kritisk nivå av 21 poäng eller mer. 

Projektet "The Community Mental Health Assessment" som fram
förallt har använt CES-D-skalan i studier baserade på två urval ur 
normalbefolkningen (Kansas City och Washington County, Maryland), 
använder som kritiska nivåer tre intervaller: 0 till 5 som låg CES-D; 6 till 
15 som medel CES-D; och 16 till 60 som hög CES-D. 

Vi presenterar först de poäng som våra chilenska flyktingar fick när de 
intervjuades första gången vid projektets start. Vi jämför med kurdiska 
och polska flyktingar som också intervjuades på samma sätt. 

När flyktingarna intervjuades första gången var deras ovisshet inför 
framtiden som störst. De flesta hade stora problem att vänja sig vid 
tanken att de nu befann sig långt ifrån hemlandet. 

Tabell 1: Poäng på CES-D-skalan efter flyktinggrupp. Mätningar gjorda 
efter ca 1 år i Sverige. 

Grupp Medelvärde Standardavvikelse Antal 

Polacker 14,05 8,19 55 
Chilenare 21,52 11,21 73 
Kurder 11,49 7,88 45 

Både polacker och chilenare visade höga poäng, men läget var speciellt 
allvarligt för chilenarna. Deras medelvärde låg närmast den poäng som 
patientgruppen i Radloffsundersökning (1977) presenterade. Poängtalet 
förefaller inte vara missvisande utan snarare ganska väl reflektera en flyk
tinggrupp utsatt för stora påfrestningar. Flera hade varit inlagda på sjuk
hus som följd av svåra emotionella kriser. Bland de intervjuade fanns 
också några som hade försökt ta livet av sig. 

Om vi jämför gruppernas genomsnittspoäng efter att de har varit här 
en längre tid, mellan 1 och 3 år, får man följande resultat: 

56. J K Myers & M M Weissman, "Use of a self-report symptoms scale to detect depres
sion in a community sample", American Journal of Psychiatry, 1980 137(9). 



Tabell 2: Poäng på CES-D-skalan efter flyktinggrupp. Mätningar gjorda 
efter 1-3 år i Sverige. 

Grupp Medelvärde Standardavvikelse Antal 

Polacker 12,24 9,04 61 
Chilenare 16,95 10,57 76 
Kurder 14,63 11,93 57 

Radloff Q1 9,25 8,58 2514 
Radloff Q2 8,17 8,23 1060 
Radloff Q3 7,94 7,53 1422 
Radloff Pat 24,42 13,51 70 

Här presenteras också de poäng som redovisats i litteraturen, främst 
hos Radloff (1977). 

Majoriteten av flyktingarna hade varit i Sverige mellan ett och tre år 
när de intervjuades. De befann sig alltså i en period som kanske är den 
svåraste i exilen, den period då framtiden fortfarande är mycket oviss, då 
de konfronteras med alla de svårigheter som det innebär att lära sig ett 
nytt språk, och att böija på nytt i ett annat yrke o s v .  

Det första som kan konstateras är att skillnaderna inte längre är så 
stora mellan grupperna, och att denna gång alla tre uppnår nivåer som 
kan betecknas som höga. När det gäller polackerna och kurderna ligger 
dock dessa nivåer inte över den kritiska nivå som presenteras i littera
turen ("a dichotomous variable to indicate the degree of possible clinical 
caseness in the community. A score of 0-15 reflects noncaseness, and a score 
of 16 or above reflects possible caseness") och som skulle skilja dem som 
inte mår så dåligt fastän de är stressade, från dem som kunde betraktas 
ligga på allvarliga nivåer. Detta gör däremot chilenarna, som i genomsnitt 
har 16,95 poäng. 



Diagram 1. Poäng på CES-D-skalan 
v i d  f ö r s t a  och andra mätomgången 

e f t e r  f lyk t inggrupp  
poäng 

polacker  c h i l e n a r e  kurder 

f l y k t  inggrupp 

I den andra omgången kunde 26 chilenare inte intervjuas p å  nytt: några 
hade blivit utvisade och andra väntade på  besked och kanske på  en  
kommande utvisning och var mycket rädda och ville inte bli intervjuade. 
Vi kunde dock i stället intervjua 29 nya chilenska flyktingar. 

Jämför vi resultaten från de båda intervjuerna enbart för dem som 
ställt upp bägge gångerna, finner vi en viktig skillnad. Från 20,5 poäng i 
genomsnitt i den första omgången, kommer de ner till 17,95 i den andra, 
vilket kan jämföras med 16,95 för de 76 chilenare som sammanlagt inter
vjuades den andra omgången. 

D e  chilenska kvinnorna som då redan hade vistats en  tid i Sverige 
visade i den andra omgången, att deras tidigare mycket höga nivåerna 
hade sjunkit. Detta stämmer väl med de intryck vi fick när vi intervjuade 
dem. Många hade fått uppehållstillstånd, flera hade börjat att arbeta och 
kunde tala svenska bättre. Nivån är  dock fortfarande oroande hög, och 
den tyder på  att många av dessa chilenska flyktingar mådde dåligt och 
skulle komma att visa anpassningssvårigheter under en längre period. 

Bland kurderna ingick i den andra omgången en grupp kvinnor som vi 
inte hade kunnat intervjua den första gången. Jämförelser mellan den 
första och den andra omgången kan därför enbart göras för kurdiska män. 



Skillnaderna blir då följande: första gången hade kurdiska män fått 
11,49 som medelvärde, medan i de den andra omgången fick 14,20. 
Denna flyktinggrupp skiljer sig därför ifrån chilenare och polacker däri att 
deras medelvärde ökat under vistelsen i Sverige. För chilenare och 
polacker är det tvärtom så att våra resultat visar att vistelsetiden i Sverige 
minskat depressionsnivån. Vi har också gjort en korrelationsanalys mellan 
antal år i Sverige och CES-D-poäng för polacker och fick en koefficient 
på -0,23, vilket tyder på att vistelsetiden minskar depressionsnivån. 

Polackerna uppvisar lägre nivåer i CES-D-skalepoäng än kurderna och 
speciellt chilenarna. Flera faktorer kan bidra till att förklara detta. De har 
fler högutbildade än de andra två grupperna. Polackerna står vidare i 
olika avseenden troligtvis närmare det svenska samhället än många av 
dem som kommer från tredje världen, och bland dessa också chilenare 
och kurder. Detta bör underlätta deras anpassning, förstärka deras själv
känsla och minska risken för depressioner. 

Man kan också lägga fram hypotesen att skillnaderna mellan polacker 
å ena sidan och chilenare och kurder å den andra kan ligga i olika 
beteendeorienteringar. Möjligen är både chilenare och kurder mer osjälv
ständiga ("affiliation oriented"), medan polacker visar upp vad vi tidigare 
här kallat en självständig hållning ("autonomous orientation"). Chilenare 
och kurder skulle då vara känsligare för hur andra betraktar dem och 
känsligare för förlust av sociala relationer. Individualistiskt inriktade per
soner, med självständig hållning däremot, agerar utan att vara lika bero
ende av den sociala kontexten. Känsligast för depressiva symtom är i detta 
avseende de som visar "affiliation orientation" 

Det är svårare att förklara att kurderna går emot det samband mellan 
vistelsetid och depressionsnivå som polacker och chilenare uppvisar och 
som också bekräftas i litteraturen. Man kan dock formulera hypotesen att 
kurderna under den första exilperioden alltjämt kunde bevara ett starkt 
socialt nätverk: de flesta hade redan många släktingar och vänner i 
Sverige. Detta gjorde att de kunde fortsätta att reglera sitt beteende enligt 
de normer och värderingar som de lärt sig i hemlandet. 

Till skillnad från chilenare och polacker har kurder ett storfamilje
system, och medan en del av familjen finns kvar i hemlandet är en annan 
del med flyktingen i exillandet. Normer och värderingar från hemlandet 
gäller därmed i högre grad för deras liv också i exillandet, åtminstone 
under den första exilperioden. Allt detta kan tänkas ha skyddat våra 
intervjuade kurder som inte kände av en lika hög stressnivå vid det första 
intervjutillfället. Stressen hade i stället ökat vid tiden för den andra om-



gången intervjuer, när de hade levt tillräckligt länge i Sverige för att upp
täcka och bli medvetna om de normkonflikter som finns mellan exil- och 
hemland. 

Varför är chilenska flyktingar så depressiva? När de lämnat det land 
där de blivit förföljda och funnit en fristad i Sverige borde de ha känt ett 
visst mått av lugn och tillfredsställelse och därmed också ha upplevt en 
sjunkande depressionsnivå. Det visar våra mätningar också vid den andra 
omgången, men nivån var alltjämt mycket hög, över den kritiska nivån på 
16 poäng som diskuteras i litteraturen. 

Bakgrunden till flykten kan i första hand förklara den ovanligt höga 
nivån vid den första intervjun. Den militära kuppen 1973 förändrade och 
på ett radikalt sätt det sociala spelets villkor i landet. Som Brunner (1984) 
skrivit, reducerades det sociala livet i Chile: var och en skulle nu ägna sig 
åt sitt eget, lämna den offentliga sfären och främst ägna sig åt den privata. 

De nya politiska förhållanden efter 1973 påverkade alltså i hög grad 
vardagslivet. Hemmet prioriterades framför det offentliga. Man skulle 
helst agera individuellt utom inom familjens inre krets. Allt som rör 
familjen värderades högt och allt som är offentligt, som till exempel poli
tisk aktivitet, nedvärderades. Individerna stod i kontakt med det offentliga 
främst genom tv. Deras roll i relationen till det offentliga var alltså abso
lut passiv. 

Kontakterna inom familjen förstärktes. Bostadsbristen bidrog också till 
att barnen inte flyttade från sina föräldrar och till att de även som gifta 
bodde kvar hos föräldrar/svärföräldrar. Människorna blev samtidigt 
värdemässigt, mer och mer individualistiska. Den här situationen utgjorde 
en källa för kluvenhet, värdekonflikter och normlöshet. Å ena sida blev 
man mycket beroende av släktingar för att till exempel skaffa ett arbete, 
ha någonstans att bo, t o m klara maten. Å andra sida förespråkades indi
vidualismen som vägen till framgång. 

Könsrollerna förändrades också avsevärt. Kvinnan har traditionellt 
förknippats med hemmiljön, medan mannen tillhörde arbetslivet och 
skulle försörja familjen. Arbetslösheten, som efter 1973 har varit mycket 
hög i Chile, har inneburit att mannen inte längre kunnat uppfylla sin roll. 
Han har nu ofta stannat hemma utan någon klar funktion. Detta har 
också påverkat kvinnans roller. Att mannen inte arbetar innebär att hon 
inte kan ge tillräckligt med mat eller kläder åt barnen. Barnen går då ofta 
hungriga och fryser. Hennes identitet, som är beroende av den tradi
tionella rollen med ansvar för hemmet, blir problematisk. Det är barnens 
uppfostran och välbefinnande som ger hennes liv innehåll. Bland dem 



som inte tillhör medelklassen eller högre klasser spred sig en känsla av 
skuld och otillräcklighet (Raczynnski 1984). Det innebar också att många 
kvinnor från lägre sociala klasser nu kom ut på arbetsmarknaden i till
fälliga, dåligt betalda arbeten. 

De  chilenska flyktingar som har kommit till Sverige är en produkt av 
denna typ av samhälle. De  tillhör lägre sociala klasser, främst lägre 
medelklassgrupper. De  kännetecknas bl a av en prekär ekonomisk situa
tion. De  flesta har gymnasieutbildning, många också några år av univer
sitetsstudier bakom sig, vilket dock inte hjälpt dem att få arbete på den 
chilenska arbetsmarknaden (ett resultat av den utbildningsinflation som 
råder i ett land som Chile), och de har ofta stora ambitioner att skaffa sig 
en bättre social status. 

Den ekonomiska situationen i hemlandet var för de flesta mycket svår 
och många kände sig besvikna när deras anspråk på bättre social status 
inte kunde tillfredsställas. De  som hade varit direkt inblandade i kampen 
mot regimen hade upplevt svåra politiska nederlag, med förföljelse, tortyr 
och fängelse. Många kände att regimen var så stark att den typ av politisk 
kamp de hade valt var misslyckad. 

Det är, tror jag, denna kombination av svåra besvikelser över att inte 
kunna klara sig politiskt och ekonomiskt i hemlandet, av dystra politiska 
framtidsperspektiv och av rädsla för att bli utvisad från Sverige, som till
sammans kan förklara varför de hade så höga depressionsnivåer när de 
intervjuades första gången. 

Könsskillnaderna brukar betonas i samband med studier av depression. 
I första hand är det kvinnor som blir deprimerade. Vi har också analys
erat denna effekt i våra undersökningsgrupper och kommit fram till 
följande resultat. 

Tabell 3: Poäng på CES-D-skalan efter flyktinggrupp och kön. 

Medelvärde Standardavvikelse Antal 
Kön Chil Pol Kur Chil Pol Kur Chil Pol Kur 

kvinnor 18,8 13,7 16,4 11,3 8,6 13,8 33 27 15 
män 14,9 11,1 14,2 9,6 9,3 11,4 40 34 41 



Kvinnorna når högre poäng än männen i alla våra tre grupper. D e  visar 
sig m a o vara mer depressiva än männen. Skillnaderna är  stora främst 
bland chilenarna, mindre bland polackerna och minst bland kurderna. 

Diagram 2 .  Poäng på CES-D-skalan 
e f t e r  f lyk t inggrupp  och kön 

poäng 

f l y k t  inggrupp 

c h i l e n a r e  polacker  kurder 

Könsroller brukar anses vara viktiga faktorer när det gäller depression 
och deras vikt framträder alltså tydligt i vår studie. Här  bekräftas alltså att 
de svåra livshändelser som exilen innebär slår hårdare mot flykting
kvinnor än flyktingmän. Det bagage av socialiserade mönster som flyk
tingkvinnorna bär med sig från hemlandet genomgår stora förändringar 
när de kommer till Sverige, större förändringar än männens. 

O m  vi jämför de CES-D-skalepoäng de chilenska flyktingar fick som 
intervjuades två gånger, kan till exempel konstateras att kvinnorna sänkte 
sitt medelvärde från 21,4 till 18,8, medan männen gick från 14,7 till 14,9. 
Det ä r  alltså för kvinnorna - som har högst poängtal - som en  för
bättring har inträtt under de första åren, men kvinnorna uppvisar fort
farande de högsta nivåerna. 

E n  annan faktor viktig för depressiva tendenser kan vara utbildning. Å 
ena sidan skulle lågutbildade kunna uppvisa högre nivåer på  denna skala, 
å andra sidan kan man vänta att depression skulle framkallas hos högut-
bildade i en sådan situation där många saknade möjlighet att f å  ett arbete 
i nivå med sin utbildning. (Linsky 1969) Vi har jämfört våra tre grupper 



och kontrollerat den effekt som utbildning möjligen har på depressions-
nivå enligt CES-D-skalan. 

Tabell 4: Poäng på CES-D-skalan efter flyktinggrupp och utbildning. 

Medelvärde Standardavvikelse Antal 
Utbildning Chil Pol Kur Chil Pol Kur Chil Pol Kur 

Grundskola 23,0 14,6 14,3 12,1 7,7 10,3 4 7 20 
Gymnasium 17,4 14,7 18,4 10,4 9,3 15,4 34 15 5 
Studentex 10,9 14,7 10,0 11,7 14 15 
Universitet 13,0 13,5 13,3 12,3 7,3 10,7 3 4 8 
Univ ex 7,0 10,4 14,3 4,2 9,1 16,0 2 21 10 

Chilenarna visar ett negativt samband mellan utbildning och depres
sionsnivå: högre utbildning ger lägre poäng på CES-D-skalan. Kurderna 
och polackerna däremot följer inte detta mönster. De polacker som inter
vjuades i den första omgången visade dock samma trend som chilenarna: 
utbildning på universitets- och gymnasienivå gav som medelvärde 16,5 
poäng medan de som endast hade grundskolan fick högre poäng: 18,8. 
Kurderna visade en liknande trend i den första omgången fast med 
mindre skillnad: 15 poäng för universitets- och gymnasiestudier och 16,1 
poäng för grundskola. 

Svåra händelser och negativa situationer som innebär hög stress skulle 
enligt litteraturen starkt påverka depressionsnivåerna. Hela flyktingsitua
tionen kan mer eller mindre betraktas i dessa termer, men att vänta på 
uppehållstillstånd utgör den mest extrema situationen: "oavsett i vilket 
skede de befinner sig mår många av flyktingarna psykiskt mycket dåligt. Den 
långa väntan på beslut om uppehållstillstånd är troligen det värsta" 
(Pockettidningen R 1988).57 Vi har därför kontrollerat våra resultat på 
CES-D-skalan hos våra tre undersökningsgrupper genom att skilja mellan 
dem som fått och dem som inte har fått uppehållstillstånd när de inter
vjuades. 

57. Pockettidningen R "Fångad i flykten. Om svensk flyktingpolitik", nr 11988. 
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Tabell 5: Poäng på CES-D-skalan efter uppehållstillstånd. 

Uppehålls Medel Standard Antal 
tillstånds värde avvikelse 

J a  14,23 8,7 30 
Nej 22,30 11,6 17 

Dessa resultat visar tydligt att väntan på uppehållstillstånd ökar 
depressionen till en farligt höjd, till långt över den kritiska nivån 16 poäng 
och till samma nivå som den patientgrupps som rapporterades av Radloff 
(1977). 

Under våra intervjuer fick vi veta att flera chilenska par hade skilt sig. 
Männen hade inte några större svårigheter att skaffa sig nya fasta för
bindelser, många gånger med svenska kvinnor. De chilenska kvinnorna 
förblev däremot ensamma. Som en hypotes kan därför formuleras att flyk
tingkvinnornas höga depressionsnivå skulle kunna förklaras med att de 
drastiskt måste förändra sina traditionella roller när de kommer till 
Sverige och att de därigenom utsätts för en svårare omställning än den 
som drabbar männen. 

Samtidigt blir de ensamma, och just social isolering nämns ofta i litte
raturen som en viktig faktor bakom utvecklingen av depressiva symptom. 
Ensamstående skulle löpa större risk för att få sådana symptom än de som 
bor tillsammans med någon. Vi har kontrollerat detta i vårt undersök
ningsmaterial genom att analysera hur flyktingarnas civilstånd förhåller 
sig till CES-D-skalepoängen. 

Tabell 6: Poäng på CES-D-skalan efter flyktinggrupp och civilstånd. 

Medelvärde Standardavvikelse Antal 
Civilstånd Chil Pol Kur Chil Pol Kur Chil Pol Kur 

Gift 15,6 11,4 14,9 10,9 8,8 12,9 27 58 40 
Ogift 21,1 9,9 13,4 9,0 4,4 9,7 10 8 15 
Änka 25,5 3,5 1 2 1 
Skild 15,9 20,0 9,0 13,6 8 5 1 



Resultaten tyder på att ensamma flyktingar får högre poäng på skalan. 
Åtminstone är det så, när det gäller chilenarna. Däremot inte för polacker 
och kurder. Deras fördelning (antalet fall) är ganska ojämn och dessutom 
kan civilstånd inte riktigt reflektera den aktuella situationen: de som 
deklarerade sig vara gifta när de intervjuades bodde kanske ändå en
samma vid denna tidpunkt. 

Vi kontrollerar därför denna variabel genom att precisera den nu
varande familjesituationen: vi skiljer mellan dem som vid tidpunkten för 
intervjun är samboende, ensamstående utan barn och ensamstående med 
barn. Resultaten visas nedan. 

Tabell 7: Poäng på CES-D-skalan efter flyktinggrupp och familjesituation. 

Medelvärde Standardavvikelse Antal 
Familje
situation Chil Pol Kur Chil Pol Kur Chil Pol Kur 

Sambo 15,8 10,9 15,5 10,5 8,1 12,7 31 50 40 
Ensam u b 18,8 17,9 13,0 8,7 11,4 9,7 10 9 14 
Ensam m b 21,3 26,0 13,3 6 1 1  

Tabellen bekräftar det som ofta sägs i litteraturen, nämligen att de som 
är ensamma löper större risk för depression. Riskgruppen kan dessutom 
identifieras som ensamstående med barn, troligtvis kvinnor som har skilt 
sig här i Sverige och nu bor ensamma med små barn. 

Vi har också gjort analyser med avseende på mottagarkommun och 
poäng på CES-D-skalan. Frågan var om skillnader i kommunstorlek, eller 
-typ, kunde avspeglas i flyktingarnas depressiva tillstånd. Många flyktingar 
kommer från stora städer i hemlandet och att komma till en liten ort i 
Sverige kunde mycket väl tänkas betyda stress och depression. Våra resul
tat visar dock inte några större skillnader. 



Tabell 8: Poäng på CES-D-skalan efter flyktinggrupp och mottagar-
kommun. 

Mottagar- Medelvärde Standardavvikelse Antal 
kommun Chil Pol Kur Chil Pol Kur Chil Pol Kur 

Uppsala 6,6 13,5 14,6 5,9 10,3 12,3 7 15 21 
Bollnäs — 12,3 17,6 — 2,5 14,9 3 16 
Finspång 13,3 — 9,2 34 
Järfälla 19,9 6,1 10,4 5,1 — 13 9 1 
Sundsvall 18,2 — 12,0 10,6 8,6 29 — 19 
Lessebo 17,0 10,6 — — 26 — 

Avslutande kommentarer 

Flertalet av de flyktingar som vi intervjuade inom ramen för flykting
mottagandeprojektet upplevde stora emotionella kriser, med symptom 
som tydde på depressivitet. Inte sällan böljade de intervjuade flyktingarna 
gråta under intervjuns gång. Några berättade om självmordsförsök. 

Detta var den främsta anledningen till att särskilt fokusera våra ana
lyser på relationen mellan exil och depressivitet. I själva verket var det 
inte något oväntat att många flyktingar mådde dåligt. Flyktingskapet 
innebär så stora förändringar i den psykosociala miljön att de flesta kän
ner sig i obalans åtminstone under en tid. Många intervjuade flyktingar 
gav intryck av att de i stället för att känna sig befriade från de svåra upp
levelser de hade haft i hemlandet, förföljdes av dessa i exilen i Sverige. Då 
till detta också kom upplevelser av nya stora problem i Sverige skapades 
så småningom en situation av vanmakt och passivitet, av att inte orka 
kämpa och skapa sig en ny framtid i mottagarlandet. 

Den chilenska gruppen fick, jämfört med de andra två grupperna, 
polacker och kurder, högre poäng på CES-D-skalan. Efter en tid i Sverige 
tenderar depressiviteten att minska, men fortfarande efter lång vistelse 
befann den sig på en oroväckande hög nivå. En längre period med an
passningssvårigheter kunde därför förväntas. 

De sociala handlingarnas orientering (affiliation versus autonomous) 
kan ge förklaringen till en del av denna problematik. Chilenarna verkar 
vara mest orienterade mot "affiliation", medan polackerna, som uppvisar 



lägre nivåer på depressivitetsskalan, synes vara mer orienterade mot 
"autonomous"-beteende. Chilenarna skulle m a o vara mest beroende av 
den sociala kontexten, av hur andra betraktar dem. Mer individualistiskt 
inriktade personer (autonomous) - som polackerna - agerar däremot 
utan att vara lika beroende av den sociala kontexten. 

Bakgrunden till flykten är mycket central för att förklara de chilenska 
flyktingarnas höga nivåer av depressivitet. De kom från ett samhälle som 
kännetecknades av kluvenhet, värdekonflikter och t o m  normlöshet. En 
sådan social miljö framkallar osäkerhet. De chilenska flyktingarna kom ur 
den lägre medelklassen, och denna bakgrund kunde också bidra till deras 
känsla av otrygghet och socialt beroende. 

Könsskillnaderna visade sig i våra analyser vara mycket betydande, 
något som stämmer överens med de flesta andra forskningsresultat kring 
depressiva tendenser. Det är framförallt de chilenska kvinnorna som visat 
sig vara depressiva i Sverige, men också bland kurder och polacker upp
nådde kvinnorna höga poäng på depressivitetsskalan. De var depressivare 
än männen. Könsskillnaden var dock störst för chilenarna. 

De svåra livshändelser som exilen innebär har också slagit hårdast mot 
de chilenska flyktingkvinnorna. De socialisationsmönster de bär med sig 
från hemlandet och de separationer de upplever i Sverige gör dem käns
liga för depressioner. Under våra intervjuer kom skilsmässor ofta fram. 
Männen verkade inte ha större svårigheter att inleda nya parförhållanden, 
många gånger med svenska kvinnor. De chilenska kvinnorna förblev 
däremot ofta ensamstående tillsammans med sina barn. I själva verket är 
flyktingkvinnorna utsatta för ett större antal förändringar i sin psyko-
sociala miljö än vad männen är och också därigenom uppnår de högre 
depressionsnivåer. 

Vi har också analyserat utbildningsnivån som en faktor som kan på
verka det psykosociala tillståndet. Lägre utbildning är ofta förknippat 
med lägre sociala klasser. I litteraturen om psykisk ohälsa är sambandet 
mellan depression och en svag social position väldokumenterat. Vi finner 
också ett negativ samband hos chilenska flyktingar mellan utbildningsnivå 
och poäng på depressivitetsskalan. 

Vi har dessutom kontrollerat hur särskilt svåra situationer, som t ex att 
tvingas vänta länge på uppehållstillstånd, kan påverka depressivitetsnivån. 
Vi har indelat den chilenska gruppen i dem som har fått vänta länge (mer 
än ett år) och dem som inte har väntat så länge (mindre än ett år). Våra 
resultat visar tydligt att en lång väntan på uppehållstillstånd höjer depres
sionsnivån mycket kraftigt. 



Dessutom blir ensamstående flyktingar, speciellt de som har omvård
naden av barn (och detta gäller framförallt kvinnor) känsliga för depres
sioner. 

Vi har däremot inte hittat några signifikanta skillnader i depressiva 
tendenser mellan de flyktingar som bor i små kommuner och de som bor i 
storstadsområden. 

Om vi bland våra flyktingar skulle peka ut en riskgrupp för depressiva 
tillstånd, då skulle det utifrån denna studie vara de flyktingkvinnor som 
har skilt sig efter ankomsten till Sverige och som bor ensamma med sina 
barn. 



. 



DEL III 

SOCIALT STÖD, 

SOCIALT NÄTVERK OCH 

FLYKTIN GSKAP 





Inledning 

Flyktingskapet innebär oftast en social förlust: släktingar, vänner och 
kamrater från hemlandet försvinner. Flykten förknippas med tomhet, 
isolering, och kan i några fall t o m leda till personliga tragedier. 

Många flyktingar som vi har intervjuat i denna undersökning har klagat 
över sin ensamhet. Det har visat sig vara mycket svårt för dem att skapa 
sociala kontakter med svenskar. Andra studier (t ex von Seth 1983) har 
också understrukit att latinamerikanska flyktingar har haft det svårt att få 
till stånd vänskapskontakter med svenskar. 

Inte sällan händer det att flyktingar vill undvika att utveckla kontakter 
med andra landsmän i exilen. Det är deras strategi för att försöka att 
anpassa sig snabbt. För många kontakter med andra flyktingar ses då som 
ett hinder. Men eftersom det kan vara svårt att få till stånd bra och täta 
kontakter med svenskarna, hamnar de flyktingar som utvecklar sådana 
strategier så småningom i en sorts vakuum, nästan helt utan sociala 
kontakter. 

Sambandet mellan flyktingskap, socialt nätverk och socialt stöd är dock 
långt ifrån enkelt. Det är tvärtom komplicerat, och detta gäller inte minst 
flyktingar i det svenska samhället. Vi kan alltså inte ta för givet att 
flyktingskapet i sin nuvarande form och som det varit under slutet av 
1980-talet outdvikligen måste ha inneburit social isolering. 

För att illustrera detta kan vi göra en jämförelse mellan landsbygds
befolkningen som tidigare flyttade till städerna i de industrialiserade 
länderna och bönder och lantarbetare som idag migrerar till de stora 
städerna i tredje världens länder. I de industrialiserade länderna innebar 
urbaniseringsprocessen att de som flyttade från landsbygden förlorade 
sina sociala kontakter där och att de blev tvungna att i staden bygga upp 
ett nytt socialt nätverk, lära sig nya sätt att leva o s v .  Flera undersök
ningar har visat att när lantbefolkningen flyttar till den stora staden i den 
tredje världen idag, då har själva processen startats med hjälp av vänner 
och släktingar som redan befinner sig i storstaden. Migranterna kommer 
till sociala nischer där de kan behålla många av sina "gamla" värderingar. 
I förorter till stora städer i den tredje världen bor ofta just nyinflyttade 
som inte alls har tagit avstånd ifrån de värderingar de hade när de ännu 
bodde på landeU 

l .  B Wellman (1982) kommenterar detta p i  följande sätt: "Conventional modernization 
theory suggests that when rural villagers migrate to cities, they are ripped asunder from 
their local solidarities to become rootless, normless members of urban 'mass society". 

I l l  



I de flesta invandringsländerna är det inte längre i första hand ensam
stående män som flyttar in, utan främst familjer, och oftast inte bara kärn
familjer (makar med ett eller två barn) utan storfamiljer med släktingar 
som följer med samtidigt eller som kommer strax efter. Med andra ord, 
flyktingarna flyttar med hjälp av vänner och släktingar som redan befinner 
sig i mottagarlandet, och de kommer flera på en gång. 

Föreställningen att flyktingar snabbt förlorar de sociala kontakter de 
lämnat efter sig i hemlandet, är också diskutabel. Utan tvekan blir kon
takterna mindre intensiva men de består, och de blir en av de länkar som 
förbinder dem som har flyttat med dem som inte har gjort det. 

Vi kan jämföra med vad Boyd skriver: "By the 1980s, researchers 
increasingly considered migration as representing and evolving from 
linkages between sending and receiving countries. Social networks repre
sented one such link in these migration systems. Networks connect 
migrants and nonmigrants across time and space.".? Detta är visserligen 
skrivet om arbetskraftsmigration och andra sorters ekonomiskt motiverad 
migration, men det kan även gälla den politiska migrationen, flykting-
skåpet, och som vi konstaterat i andra sammanhang här, gränslinjerna 
mellan dessa olika slag av migration är inte alltid skarpa och entydiga. 
Flykten behöver lika litet som den ekonomiska migrationen innebära att 
relationerna till hemlandet bryts. I stället kan resultatet bli att länkar och 
kontakter etableras mellan utvandrings- och invandringsländerna. 

Utan tvekan påverkar flyktingskapet både de sociala nätverken och det 
sociala stöd som dessa nätverk kan ge såväl i hemlandet som i mottagar
landet. Men hur nätverk och stöd bibehålls i hemlandet och upprättas i 
mottagarlandet och vilka konsekvenser som detta får är inte klart. Flera 
frågor skulle behöva diskuteras när det gäller dessa olika samband mellan 
flyktingskap, socialt stöd och socialt nätverk, men i denna framställning 
skall vi främst försöka analysera i vilken mån flyktingar får det sociala 
stöd de behöver på olika områden under sin exil. 

Det är härvid viktigt att ställa frågorna om flyktingarnas sociala kon
takter, såväl de kontakter som de har fört med sig till mottagarlandet som 
de kontakter som de har fått där, blir dem till hjälp i det nya samhället, 

Their only hope, according to normative analyses, is to receive a healthy inoculation of 
achievement norms upon leaving home so that they can become modern operators on the 
urban scene. Normative, 'uprooting analyses received a jolt when researchers discovered 
that migrants rarely come to the city alone and disconnected. Rather, they use links with 
kin and village mates who have migrated earlier to find friends, housing, and jobs.". 
2. M Boyd, "Family and Personal Networks in International Migration: Recent Develop
ments and New Agendas", i 'IMR International Migration Review^ vol 23,1989. 



om de har kontakter nog, eller om de snarare upplever isolering och brist 
på kontakter både med landsmän och svenskar. 

Jag kommer att diskutera detta med hjälp av det material vi har fått 
från våra intervjuer främst med chilenska flyktingar. Men först vill jag 
precisera hur jag kommer att använda begreppen socialt nätverk och 
socialt stöd, och hur dessa begrepp förhåller sig till några andra relevanta 
aspekter när det gäller flyktingskap. 

Begreppen socialt nätverk och socialt stöd 

Vaije individs sociala omgivning består av de sociala relationer som gene
reras i familjelivet, grannskapet, arbetslivet m m. Begreppet socialt nät
verk används ofta för att beteckna dessa relationer.3 

Man brukar beskriva en viss persons sociala nätverk som en serie 
cirklar, i vilka kärnfamiljen ofta utgör den innersta. Ett socialt nätverk 
består dock inte enbart av sådana relationer som finns inom en familj. 
Sociala nätverk kan grovt sägas bestå av relationer av två slag, dels sådana 
som är av primär (informell) och dels sådana som är av sekundär 
(formell) karaktär. I facklitteraturen beskrivs dessa som "strong" respek
tive "weak ties". 

De formella relationerna kan oftast vara sådana som t ex medlemskap 
i olika organisationer och institutioner som skolan, kyrkan, arbetet m m. 
De primära och informella relationerna är mer känslomässiga och kan 
oftast bedömas vara de viktigaste i ett socialt nätverk. För sitt sociala och 
mentala välbefinnande behöver flyktingar snabbt inrätta sådana primära 
relationer, eller sådana "strong ties", i den nya sociala miljön. 

Man brukar skilja mellan olika typer av sociala nätverk, främst efter 
hur täta kontakterna är eller antalet personer som är inblandade och efter 
hur de formella och informella relationerna är kombinerade. Nätverkstyp 
kan ha viktiga följder för hur andra sociala kontakter och beteenden kan 
komma att utformas för de personer som deltar i samspelet.4 

3. Enligt J C Mitchel (1969) är ett socialt nätverk "a specific set of linkages among a de
fined set of persons, with the additional property that the characteristics of these linkages 
as a whole may be used to interpret the social behavior of the persons involved". 
4. Svedhem beskriver t ex (i LSvedhem (red), "Nätverksterapi. Teori och praktik", 
Carlssons förlag AB, Stockholm, 1985) hur familjer med tätt nätverk uppvisade stora 
skillnader i rollfördelningen mellan makar i ett äktenskapligt förhållande. I familjer med 
glest nätverk hade däremot man och hustru samma roller. Familjer med tätt nätverk 
utmärktes av att båda makarna hade vuxit upp i samma bostadsområde där de också 
bodde som gifta. D e  hade således en lång gemensam historia i detta område. Båda 



Socialt stöd brukar anses vara ett resultat av interpersonella relationer 
eller "transaktioner", vilka kan vara dels emotionella, dels instrumentella.s 
Socialt stöd kommer oftast från ett socialt nätverk, men andra källor kan 
också vara viktiga. Detta vill jag särskilt understryka, eftersom man 
många gånger tar för givet att flyktingar endast kan få socialt stöd genom 
de sociala nätverk som står dem till buds. 

En mängd möten med andra människor i vardagslivets olika situationer 
behöver inte nödvändigtvis räknas in i ens sociala nätverk, men dessa 
möten kan ändå vara viktiga källor till socialt stöd.6 

I själva verket kan begreppet "socialt stöd" sägas ge uttryck för att indi
viden är beroende av sin sociala miljö.? Människor är helt beroende av ett 
tillfredsställande samspel med andra människor. Vi behöver alla känna 
att vi är accepterade, uppskattade av andra som vi själva sätter värde på, 
och att vi har en trygg plats i en social grupp. Socialt stöd innebär i 
grunden att detta behov blir tillfredsställt, att vi har stabila sociala rela
tioner med personer och situationer som vi känner igen och uppskattar 
och att vi genom dem får kunskap om vad som händer i den sociala om
givningen och hjälp att känna igen de situationer som vi hamnar i. 

makarna hade sina respektive täta sociala nätverk "med sig" in i äktenskapet och dessa nät
verk bibehölls åtskilda mellan makarna. Då makarna var och en hade sitt eget sociala nät
verk som de kunde få stöd och hjälp från, så medförde denna skillnad i deras externa 
relationer också olikheter i aktiviteter och fördelning av sysslor inom familjen. Makarna 
hade få gemensamma vänner och rollfördelningen i hemmet var åtskild och traditionellt 
könsbunden. I familjer med glest nätverk hade varken mannen eller kvinnan vuxit upp i 
bostadsområdet. Makarnas externa relationer var relativt diskontinuerliga i både tid och 
rum. Den största kontinuiteten och den starkaste emotionella investeringen låg i deras 
parrelation. Makarnas respektive "gamla" vänner och släkt fanns utspridda och man hade 
liten kontakt med dem. Mannen och kvinnan hade gemensamma vänner som de förvärvat 
efter giftermålet och makarna hade gemensamma intressen och delade mycket fritid till
sammans. I hemmet delade makarna på arbetet och det fanns flexibilitet i deras fördelning 
av sysslorna. Då nätverket var glest var makarna mer beroende av hjälp och stöd från 
varandra. 
5. Bäckman (1984) skriver t ex att "social support is an interpersonal transaction involving 
one or more of the following: 1) emotional concern: liking, love, empathy, 2) instrumental 
aid: goods and services; 3) information; or 4) appraisal: information relevant to self-
evaluation". 
6. Bandura (1986) skriver att "much social support is the result of everyday life within a 
community. And more often than not people become aware of it only in situations of loss 
of status or in situations of loss of a significant other or of otherwise subjectively important 
contacts.". 
7. N Lin (1986) påpekar att "The concept social support has two components: social and 
support. We argue that the social component should reflect the individual's linkage to the 
social environment.". 



Vardagslivet utgör kanske en av de viktigaste källorna till socialt stöd.» 
Individens sociala miljö är inte minst allt det som händer vaije dag rutin
mässigt när man träffar samma personer under samma former och om
ständigheter. När flyktingar klagar över förlorade sociala relationer och 
över sin ensamhet, menar de inte alltid att de saknar vänner och släk
tingar. Däremot vill de ofta säga att de inte längre har tillgång till de in
vanda sociala rutinerna, och att de saknar de välkända sociala kon
texterna bestående av personer och situationer som visserligen inte inne
bar direkta känslomässiga relationer, men som ändå gav dem socialt stöd. 

Det kan således hända att en person inte dagligen har direkta kon
takter med personer som han känslomässigt står nära, men att han ändå 
- genom att använda sig av vissa rutiner, som t ex när man tar samma 
buss vid samma busshållplats vid samma tid vaije dag och ser samma 
busschaufför, genom allt detta ändå - kan få en känsla av trygghet och 
socialt stöd. För att hålla en sådan känsla levande kan det räcka med att 
växla några få ord, eller t o m  bara nicka och signalera att man känner 
igen varandra. 

Vardagslivet bygger på sådana situationer och möten. Mindre sam
hällen där man som rutin lättare träffar människor som man känner igen 
men bara har ytliga kontakter med, ger kanske bättre socialt stöd än stora 
städer, där anonymitet råder och individen försvinner i mängden. 

Men också i de stora städerna, mitt i den högt urbaniserade miljön -
ofta kritiserad för att på ett omänskligt sätt förhindra kontakter männi
skor emellan - finns viktiga källor till socialt stöd. Till dessa hör t ex 
massmedia, liksom också olika myndigheter och institutioner, där man 
kan få veta vad som händer. Utan tvekan kan god information bidra till 
social trygghet och hjälpa oss att uppleva att vi har socialt stöd. Informa
tion kan ge oss kunskap om hur vi kan möta vardagslivets situationer. 

Sådana kunskaper hjälper människor att bearbeta stressfyllda situa
tioner och bidrar till att inte vaije vardaglig händelse framkallar oro och 
ångest. Vi behöver förstå vad som händer runt omkring oss i vardagslivet. 

Information och kunskap är dock inte nog. Någon form av stabila 
sociala relationer måste vi alltid ha för att kunna uppleva att vi har socialt 
stöd. Men dessa sociala relationer behöver inte nödvändigtvis vara av 
känslomässig karaktär. Vi kan, som sagt, få ett visst stöd också av de 

8. Som B Badura skriver: "Much social support is the result of everyday life within a com
munity." ("Social Networks and the Quality of Life" i T h e  Quality of Urban Life', W de 
Gruyter & Co, Berlin, New York, 1986. 



dagliga rutinerna och genom att vi är övertygade om att vi förstår det som 
händer omkring oss dagligen. 

Socialt stöd är alltså, som framgår av denna framställning, inte syno
nymt med primära, informella, eller känslomässiga relationer med släk
tingar och vänner. Det finns också andra kanaler för socialt stöd, och vilka 
som används är helt beroende på de sociokulturella faktorer som råder i 
samhället. 

I denna bemärkelse borde man kanske utvidga begreppet socialt stöd, 
och inte begränsa det till det stöd som kommer ur direkta "face-to-face" 
relationer. Man kan säga att det stöd som kommer från direkta kontakter 
med andra människor spelar en viktig roll. Det kan också vara effektivare, 
speciellt för personer från sådana kulturella miljöer där det sociala stödet 
främst kommer från nära, känslomässiga relationer, som t ex från 
släktingar. 

Stöd från formella sociala nätverk av de slag som nämnts tidigare är 
också viktigt, och ett sådant stöd kan emanera från en viss social grupp 
(en förening, en kyrklig organisation etc), men det kan också komma 
andra vägar, t ex från statliga myndigheter, massmedia. Förutsättningen 
för att det formella sociala nätverket skall ha någon betydelse för den 
enskilde individen eller flyktingen är att denne uppfattar detta sociala 
nätverk och det som kommer från dessa källor som en viktig del av var
dagslivet i samhället eller m a o att individen uppfattar dessa som källor 
till socialt stöd. 

Detta händer t ex när en person kan ta det som något självklart att om 
han blir sjuk, kommer det sociala systemet att stödja honom. I själva 
verket tillämpas här W I  Thomas' axiom, nämligen att bestämda händ
elser eller sociala situationer påverkar individen endast i den mån indi
viden själv anser att de kan påverka honom. 

Jag vill igen understyrka att sekundära, formella relationer kan spela 
en viktig roll genom att ge socialt stöd. En idealisk kombination uppnås 
när socialt stöd kommer både från primära, informella och känslomässiga 
relationer och från sekundära, formella relationer, som representerar 
samhället i stort. 

Tanken att det finns olika källor för socialt stöd är inte ny. Andra sam
hällsvetare har t ex understrukit skillnaden mellan "instrumental and 
expressive support".' Cobb hävdar att socialt stöd främst utgörs av den 

9. A Dean & N Lin, T h e  stress-buffering role of social support: Problems and prospects 
for systematic investigation", Journal of Nervous and Mental Desease, 165:403-417,1977. 



information som når individen.^ Han föreslår följande intressanta indel
ning av den information som kan uppfattas ge socialt stöd: a) information 
som får individen att tro att han är beskyddad och älskad, b) information 
som får individen att tro att han är omtyckt och värderas positivt av andra, 
och c) information som får individen att tro att han tillhör ett nätverk av 
informationsutbyte och ömsesidiga plikter. Allt detta pekar på vikten av 
det kognitiva. 

När det gäller metoder för att studera socialt stöd och sociala nätverk 
skiljer Turner (1983) på tre angreppssätt: a) det social-integrativa syn
sättet, b) nätverksanalysen, och c) det socialpsykologiska synsättet. 

a) Det social-integrativa synsättet inriktas på de relationer individen har 
med släktingar, vänner och bekanta och deras medlemskap i frivilliga 
organisationer. Hypotesen är att socialt stöd främst kommer från dessa 
relationer. Ju fler sådana relationer, desto mer socialt stöd. Som Turner 
skriver: "it seems a reasonable assumption that individuals who are 
married and/or have other social relationships will, on the average, have 
higher social support...". 

Flyktingar upplever oftast en minskning av dessa relationer. Om vi 
skulle tillämpa detta synsätt skulle vi troligen finna att flyktingarna totalt 
upplevde mindre socialt stöd i exil än i hemlandet p g a att antalet sociala 
relationer har minskat. Detta är dock, som framgått av vår diskussion 
ovan, mycket tvivelaktigt, eftersom de kan få annat socialt stöd som 
ersättning. 

Det gäller, enligt detta synsätt, att mäta relationernas kvantitet och 
fånga deras struktur. Men att granska socialt stöd endast med sådana mått 
är diskutabelt, bl a eftersom man inte kan fånga in viktiga kvalitativa 
dimensioner. Man kan inte heller bedöma hur dessa relationer upplevs av 
individen. 

b) Analys av det sociala nätverket syftar till att fördjupa kunskapen om 
hur socialt stöd kan ges. Walker et al definierar en individs sociala stöd 
som "that set of personal contacts through which the individual maintains 
his social identity and receives emotional support, material aid and ser
vices, information and new social contacts"." Enligt dessa författare är det 
följande dimensioner av ett socialt nätverk som äger betydelse för socialt 
stöd: a) storleken, b) relationernas intimitet och varaktighet, c) nätverkets 

10. S Cobb, "Social support as a moderator of life stress", Psychosomatic Medicine, 38:300-
314. 
11. K N Walker et al, "Social support networks and the crisis of bereavement", Social 
Science and Medicine, 11:35-41,1977. 



täthet, i termer av hur väl nätverksmedlemmarna känner varandra och i 
vad mån de har kontakter med varandra oberoende av individen i fråga, 
d) homogenitet vad beträffar medlemskap i nätverket, e) spridning av 
relationerna, nämligen hur lätt medlemmarna kan ta kontakt med 
varandra. 

Med detta angreppssätt kommer man åt de kvalitativa aspekterna av 
ett socialt nätverk och närmar sig kanske en bättre beskrivning av det 
sociala stödets karaktär. Men problemet är att man tar för givet att alla 
typer av sociala relationer kan ge socialt stöd. Detta kan dock ifrågasättas. 
Enligt Gottlieb utgör sociala relationer inte alltid ett stöd: 'To study the 
conditions under which individuals do get support, we must allow for the 
possibility that many of their ties are not necessarily supportive."." 

Vi har bl a från flyktingarnas föreningsliv fått exempel på att vissa 
sociala relationer inom vissa föreningsformer har påverkat dem negativt. 
Vi kan som exempel nämna den typ av relationer som ofta har uppstått i 
vissa politiska föreningar, där man ställt så hårda krav på medlemmarna 
att dessa till slut inte orkat med dem och därför reagerat negativt bl a i 
familjelivet. Inte sällan har flyktingarna ställts inför ett svårt dilemma: att 
uppfylla antingen de krav som ställts av den politiska föreningen eller de 
krav som finns i familjen. I sådana situationer har relationer uppstått som 
inte givit flyktingen stöd utan snarare blivit en källa till konflikter och 
osäkerhet. 

I själva verket kan deltagandet i ett socialt nätverk ofta ses som ett 
första steg på vägen att söka socialt stöd, men det kan ibland i stället leda 
till sociala konflikter och osäkerhet. Utgången beror på den kontext i 
vilken de sociala nätverken befinner sig, eftersom ett socialt nätverk, som 
sagt, inte endast kan vara kooperativt utan också kompetitivt. 

c) Det psykosociala synsättet är främst inriktat på hur människor upp
lever socialt stöd. I många undersökningar som har denna inriktning frågar 
man om en individ har någon nära vän och förtrogen eller någon person 
att lita på. I våra intervjuer med chilenska flyktingar klagade dessa ofta, 
och då speciellt kvinnorna, på att de inte hade någon "riktig" vän eller 
väninna, ingen som de hade förtroende för och kunde prata med om allt. 
Denna brist var t o m enligt mångas uppfattning svårare att leva med än 
avsaknaden av släktingar i Sverige. Vi frågade ofta om de saknade sina 
släktingar, och fick inte sällan till svar att det gjorde de inte. Undantaget 

12. B H Gottlieb, "Social networks and social support in community mental health", i 
B H Gottlieb (ed) Social Networks and Social Support, Sage, Beverly Hills, California, 
1981. 



var just när någon viss släkting också fyllde rollen som "nära vän och för
trogen". Många kände sig alltså som om de kommit in i ett tomt rum där 
de ingen vän och förtrogen hade, och de tyckte inte att någon av dem som 
de lärt känna i exilen kunde fylla den viktiga rollen. Relationer till en 
sådan vän upplevs alltid som mycket viktiga och de kan, när de fungerar, 
förmedla en stark känsla av socialt stöd. 

Men flyktingarna kan, när de letar efter sådana vänner, skapa sig 
sociala nätverk som inte ger dem det sociala stöd de behöver, utan som i 
stället skapar konflikter och osäkerhet. Det kan hända att det går så 
också, när flyktingars nätverk framför allt kommer att bestå av känslo
mässigt laddade kontakter med andra landsmän. 

Några familjer träffas då mycket ofta, men nästan uteslutande med 
varandra och inom en sorts stängd krets. Många latinamerikanska flyk
tingar som vi har intervjuat har gett oss exempel på sådana intensiva för
hållanden, bildade speciellt under de första exilåren. De har skapat en 
sorts avskild gemenskap och negligerar nästan allt annat som händer 
utanför deras krets. 

Ett sådant socialt nätverk "atomiserar" flyktingarnas sociala verklighet 
och begränsar deras sociala kontakter. De vinner kanske i täthet men 
förlorar i kvantitet, och i öppenhet för omvärlden. Flyktingarna har ofta 
själva en känsla av att de lever ett "normalt liv", trots de stora problem 
som omger dem. Så länge nätverket består, skyddas de effektivt mot de 
svårigheter som anpassningen till det nya samhället alltid innebär. 

Dessa slutna kretsar representerar dock en farlig lösning, genom att de 
"filtrerar" bort för mycket av den sociala verkligheten. I sådana grupper 
börjar medlemmarna ofta att bete sig avvikande i förhållande till mot
tagarlandets normer. 

Flyktingar med sådana täta, intima kontakter kan få uppleva starka 
gemenskapskänslor. Men de positiva känslor som så starkt binder dem 
ihop kan lätt förvandlas till negativa. Kretsens medlemmar blir lätt 
ovänner, och lika mycket som de tidigare tyckte om varandra, lika starkt 
kan de i ett senare skede utveckla negativa attityder mot varandra. 

Ett socialt nätverk byggt på starka känslomässiga kontakter kan ge sina 
medlemmar en upplevelse av att de har socialt stöd och hjälp, och av att 
de själva kan lösa sina problem. Men känslan kan vara bedräglig. Ett 
sådant nätverk har i själva verket begränsade möjligheter att förmedla 
"riktig" information. Känslorna "filtrerar" bort för mycket. Bilderna av 
verkligheten blir förenklade. Sådana sociala nätverk blir därför, informa-
tionsmässigt, mycket fattiga. 



Socialt stöd, socialt nätverk och hälsa 

Socialt stöd har ett starkt samband med hälsan. Det förhåller sig nämligen 
på det sättet att de personer som har ett gott socialt stöd tenderar att ha 
bättre hälsa än de som inte har tillgång till ett sådant stöd." Socialt stöd 
kan bl a antas spela en viktig roll för att förhindra stress, men påverkar 
dock itne bara stressnivån utan hälsan i en vidare bemärkelse.u Det skulle 
således finnas ett samband mellan brist på socialt stöd och sjuklighet i 
allmänhet. Svedhem (1985) skriver t ex att ett sådant samband har 
konstaterats för högt blodtryck, hjärnblödning, angina pectoris, graden av 
stereoidmedicinberoende vid astma, komplikationer vid havandeskap 
eller förlossning, depression m m. 

Om det finns ett väl fungerande socialt nätverk som ger individen ett 
tillräckligt socialt stöd, skulle alltså chansen att undgå sjukdom vara 
större. Facklitteraturen hänvisar ofta till sambandet mellan god hälsa och 
det sociala stöd som ett äktenskap kan ge. Redan på 1950-talet skrev 
Rrauss & Lillienfeld att "married people experienced a lower mortality 
rate from all causes than did single persons, the widowed, and the di
vorced for every specific age group in each sex and color"." Detta kan 
också påminna oss om Durkheims klassiska slutsats att självmords
frekvensen är nära relaterad till graden av social integration och isolering. 

Vi har tidigare talat om att det finns olika typer av sociala nätverk. Här 
kan vi nu lägga till att nätverkstyp verkar ha betydelse för den mentala 
hälsan. I flera undersökningar har man funnit ett signifikant samband 
mellan socialt stöd och stress. Människor som mår psykiskt dåligt och 

13. R J Turner skriver t ex att "the view that social bonds and supportive interactions are 
important to a person's health and well-being seems to have been long and widely shared", 
"Direct, Indirect and Moderating Effects of Social Support on Psychological Distress and 
Associated Conditions", i 'Psychosocial stress. Trends in Theory and Research', (ed) 
H B Kaplan, Academic Press, 1983. 

14. R J Turner skriver vidare i op cit t ex: "The focusis on the hypothesis that variations in 
social support or social-support networks are one factor that importantly influences 
susceptibility to psychological distress and illness.". 
15. A S Krauss & A M Lillienfeld, "Some epidemiologic aspects of the high mortality rate 
in the young widowed group", Journal of Chronic Deseases, 10:207-217,1959. 



kontrollgrupper av "normala" personer uppvisar viktiga skillnader med av
seende på sociala nätverk, både i kvantitativa och kvalitativa termer.ns 

Det som dock är en svag punkt i många undersökningar gällande sam
bandet mellan hälsa och sociala nätverk är att man tar för givet att ett 
socialt nätverk alltid är något positivt. Som vi framhållit här (på samma 
sätt som skett i många sociologiska studier), är de relationer som utveck
las inom ett socialt nätverk inte alltid positiva. Wellman skriver t ex att 
"support system research into community mental health often has as
sumed unwisely that communities are solidary groups composed only of 
supportive ties. This goes against empirical reality 

Sambandet mellan socialt stöd och hälsa kan betraktas som odisku
tabelt, men det innebär inte att det också alltid finns ett positivt samband 
mellan förekomst av sociala nätverk och hälsa. 

Socialt stöd, sociala nätverk och könsskillnader 

Enligt några forskare skulle det finnas viktiga könsskillnader när det 
gäller vilken typ av socialt stöd som visat sig vara effektiv för att hjälpa 
personer som gått igenom allvarliga livshändelser: "among those women 
who lacked a confiding relationship with a husband or boyfriend, 38% 
developed depression following stress or major difficulties, compared with 
only 4% of women with such a confiding relationship".is 

Utan tvekan innebär avsaknaden av emotionella band med vänner ett 
allvarligt hot mot en människas möjligheter att klara av negativa händ
elser. Detta gäller både män och kvinnor, men kvinnorna verkar vara 
känsligare för detta än männen. 

Våra erfarenheter från intervjuerna med de chilenska flyktingarna är 
också att kvinnorna var känsligare för förändringar i den sociala miljön, 

16. M Greenblat et al skriver t ex att "persons who suffered no mental illness were able to 
recall and list about 22 to 25 persons whom they felt were important to them, with 5 or 6 
belonging to each of the following subgroups: the family, other relatives, friends and 
neighbors, and social and work associates. Psychiatrically distressed persons, on the other 
hand, had a decidedly less rewarding social world. They listed about half as many people in 
their networks, and their relationships were further restricted because people they knew 
also related more closely to each other, thus providing fewer links to other social groups", 
"Social Networks and Mental Healths: An Overview", i The  American Journal of 
Psychiatry', 139:8,1982. 

17. B Wellman, "Studying Personal Communities", i Social Structure and Network Analysis, 
(ed) P V Marsden & N Lin, Sage, 1982. 
18. G W Brown & T Harris, "Social Origins of Depression", The free Press, 1978. 



speciellt när de relationer som gav dem socialt stöd och hade känslo
mässig karaktär försvunnit. 

Socialt stöd, socialt nätverk och social position 

Man bör ta hänsyn till flyktingarnas sociala bakgrund när man analyserar 
vilken roll det sociala nätverket spelar för dem och varifrån de förväntar 
sig att få socialt stöd. Vissa viktiga skillnader finns, enligt flera undersök
ningar av sociala nätverk, mellan olika sociala klasser. 

Arbetar- och medelklassfamiljer skulle t ex skilja sig med avseende på 
typ av socialt nätverk. Holter (1976) rapporterar en undersökning där 
medelklassfamiljer uppvisade ett annat mönster än arbetarklassfamiljer. 
Medelklassen hade mindre kontakt med föräldrar och släktingar och 
mera umgänge med vänner. De hade vidare enligt Holter ett lösare 
socialt nätverk, och valde i stort sett sina vänner efter andra kriterier än 
arbetarklassen. Både gemensamma intressen och arbete blev viktiga. 
Arbetarklassen valde i stället sina vänner mer efter släktskapsför
hållanden. 

Medelklassens nätverk skulle alltså vara relativt stora och innehålla 
många sekundära och formella relationer. Deras nätverk skulle vara 
öppna, funktionella, differentierade och i högre grad präglade av utbyt
barhet. Arbetarklassens nätverk skulle däremot vara mer homogena, med 
medlemmar som oftast hörde till samma socialklass och i viss mån samma 
släkt. 

Under sådana förhållanden kan flyktingarnas sociala bakgrund antas 
komma att spela en betydande roll. Flyktingar ur medelklassen skulle 
trivas bättre i ett samhälle där de personliga sociala kontakterna redu
ceras, där de sociala relationerna formaliseras och där "rationella hand
lingsstrategier" premieras. 

Flyktingar med arbetarklassbakgrund skulle i stället trivas sämre i en 
sådan social miljö. Här måste man dock vara försiktig, och inte se för
hållandet mellan sociala klasser och sociala nätverk som något relativt 
oproblematiskt. Andra sociala dimensioner kommer in i bilden: kulturella 
och religiösa faktorer kan blandas med socialt ursprung och göra att även 
en flykting från arbetarklassen vantrivs med ett begränsat socialt nätverk. 

Vi måste vidare komma ihåg att sociala nätverk, speciellt i tredje 
världen, kan ha olika funktioner allt efter den sociala position en individ 
intar. Vi bör också ta hänsyn till att man i tredje världen - t ex för att 



kunna f å  ett arbete - är beroende av kontakter med personer som är väl 
placerade i maktstrukturen. Informella kontakter med bekanta, vänner 
och släktingar är dessutom ofta nödvändiga för att man skall få t ex 
bostad eller utbildning för barnen. 

"Klientelism", som vi tidigare talat om som något som spelar stor roll i 
Chile, uppstår i situationer, i vilka maktfördelningen mellan de sociala 
aktörerna är ojämn. De  som saknar inflytande tror sig inte om att be
mästra läget på annat sätt än genom att som "klienter" anlita vänner och 
beskyddare, s k "patrons".!'Denna "klientelism" har flyktingarna tagit med 
sig i exilen, och de försöker ofta tillämpa dess principer. De  blir därmed 
lätt mer beroende av tjänstemännen än vad som annars skulle vara fallet. 

Flyktingarnas möjligheter att få socialt stöd i mottagarlandet 

Industrialiserade länder som Sverige har på ett effektivt sätt byggt upp ett 
socialt system som i stort sett fyller dess invånares materiella behov. D e  
flyktingar som Sverige tagit emot har också fått ta del av den sociala väl
färden. De  har fått materiellt stöd för att kunna starta på nytt. 

Det finns dock vissa behov som Sverige verkar möta mindre effektivt, 
och hit hör inte minst behov på det psykosociala planet. Här  finns brister 
som medför att det sociala stödet upplevs som otillräckligt. 

Människor vill inte endast tillfredsställa sina materiella behov. De  
önskar också känna grupptillhörighet och få en bekräftelse på  att de fyller 
viktiga funktioner i samhället. De  vill, med andra ord, bli delaktiga i sam
hället, komma in i sociala nätverk, och få känna sådana starka sociala 
band, som både ställer krav och ger stöd. 

I många samhällsanalyser har man pekat på det motsägelsefulla i 
denna situation i det industrialiserade samhället, som präglas av ökad 
materiell trygghet men också av ökad social isolering. De sociala banden 
har försvagats i takt med att människan fått det bättre materiellt. Enligt 
flera undersökningar framträder denna utveckling främst inom familje-
och arbetslivet. 

Familjen har gått igenom stora förändringar. Familjen har inte lika 
många medlemmar som tidigare. Kärnfamiljen har ersatt storfamiljen. I 
våra dagars familj har de sociala och emotionella relationerna en annan 
prägel än den haft tidigare. Det är t ex inte längre självklart att den som 

19. Se t ex S N Hisenstadt & L Roniger, "Patrons, clients and friends. Interpersonal rela
tions and the structure of trust in society", Cambridge University Press, 1984. 



behöver hjälp och vård vid sjukdom eller ålderdom kan få denna i första 
hand inom familjen. Annorlunda är det i de länder som många flyktingar 
kommer från och där socialt stöd alltjämt främst utgår från storfamiljen 
och släkten. 

Arbetslivet har länge varit en arena inte bara för förvärvsarbete utan 
också för skapande av sociala kontakter. När industrialismen började 
blomstra, och tayloristiska principer dikterade hur arbetet skulle organi
seras, utvecklades från företagsledningens sida olika former för att reglera 
de olika arbetsmomenten. 

Arbetarna reagerade mot detta bl a genom sina informella nätverk på  
arbetsplatserna. Dessa nätverk hjälpte dem att stå emot det hårda tempo 
som arbetsgivarna krävde av dem. Arbetslivet kom därför att regleras av 
två strukturer, en formell och en informell. Den amerikanska sociologin 
ägnade sig speciellt under 1960-talet åt att studera de positiva och nega
tiva effekter som den informella strukturen hade på produktionstakten. 

I det moderna samhället har nu bl a på  grund av datoriseringen de in
formella nätverkens betydelse minskat. Dessa nätverk har dessutom visat 
sig vara mycket slutna och svåra att komma in i för alla nyanställda och 
speciellt svåra för flyktingar. 

Flyktingarna kommer ofta från samhällen där sociala informella kon
takter och ett rikt socialt nätverk fortfarande utvecklas inom arbetslivet. 
De  förväntar sig därför ofta att de där skall få  nya vänner och socialt stöd. 
Dessa förväntningar förverkligas dock ofta inte, just p g a den svaghet som 
karakteriserar den informella strukturen inom arbetslivet idag och p g a 
att de informella cirklar som fortfarande finns ställer hårdare krav för att 
släppa in någon, och bl a inte gärna accepterar dem som är utlänningar 
och som avviker från det som anses vara ett accepterat informellt be
teende på arbetsplatsen. 

De chilenska flyktingarnas upplevelser och möjligheter till socialt stöd 
Några resultat frän vår undersökning 

På samma sätt som många andra flyktingar klagade också de chilenska 
ofta över sin sociala isolering. De menade att de saknade sociala kon
takter, att de upplevde att det var svårt att upprätta ett socialt nätverk i 
mottagarlandet, och speciellt att få till stånd ett nätverk som också omfat
tade några svenskar. 
Frågan är dock om de faktiskt erfarit en signifikant minskning av antalet 
sociala kontakter jämfört med vad de hade varit vana vid att ha i hem-



landet Chile eller om det i stället var så att de hade haft för stora förvänt
ningar på att kunna upprätta kontakter med svenskar, förväntningar som 
inte hade blivit uppfyllda. 

Om man kommer från ett samhälle där man vanligen är medlem i en 
stor familj, och där man har många vänner och bekanta och om man 
sedan hamnar som flykting i det svenska samhället, där i stort sett det 
motsatta mönstret råder, då kan flyktingen få en chock och uppleva sin 
situation som svår social isolering. Men många chilenska flyktingar har 
(liksom flyktingar från andra länder) kommit från storstäder (som fram
går av tabell 1), och storstaden är också i ett land som Chile en social 
miljö som inte tillåter stora familjer eller många nära sociala kontakter. 
Därför har det troligen inte varit stora skillnader i antalet sociala rela
tioner före flykten i Chile och därefter i Sverige. 

Tabell 1. Chilenska, kurdiska resp polska flyktingar efter bostadsortstyp 
under de senaste 5 åren före flykten (i procent). 

Bostadsortstyp Chilenare Kurder Polacker 

I en större stad 76,3 40,6 60,7 
I en mindre stad 21,3 46,9 35,7 
På landsbygden 2,4 12,5 3,6 

I Santiago, Chiles huvudstad med totalt ca 4 miljoner invånare 1988, är de 
flesta människor hänvisade till ett fåtal vänner och bekanta, och 
familjemönstret är för det mesta en kärnfamilj med ett eller två barn. 
Flyktingar som lämnat en sådan miljö har därför vanligen inte förlorat ett 
brett socialt nätverk med många och täta sociala kontakter. 

Men som vi framhållit tidigare, är socialt stöd inte detsamma som 
socialt nätverk. Det kan, som vi nämnt, finnas andra källor till socialt stöd. 
Flykten till Sverige har emellertid kommit att innebära en signifikant för
ändring för de chilenska flyktingarna vad gäller både deras sociala nät
verk och deras möjligheter att genom andra kanaler få socialt stöd. Med 
andra ord, de chilenska flyktingarna vet till en böljan inte vilka kanaler 
det svenska samhället använder för att ge sina invånare socialt stöd. 

Men det kan också finnas skillnader i hur man upplever det sociala 
stöd som man får. Det som myndigheter betraktar som socialt stöd, upp
levs kanske inte som sådant av flyktingarna själva. 



Vi frågade därför flyktingarna när vi intervjuade dem vem de skulle 
vända sig till om de skulle behöva: 

a) någon som passar barnen mer än 3 timmar, 
b) låna pengar, 
c) diskutera barnens uppfostran, 
d) hjälp med reparation i hemmet, 
e) reparera bilen, 
f)  ha någon att gå på fest med, 
g) bjuda hem någon på middag, 
h) göra en utflykt, 
i) be om råd för ett känsligt problem man har med mannen/frun, 
j) få en daghemsplats åt barnet, 
k) byra bostad, 
1) be om råd för ett skolproblem barnet har, 
m) få ett jobb, 
n) byta jobb. 

Vi valde situationer i vilka man i vanliga fall skulle vända sig till familje
medlemmar, vänner eller bekanta, d v s  situationer som skulle kräva till
gång till sociala relationer. 

Vi räknade upp följande tänkbara personer (här kallade agenter) och 
bad dem ange vem de i första hand skulle gå till för att få hjälp: 

a) en släkting, 
b) en vän från hemlandet och som bor i Sverige, 
c) en svensk vän, 
d) en bekant från hemlandet och som bor i Sverige, 
e) en svensk bekant, 
f) flyktingsamordnaren, 
g) socialsekreteraren, 
h) ingen, 
i) annan. 

Vi grupperade sedan alla dessa agenter i följande kategorier: släktingar, 
hemlandets vänner/bekanta, svenska vänner/bekanta, myndigheter, 
ingen. Av svaren bildade vi ett additativt index, som speglar hur viktiga 
flyktingarna anser att de olika agenterna är. Resultaten redovisas i 
tabell 2, dels för våra chilenska flyktingar och dels också som en jäm-



förelse för de kurdiska och polska flyktingar som också intervjuades inom 
ramen för vårt forskningsprojekt. 

Tabell 2 Chilenska, kurdiska resp polska flyktingars val av agenter för 
socialt stöd. 

Medelvärde Standardavvikelse 
Agentkategori ch k P ch k P 

släktingar 3,1 4,4 1,6 2,8 4,3 2,3 
chilenska vänner 3,5 3,1 4,9 2,5 2,9 3,7 
svenska vänner 0,8 0,6 0,9 1,4 1,2 1,7 
myndigheter 3,6 2,4 1,6 2,4 2,0 1,9 
ingen 0,9 0,2 0,9 1,1 0,6 1,5 

Våra resultat ger oss en bild. av vart flyktingarna tenderar att vända sig i 
olika situationer och de ger oss samtidigt också en uppfattning om hur de 
ser på sina sociala nätverk och var de anser sig kunna få socialt stöd. 

I första hand visar sig de kurdiska flyktingarna vara mest familje-
orienterade. De chilenska flyktingarna går också i stor utsträckning till 
familjen när det gäller att skaffa socialt stöd i mottagarlandet, men de gör 
det i mindre utsträckning än kurderna. Polackerna kan däremot knappast 
sägas bygga sitt nätverk på släktingar i Sverige. 

Av de tre grupperna är det den chilenska som litar mest på myndig
heterna, eller rättare sagt, som i första hand hoppas få socialt stöd från 
myndigheterna. Polackerna är däremot den av de tre som väntar sig minst 
av myndigheterna. 

De polska flyktingarna litar i stället mest på sina vänner och bekanta 
från hemlandet. Det gör också i stor utsträckning de chilenska och 
kurdiska flyktingarna, men vänner och bekanta dominerar inte i samma 
grad som för polackerna. 

Flyktingarnas svårigheter att knyta kontakter med svenskar kommer 
tydligt fram i våra resultat. I varje fall skulle ingen av de tre flykting
grupperna vända sig särskilt ofta till svenska vänner eller bekanta för att 
få socialt stöd i sådana situationer som vi räknat upp. De skulle alltså 
knappast uppfatta dem som möjliga hjälpare och stödjare. 



Det var också viktigt för oss att undersöka om det förelåg olika 
mönster för sociala nätverk för kvinnor och för män. Som nämnts tidigare, 
har andra forskare hittat sådana skillnader. Man har därvid främst funnit 
att kvinnor mer än män i samband med svåra livshändelser har visat sig 
ha väl fungerande sociala nätverk, grundade i känslomässiga kontakter. 

Vi har alltså analyserat chilenska mäns och kvinnors svar på våra 
frågor och resultaten redovisas i tabell 3. 

Tabell 3. Chilenska flyktingars val av agenter för socialt stöd, efter kön. 

Medelvärde Standardavvikelse 
Agentkategori män kvinnor män kvinnor 

släktingar 2,9 
chilenska vänner 3,9 
svenska vänner 0,6 
myndigheter 3,8 
ingen 1,0 

3,5 2,9 2,7 
2,9 2,7 2,4 
0,9 0,9 1,6 
3,5 2,4 2,5 
0,8 1,0 1,3 

Vissa skillnader kommer fram, främst när det gäller släktingar och vän
ner. Chilenska kvinnor vänder sig något oftare än chilenska män till sina 
släktingar när de behöver socialt stöd. Kvinnorna vänder sig däremot inte 
lika ofta som männen till vänner och bekanta från hemlandet. 

Chilenska män och kvinnor vänder sig vidare i nästan samma utsträck
ning till myndigheterna. För de chilenska männen är myndigheterna vik
tigast av samtliga de alternativ som vi har gett, medan för de chilenska 
kvinnorna myndigheterna är lika viktiga som släktingarna. 

Vänner och bekanta från hemlandet är som sagt viktiga för chilenarna. 
Det pekar på att de etniska kontakterna utgör kärnan i deras sociala nät
verk. Chilenska föreningar har organiserats på varje ort där chilenska 
flyktingar placerats. För den första vågen chilenska flyktingar gällde det 
främst politiska föreningar. För dem som kom under 1980-talet blev det 
mer fråga om kulturella. Chilenarna har därigenom, nästan från exilens 
första år, haft möjligheter att skaffa sig sociala kontakter och bilda sociala 
nätverk, främst inom sin egen etniska grupp, tillsammans med landsmän. 

Frågan är dock i vilken grad de chilenska föreningarna har upplevts 
som ett socialt stöd. Jag är övertygad om att de som deltar i en förening 
härigenom får tillgång till information som de annars inte skulle få, både 



om hemlandet och om mottagarlandet. Det är trots detta inte helt säkert 
att föreningsmedlemmarna också upplever att informationen blir till ett 
socialt stöd, och upplever de den inte så, kan den inte heller fungera som 
stöd. 

Vi har inte kunnat ställa direkta frågor om detta, men indirekt kan vi 
få fram en bild, förutsatt att vi accepterar hypotesen att de flyktingar som 
upplever att de får ett tillräckligt stort socialt stöd, också mår bättre än de 
som inte gör det. Vi har tidigare redovisat resultat vi fått fram med ett 
CES-D-test om de chilenska flyktingarnas depressiva tillstånd.20 

Vi har frågat flyktingarna om de är medlemmar i någon chilensk före
ning i Sverige, och sedan jämfört svaren med deras nivå på CES-D-skalan. 
Resultaten visas i tabell 4. 

Tabell 4. Chilenska flyktingar efter medlemskap i någon chilensk förening 
och poäng på CES-D-skalan. 

Medlemskap Andel Poäng 

Ja 53,8 % 17,4 
Nej 39,7 % 16,7 
E j  svar 6,5 % -

Enligt våra resultat skulle medlemskap i en chilensk förening inte minska 
de höga nivåer som karakteriserar de intervjuade chilenska flyktingarna. 
Både de som är medlemmar och de som inte är medlemmar får i 
genomsnitt nästan samma höga poäng. 

Om vi, som sagt, accepterar antagandet att en individ som upplever 
tillräckligt socialt stöd skulle uppvisa en något lägre depressionsnivå, blir 
vår slutsats här att flyktingar som är med i en chilensk förening i Sverige 
inte skulle uppleva att de får ett tillräckligt socialt stöd där. 

Vidare har vi tidigare diskuterat hur massmedia kan ge socialt stöd 
speciellt till folk som är vana att bo i en storstad. Vi har också skrivit att 
flyktingskapet inte innebär att länkar med hemlandet försvinner. Dagens 
flyktingar kan upprätthålla viktiga förbindelser med hemlandet och de är 
också vanligen intresserade av att göra det t o m i de fall då de inte längre 

20. Se t ex L S Radloff, "The CES-D Scale: a Self-Report Depression Scale for Research in 
the General Population", i 'Applied Psychological Measurement', vol I no 3 summer 1977. 



ser flyktingskapet som något tillfälligt utan som något permanent. Fler
talet av de chilenska flyktingarna vi intervjuade sade att de trodde att de 
skulle komma att stanna i Sverige antingen hela livet eller mer än 10 år. 

Det är inte lätt att undersöka hur starka banden med hemlandet är och 
hur det växer fram nya band med mottagarlandet. Ett tänkbart mått kan 
vara flyktingarnas intresse för massmedia från respektive hem- och mot
tagarland. En flykting som böljar läsa svenska tidningar vaije dag kan en
ligt min mening - oavsett om han har direkta sociala kontakter med 
någon svensk - sägas utveckla en sorts kontakt med det svenska sam
hällslivet, en kontakt som mer eller mindre också kan ge socialt stöd. 

Vi har därför i tabell 5 gjort en jämförelse av hur ofta chilenska flyk
tingar läser tidningar från hemlandet respektive från mottagarlandet. 

Tabell 5. Chilenska flyktingars läsning av tidningar från hem- respektive 
mottagarland (i procent). 

Chilenska tidningar Svenska tidningar 
Läsfrekvens Antal % Antal % 

aldrig 
någon gång 
flera ggr/vecka 
varje dag 
N 

14 17,9 
31 39,7 
29 37,2 
4 5,1 

78 

17 21,8 
31 39,7 
14 17,9 
14 17,9 
76 

Våra resultat pekar på att starka band har bevarats med hemlandet. De 
visar också att det finns många som har intresse för att läsa svenska tid
ningar, även om fler är intresserade av händelseutvecklingen i hemlandet. 

Troligt är dock att massmedia förmedlar ett socialt stöd, d v s att sam
hället genom massmedia ger sådan viktig information som hjälper flyk
tingarna att orientera sig i vardagslivet, och som därmed enligt vår 
mening blir en viktig del av det sociala stöd som en individ får i samhället. 

Vi har därför ytterligare analyserat våra data om tidningsval och läs-
frekvens och delat in de svar vi fått i fyra grupper: a) "icke-läsarna": de 
som aldrig eller sällan läser tidningar från hemlandet eller mottagar
landet, b) "Chile-läsarna": de som aldrig eller sällan läser tidningar från 
mottagarlandet men alltid eller ofta läser tidningar från hemlandet, c) 
"Sverige-läsarna": de som aldrig eller sällan läser tidningar från 



hemlandet men alltid eller ofta från mottagarlandet, och d) "all-läsarna": 
de som alltid eller ofta läser tidningar från hemlandet och från 
mottagarlandet. 

Den största gruppen är a) "icke-läsarna", som aldrig eller sällan läser 
tidningar. Denna grupp får alltså inget socialt stöd denna väg. 

Stor är också gruppen "Chile-läsarna" som nästan uteslutande ägnar sig 
åt att följa det som händer i hemlandet. Vad de får för slags socialt stöd i 
Sverige kan diskuteras, eftersom den information de får i hemlandets 
press kan tänkas hjälpa dem att orientera sig i hemlandet men knappast 
kan vara till hjälp i Sverige. 

För att bättre kunna bedöma huruvida massmedia kan sägas ge socialt 
stöd, har vi - under hypotesen att de som på olika sätt får socialt stöd 
också mår bra enligt våra mätningar med skalan CES-D - jämfört vilka 
depressionsnivåer enligt CES-D-skalan de fyra läsargrupperna uppvisar. 
Resultaten kan ses i tabell 6 nedan. 

Tabell 6. Chilenska flyktingar efter tidningsläsartyp och poäng på CES-D-
skalan. 

Läsartyp Antal Poäng 

"Icke-läsarna" 28 (35,9 %) 18,1 
"Chile-läsarna" 20 (25,6 %) 19,3 
"Sverige-läsarna" 15 (19,2 %) 13,6 
"All-läsarna" 13 (16,7 %) 13,6 
N 76 

Det är två läsargrupper som enligt vad vi finner har relativt låga nivåer på 
depressionsskalan, nämligen "Sverige-läsarna" och "all-läsarna". Däremot 
kommer vi fram till att "Chile-läsarna" och "icke-läsarna" har höga poäng 
på CES-D-skalan. 

"All-läsarna" finns troligtvis bland dem som har levt något längre tid i 
Sverige, dock inte mer än två år när vi gjorde vår undersökning, och möj
ligtvis dominerar bland dem de intellektuella, aktiva som engagerar sig i 
det som händer i Sverige. Min tolkning av resultaten är emellertid först 
att de bekräftar att massmedia är en viktig källa till socialt stöd, men det 
är naturligt nog inte tillräckligt att endast följa vad som händer i hem
landet. Ett sådant förhållningssätt kan inte bidra till att flyktingarna upp-



lever att de får ett socialt stöd i Sverige. Jag säger "upplever", eftersom det 
är klart att tidningar från hemlandet inte kan förmedla något reellt socialt 
stöd i Sverige. Däremot kan det vara så att flyktingarna genom att följa 
vad som händer i hemlandet mår bättre, och därför också säger sig 
"uppleva" att de får socialt stöd. 

Slutord 

De flesta chilenska flyktingarna kommer från stora städer, främst 
Santiago och Valparaiso. De är vana att leva i kärnfamiljer med mer be
gränsade sociala nätverk och direkta känslomässiga relationer, än vad t ex 
de har som är medlemmar i en storfamilj i en liten stad eller by, med 
många släktingar och många vänner. 

Att många under våra intervjuer klagade över sin ensamhet och sin 
sociala isolering i Sverige kan tolkas på följande sätt: a) Redan i hem
landet upplevde de för litet socialt stöd, något som kan stämma med att 
de hade höga depressionsnivåer vid våra mätningar med CES-D-skalan; 
b) De hade för stora förväntningar på att snabbt kunna upprätta sociala 
kontakter med svenskar. Deras förväntningar skulle inte gälla nära vän
skap, utan snarare sådan bekantskap som skulle kunna hjälpa dem att 
åter bygga upp ett nät av instrumentella relationer. Med andra ord, de 
klagar över att de inte kan bygga upp sådana "klientelistiska" relationer 
som de var vana vid i hemlandet. 

De chilenska flyktingarna är klart myndighetsorienterade, och detta 
kan vara både positivt och negativt. Det kan vara positivt på det sättet att 
gruppen lättare kan få socialt stöd via olika myndigheter och organisa
tioner. Det negativa kan ligga däri att flyktingarna för lätt blir beroende 
av myndigheterna. De förlitar sig lätt alltför mycket på att myndigheterna 
skall ge dem tillräckligt socialt stöd, och de kommer på så sätt inte att 
själva aktivt arbeta för att skapa sig en framtid i mottagarlandet. 

Att hjälpa flyktingar att organisera föreningar kan t ex vara ett tvivel
aktigt sätt att ge dem eller att få dem att uppleva socialt stöd. Föreningen 
kan kanske bli en hjälp i början, men den behöver inte bli en riktigt bra 
kanal för socialt stöd. Åtminstone pekar våra resultat på att de flyktingar 
som är medlemmar i en chilensk förening inte mår bättre än de som inte 
är medlemmar. 

Det kommer tydligt fram i våra intervjuer att de som läser svenska tid
ningar och som därmed får ett socialt stöd i mottagarlandet mår bättre än 
de som inte gör det. Detta kan förklaras med att dessa flyktingar läste 



svenska tidningar bl a just därför att de var mer integrerade i det svenska 
samhället. Men resultaten kan också tolkas så att det är viktigt att hjälpa 
flyktingarna att använda de informationskanaler som svenskarna själva 
använder för att få socialt stöd. Att skapa särskilda "etniska kanaler" 
(egna föreningar, egna tidningar o s v )  kan vara viktigt för att ge informa
tion under den första tiden i Sverige, liksom för att hålla flyktingarnas 
band med hemlandet levande, men de "etniska kanalerna" är inte av
görande för att flyktingarna skall få och uppleva socialt stöd. 

Att ha tillgång till ett socialt nätverk är lika viktigt för chilenare som 
för svenskar eller för vilken grupp som helst. Men chilenare är inte i be
hov av att skapa ett brett socialt nätverk i Sverige. Deras sociala nätverk 
var relativt små redan i hemlandet, ungefär jämförbara med dem som 
svenska stadsbor brukar ha. Emellertid är de chilenska flyktingarnas 
sociala nätverk i Sverige mycket viktiga därför att de ger ett socialt stöd 
som flyktingarna behöver. Detta stöd räcker dock inte till. Dess möjlig
heter är begränsade, och det måste kompletteras på andra vägar för att 
bättre kunna förmedla sådan information som utgör en central kompo
nent av det sociala stödet. 
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