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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 flyk
tingar om. Statens invandrarverk fick huvudansvaret, medan allt fler av landets 
kommuner engagerades för att genomföra mottagandet lokalt. 

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

Föreliggande rapport om flyktingars bosättning och boende är skriven av 
docent Anders Lange. Den bygger på de långa och fördjupade intervjuer som 
vi inom projektet har gjort med asylsökande och flyktingar från Chile, 
Kurdistan och Polen. Vi har återvänt flera gånger till samma intervjupersoner 
och i en särskild enkät har vi samlat in uppgifter om deras boendeförhållande 
både i hemlandet och i Sverige, liksom om deras syn på sina bosättnings- och 
bostadsförhållanden, deras önskemål och förväntningar. I sin framställning 
redovisar Anders Lange detta ingående, men han nöjer sig inte med det. I 
några kapitel, såväl inledningsvis som i en avslutande uppsummering, sätter 
han in frågor om boende, valfrihet och kultur i ett djupare teoretiskt och onto-
logiskt perspektiv. Han anknyter härvid direkt till ett viktigt tema om agens 
och handlingsförmedling, som han själv i andra sammanhang bidragit till att 
utveckla, och han visar att detta tema är centralt för förståelsen just av det 
svenska omhändertagandet av flyktingar. 

Flyktinginvandringen ökade kraftigt från andra halvåret 1984 och det nya 
system för flyktingmottagande som infördes just då mötte omedelbart en rad 
svårigheter. Det var tänkt att asylsökande och flyktingar snabbt skulle placeras 
ut i ett antal särskilt lämpliga kommuner. Men när det redan 1985-87 kom tre 
till fyra gånger fler än någon hade förutsett, måste invandrarverket engagera 
nya kommuner, och detta lyckades inte minst tack vare att det just då fanns en 
hel del kommuner som hade en reserv av lediga bostäder. Ett stort antal asyl
sökande och flyktingar kom på det sättet att få sin första bosättning i Sverige 
på en ort med en sådan reserv av bostäder, eventuellt kombinerat med en 
tendens till utflyttning av infödda svenskar och med en viss brist på arbets
tillfällen. Men redan efter några år var reserven i de här kommunerna uttömd. 
Allt fler kommuner förklarade att de inte längre kunde erbjuda bostäder för 
nya flyktingar och kanske också att de inte var beredda att planera sitt framtida 



förväntningar om fortsatt flyktinginvandring. Bostadsförsöijningen spelade 
alltså en viktig roll för att flyktingar snabbt spriddes över hela Sverige liksom 
för olika kommuners villighet och förmåga att ta delta i flyktingmottagandet. 

De chilenska, kurdiska och polska flyktingar som vi har intervjuat och som 
delat med sig av sina erfarenheter av att komma till Sverige och bosätta sig här 
var när vi träffade dem bosatta i någon av de sex kommuner som vi har valt ut 
för projektet. Inom samma projekt har vi alltså också studerat dessa kom
muners flyktingmottagande, hur det har organiserats inom socialförvaltningen 
eller i en särskild invandrar- eller flyktingförvaltning, vilken service som har 
erbjudits flyktingarna, vilka konflikter som har uppstått etc. Resultaten av 
dessa studier redovisas i vår skriftserie (kommande rapporter nr 8 och 9) av tf. 
biträdande professor Matti Similä och fil dr Maritta Soininen. Ytterligare en 
rapport i serien skrivs av undertecknad, som studerat hur reformen var tänkt 
från böljan, dvs hur idéerna till en reform av flyktingmottagandet växte fram 
och hur planerna utvecklades långsamt i böljan av 1980-talet. Jag följer också 
upp utvecklingen under de första åren när hela programmet hastigt måste 
anpassas till en ny flyktingsituation. - En förteckning över rapporter från 
projektet finns på försättssida. 

Stockholm i december 1991 Tomas Hammar 
professor 

Författarens förord 

Flera personer har bidragit till denna bok och jag vill rikta mitt varma tack till 
dem alla. Professor Tomas Hammar har gett ytterst värdefulla synpunkter på 
hela manuskriptet. Lotten Nylunds progradu avhandling i sociologi vid Åbo 
akademi utgjorde den allra första utgångspunkten för mitt skrivande. Fil.dr. 
Halina Vigerson har tillhandahållit mig underlag rörande förhållandena i Polen 
under efterkrigstiden. Fil.dr. Orlando Mella har bidragit med bakgrunds
information om Chile och Omar Sheikhmous, M.A., har kompletterat Erik 
Olssons bakgrundsteckning rörande Kurdistan. Wojciech Luterek har gett 
värdefulla kommentarer till avsnittet om Polen och sett till att manuskriptet 
fick ett tryckfärdigt skick. Forskningsassistent Rose-Marie Lind har rensat bort 
en del språkliga otympligheter. 

Anders Lange 
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1 INLEDNING 

Den aktuella bostadssituationen i Sverige har tillsammans med 
den ökade flyktinginvandringen lett till en rad svårigheter vid ge
nomförandet av den utspridning av flyktingar till kommuner i hela 
landet som numera döpts till "hela Sverige -modellen". Mot denna 
bakgrund presenteras i denna rapport resultaten av en enkätunder
sökning bland chilenska, kurdiska och polska flyktingar i sex 
kommuner: Bollnäs, Finspång, Järfälla, Lessebo, Sundsvall och 
Uppsala. Rapporten utgör en del av forskningsprojektet "Flykting
mottagandet: studier av flyktingars integration och etniska re
lationer i Sverige". Inom detta projekt har drygt 220 intervjuer 
genomförts med flyktingar tillhörande dessa grupper. Även om 
intervjuerna, som i genomsnitt varit 3-4 timmar långa, behandlat 
bl a flyktingarnas bosättning och bostadssituation, har vi funnit 
det nödvändigt att komplettera denna information med en särskild 
bostadsenkät, som besvarats av de flyktingar vi intervjuat. 

Det vore kanske trivialt att påpeka att bostad utgör en mycket 
grundläggande och viktig domän av det mänskliga livet, vare sig 
man betraktar det ur ett individuellt eller ett socialt perspektiv. I de 
flesta - om inte alla - kulturer utgör bostaden ett slags social mik
rosfär, ett gränssnitt mellan det privata och det publika, en inre 
arena inom vilken mycket av de primära mikrosociala processerna 
(t ex familjeliv) utspelas. Bostaden är ett slags tillflyktsort där in
dividen och familjen kan ta skydd från de publika arenornas på
frestningar, samtidigt som den även fungerar som en (relativt) sta
tionär bubbla av "private space", ett mikroterritorium i vilken yt
terdörren både bokstavligt och symboliskt fungerar som ett filter 
för kontroll av sociala kontakter. Den relevanta lagstiftningens pa
ragrafer om "hemfridsbrott", "intrång" mm kodifierar med all 
önskvärd tydlighet bostadens fundamentala roll och betydelse i det 
sociala livet. I sin egenskap av gränssnitt mellan det publika och 
det privata utgör bostaden även ett slags symbolisk arena, inom 
vilken materialiseras, blandas och exponeras både kulturella och 



(subkulturella) imperativ, självklarheter, teman och betydelser och 
mer eller mindre personliga ornament kring dessa. I så måtto är 
bostaden både instrument och uttryck för den kulturella, sociala 
och individuella identiteten (se t ex Csikszentmihalyi & Rochberg-
Halton 1981). 

Att som emigrant och immigrant byta land innebär att byta ut en 
uppsättning av invanda och i mångt och mycket självklara livsom
ständigheter mot en annan uppsättning, som i varierande utsträck
ning kan te sig som en motpol till det (tidigare) självklara. Många 
människor fly(tta)r för att bo bättre, där "bättre" syftar på ett helt 
spektrum av värderingar och därmed förknippade mål. En del 
människor fly(tta)r för att överleva. Flyktingar utgör en särskild 
kategori av de senare, hos vilka det viktigaste motivet till att byta 
land och kultur oftast inte sammanhänger med önskan att få bättre 
bostad. Av detta bör man emellertid inte dra slutsatsen att boendet 
saknar betydelse för dessa människor. Så länge flyktens påfrest
ningar (och eventuella faror) samt osäkerheten om huruvida man 
blir (formellt och informellt) accepterad i värdlandet hänger som 
svarta moln över tillvaron, kan flyktingen kanske uppfatta bo
stadsfrågan som mindre viktig. Så fort dessa moln böljar skingras, 
blir boendet en konfrontation (inte sällan kollision) mellan hem
landets och värdlandets respektive självklarheter. En sådan kon
frontation synliggör således det som under vanliga omständigheter 
är självklart (och därför osynligt) för respektive kulturs invånare. 

I Sverige har boendet länge uppfattats som en viktig aspekt av 
samhällsplaneringen. Såväl på detta område som när det gäller 
andra för välfärd och jämlikhet viktiga domäner av samhällslivet 
råder det (av ideologiska skäl) delade meningar om vad som är 
den optimala graden av samhällelig styrning och detaljplanering. 
Det är måhända svårt - om inte rentav omöjligt - att optimera des
sa aspekter så att alla inblandade parter känner sig (jämlikt?) nöj
da. Av detta följer dock långtifrån att en så fundamental och 
mångdimensionellt betydelsefull aspekt av den mänskliga tillvaron 



som boendet skall lämnas helt utanför forskning, planering och 
styrning - en sådan "laissez faire" -inställning skulle innebära att 
man helt fråntar sig ansvaret och lämnar över rodret åt den "osyn
liga handen", vilket konkret innebär marknadskrafter och andra 
"naturliga" selektionsmekanismer (Sangregorio 1984). Målsätt
ningen att skapa ett äkta mångkulturellt samhälle, inom vars ramar 
flyktingarna kan bevara sin kulturella identitet och särprägel, med
för att forskningen måste ge resultat som möjliggör beaktande av 
deras värderingar och önskemål även när det gäller boende. Såle
des skriver Gudmundsson (1982, s 5) i sin diskussion av planering 
för invandrare i Sverige att 

"En stark ökning av personer med annan bak
grund, andra värderingar än vi hittills varit 
vana att planera för ställer krav på nytänkan
de. Det gäller både hur olika områden utfor
mas, var ombyggnad eller tillskott bör ske, vil
ken service behövs. Hur det går för den som 
flyttar hit beror till stor del på de attityder som 
finns i samhället och därmed även på den res
pekt och hänsyn vi som planerare visar. Det 
måste i förlängningen betyda inte bara en pla
nering för utan med dem som berörs." 

På en av arbetsmarknadsdepartementet anordnad konferens i mars 
1986 framförde dåvarande invandrarministern Anita Gradin bl a 
att 

"Valfrihetsmålet bör alltså sammanfattningsvis 
tolkas så att det innefattar respekt för den en
skildes identitet och integritet, och att det ger 
den enskilde möjligheter att utveckla det egna 
kulturarvet inom ramen för grundläggande 
normer som gäller för mänsklig samlevnad i 
det svenska samhället." 



Det kan hända att de krav på nytänkande som detta viktiga mål i 
den svenska invandrarpolitiken ställer när det gäller kulturkon
frontationer (och -kollisioner) i fråga om t ex synen på familjen, 
barnuppfostran, sexualitet och samlevnad samt kvinnans ställning 
kan i vissa fall bli större än vad denna optimistiska tolkning låter 
en tro vid första anblick. När det gäller domänen "boende" torde 
dock dessa krav på nytänkande inte vara omöjliga att tillgodose, 
låt vara att de ofta visar sig vara svårare än mången ambitiös 
svensk samhällsplanerare är benägen att tro. 



2 INVANDRARNA OCH BOENDET I SVERIGE 

2.1 Bostadspolitik för invandrare 

De invandrar- och minoritetspolitiska mål som Sveriges riksdag 
fastställde år 1975 brukar sammanfattas med tre "slagord": jämlik
het, valfrihet och samverkan. Som vi antytt i det föregående kan 
det tänkas att åtminstone på vissa områden och i vissa avseenden 
kan dessa målsättningar råka i konflikt med varandra. Inom sam-
hällsdomänen "boende" kan t ex valet av bostadsområde och bo
stadstyp vara mycket viktigt när det gäller invandramas möjlighet
er att bevara och utveckla sin etniska och kulturella identitet. Frå
gan uppstår således huruvida det inom denna domän finns reella 
valmöjligheter för invandrama. En angränsande fråga, som delvis 
sammanhänger med det komplexa problemet kring positiv och ne
gativ diskriminering, är i vilken utsträckning åtgärder som syftar 
till att förverkliga de övergripande invandrarpolitiska målen kan 
leda till konsekvenser som innebär positiv diskriminering av in
vandrargrupper och, åtminstone i vissa fall, negativ diskriminering 
av (delar av) den inhemska befolkningen. Det senaste årets mass
mediala notiser om flyktingarnas "förturer" till bostäder framför 
t ex svenska ungdomar kan tänkas utgöra exempel på denna proble
matik. 

Ett konstaterande man kan göra i detta sammanhang är att det i 
Sverige inte finns någon övergripande bostadspolitik med avseen
de på invandrare - deras situation på bostadsmarknaden bestäms 
av den allmänna bostadspolitiken. Detta kan vara en delförklaring 
till att t ex vissa områden blivit speciellt invandrartäta beroende 
på marknadskrafterna och invandrarnas egen önskan att leva nära 
sina landsmän (Andersson-Brolin 1984; Hammar 1985). Det sk 
miljonprogrammet för bostadsbyggandet på 1960-talet resulterade 
i stora bostadsområden byggda oftast i periferin till större städer, 
präglade av monoton och enligt dagens (om)värderingar män
niskofientlig arkitektur samt av bristande service och dåliga kom-



munikationer. De nya bostäderna kom snabbt att tillhöra de minst 
eftertraktade, med påföljden att huvudsakligen resurssvaga män
niskor utan reella valmöjligheter - många av dem invandrare - ut
gjorde huvuddelen av hyresgästerna (Andersson-Brolin 1984). En
ligt Franzén & Sandstedt (1981, s 303) utgör dessa förorter, som 
präglat efterkrigstidens byggande, ett nytt och väsentligt annor
lunda stadsmönster utan tidigare motsvarighet. Detta mönster in
nebar bl a att staden blev uppdelad efter funktion, där boendets 
funktionsområde var den sk grannskapsenheten. 

I den svenska bostadspolitikens allmänna mål finns en önskan om 
att motverka boendesegregation. Detta kommer till uttryck i di
rektiven för den sk boendeutredningen, där det konstateras att man 
vill "främja en allsidig hushållssammansättning i bostadsområdet", 
vilket uppfattas som "ett medel att nå sociala mål, dvs samverkan 
mellan människor från olika befolkningsgrupper" (Sangregorio 
1984, s 12; SOU 1984:58, s 23). Samtidigt uppfattar man det som 
oundvikligt att en viss boendekoncentration bland invandrare mås
te förekomma om man skall kunna förverkliga de uppsatta invand-
rarpolitiska målen, speciellt valfrihetsmålet (Sangregorio, 1984, s 
13). 

I SIVs rapport "Invandrartäta bostadsområden i utveckling" (Ebbe
son 1986, s 62) sägs att "integration och jämlikhet är bostadspo
litiska mål". Det sistnämnda torde vara ganska väl uppfyllt, ty näs
tan alla, inklusive invandrarna, kan bo modernt, rymligt, praktiskt 
och bekvämt. Däremot förefaller både "integration" och "valfrih
et" vara betydligt mera problematiska. Detta kan jämföras med 
t ex Frankrike och Holland, där man haft en speciell bostadspoli
tik med avseende på invandrare. I båda dessa länder har man er
bjudit invandrare speciella bostäder, t ex med utgångspunkt i hur 
länge invandraren i fråga hade för avsikt att stanna i landet (Ham
mar 1985). I Frankrike har de invandrare som anlänt efter andra 
världskriget mött mycket svåra bostadsförhållanden, som de själva 
temporärt försökte avhjälpa genom att bygga sk bidonvilles, vil-



ka påminde om tredje världens slumområden. Alternativt inkvarte
rades invandrarna i överfyllda möblerade rum som tillhanda
hölls av "marchands de sommeil". En mera permanent och institu
tionaliserad lösning på detta problem kom i slutet av 1960-talet 
och bestod i tre alternativ: normala bostäder för de invandrare 
som hade en klar avsikt att stanna i landet, tillfälliga bostäder för 
dem som eventuellt skulle stanna samt särskilda bostäder för en
samstående "gästarbetare" som uppfattades som icke önskvärda på 
längre sikt. 

De normala bostäderna var billiga s k HLM (Habitat å Loyer 
Modéré), som attraherade invandrare och ledde till uppkomsten av 
invandrartäta områden med spänningar mellan olika nationella/et
niska grupper. För att lösa detta problem har man försökt för
hindra alltför stark koncentration av invandrare genom "invandrar-
stopp" i vissa områden. Det andra alternativets genomgångsbostä
der, sk cités de transit, var tänkta att bebos av invandrare under den 
tid då de på olika sätt fick hjälp att integreras i det franska sam
hället. De facto har många bott i dessa bostäder i mer än tio år 
utan att mera påtagligt bli integrerade i värdsamhället. Det tredje 
alternativet, sk foyers, påminner om militärbaracker eller primitiva 
studentbostäder och präglas av starkt begränsad frihet för invå
narna. Till stor del bebos de av algeriska/afrikanska eller andra ut
ländska män, vilket inte uppskattas av omgivningen. Förhållan
dena kan dock skifta mellan stad och landsbygd. 

I Sverige har man hittills inte accepterat en så drastisk politik 
som att sätta upp kvoter för hur många invandrare som får bo i ett 
visst bostadsområde. Boendesegregation förekommer dock trots 
att man i de bostadspolitiska målsättningarna deklarerat att man 
vill motverka en sådan. Röster har också höjts mot denna de facto-
segregation, eller snarare mot de negativa förhållanden som är för
knippade med den. Man har uttalat rekommendationer hur man 
indirekt skall kunna öka svenskarnas andel i invandrartäta områ
den, t ex genom att på olika sätt locka speciellt svenska barnfamil-



jer att bo kvar eller bosätta sig i dessa områden (Ebbeson 1986). 
Sådana åtgärder skulle bl a kunna innebära att man förbättrar bo
endemiljön i "miljonprogrammets" bostadsområden, vilket även 
skulle komma invandrarna till godo. Steg i denna riktning har re
dan vidtagits. 

Det är emellertid viktigt att de boende själva får möjlighet att på
verka förändringarna och på så sätt engagera sig i sitt bostadsom
råde - här bör bostadsföretagen ta ett större ansvar för att realisera 
samverkan med de boende (ibid., s 89-90). I Ebbesons antologi 
(ibid s 1-2, 90-92) förespråkas även en ökning av den sociala kont
rollen i bostadsområdena, t ex genom införande av en decentra
liserad fastighetsförvalning och kvarterspoliser. Man bör även från 
bostadsförmedlingarnas sida informera invandrarna om hela bo
stadsmarknaden samt om hur man kan förvärva bostad i andra om
råden än de mest invandrartäta. Ytterligare förslag är att informa
tion om bostadssparande och lånemöjligheter ges på invandrar-
språk, att försök bör göras att tillämpa bostadsanvisningslagen för 
att minska koncentrationen av invandrare i de mest invandrartäta 
områdena samt att man inför förturer för invandrare till bostads
områden med få eller inga invandrare. I de bostadsområden där 
det redan finns en hög andel invandrare bör man försöka öka varia
tionen i befintliga upplåtelseformer så att hyresrättslägenheter inte 
utgör det enda alternativet. Förslagen omfattar även ett antal åtgär
der gällande skol-, kultur- och fritidsfrågor i syfte att förbättra för
hållandena i invandrartäta områden. Till sist efterlyses även mera 
forskning. 

Under 1960-talet samt en del av 1970-talet utgjordes en stor del 
av invandringen till Sverige av så kallade arbetskraftsinvandrare. 
När konjunkturförhållandena försämrades i början av 1970-talet 
stramades den utomnordiska arbetskraftsinvandringen åt och in
vandringens profil började att i allt större utsträckning domineras 
av flyktingar. Även hos de tidigare arbetskraftsinvandrarna kan 
man skönja vissa mönster i fråga om förändringar i deras migra-



tionsprojekt. Många av dem har ursprungligen haft för avsikt att 
genom relativt tidsbegränsat arbete i ett land med bättre utkomst
möjligheter förbättra sin ekonomiska situation i hemlandet och 
planerat att återvända när detta mål var uppnått. Som bl a Piore 
(1980) påpekat är sådana arbetskraftsmigranter ofta beredda att 
acceptera väsentligt sämre levnadsomständigheter i det nya landet 
än vad landets egen befolkning vore benägen att godta - detta kom
penseras av den (åtminstone ursprungligen) temporära karaktären 
hos migrationsprojektet. Så uppstår det välkända mönstret att män
niskor som emigrerar med en sådan målsättning nöjer sig med de 
arbeten som den inhemska befolkningen ratar, vilket bl a kan med
föra en för denna befolkning gynnsam förskjutning av statushierar
kin på arbetsmarknaden. När så karaktären av migranternas pro
jekt börjar ändras från temporär till alltmer permanent - vilket of
ta är fallet - ändras även deras aspirationsnivåer när det gäller 
grundläggande livsomständigheter, som arbetets och bostadsområ
dets status samt bostadens art och kvalitet. Även om det ursprung
liga migrationsmotivet hos flyktingar i de flesta fall skiljer sig vä
sentligt från arbetskraftsmigranternas, kan liknande förändringar 
av migrationsprojektets temporära karaktär observeras särskilt hos 
vissa flyktinggrupper. 

Den bostadsbrist som under 1980-talet i allt större grad böljat göra 
sig gällande i svenska storstadsområden har tillsammans med den 
ökade koncentrationen av invandrare i dessa områden lett till en 
närapå ohållbar situation. Det nya system för flyktingmottagande 
som trädde i kraft den 1 januari 1985 bör delvis ses som ett försök 
att förbättra denna situation (Arbetsmarknadsdepartementet/bo
stadsdepartementet 1986, s 8-9). 

2.2 Flyktingmottagandereformen och bostadsfrågan 

Den 1 januari 1985 överfördes ansvaret för flyktingmottagandet 
från Arbetsmarknadsstyrelsen till Statens invandrarverk, som ge
nom att teckna avtal med ett större antal kommuner skulle avlasta 



sådana kommuner, främst i de tre storstadsområdena, som dittills 
fått ta emot en mycket stor del av flyktingar och asylsökande. Den 
ökande strömmen av flyktingar och asylsökande från 1984-85 och 
de följande åren ändrade emellertid snabbt förutsättningarna för 
det planerade flyktingmottagandet. Fler flyktingar skulle tas emot 
och fler kommuner med ytterligare bostäder måste dras in i ar
betet. Ett viktigt mål för denna reform var att väsentligt förkorta 
vistelsetiden på flyktingförläggning, ett annat att minska koncent
rationen av de nya migranterna till de av bostadsbrist och boen
desegregation präglade storstadsområdena. (Wallin 1987; CEIFO 
1985). I motsats till dessa storstadsområden har det i många av 
landets kommuner funnits en relativt god tillgång på lediga bostä
der och den nya modellen med en spridd allokering av flyktingar
na skulle för sådana kommuner innebära en viss ekonomisk lätt
nad, då de kunde hyra ut de lediga bostäderna och inte längre 
drabbades av de förluster de annars skulle ha lidit av, samtidigt 
som de också kompenserades genom att de fick den statliga er
sättningen för flyktingmottagandet. Verkligheten ville dock inte 
inordna sig under denna till synes genialt enkla lösning - antalet 
flyktingar ökade betydligt mer än man någonsin kunnat förutse 
och lediga bostäder blev snabbt ett minne blott i de kommuner 
som tidigare hade gott om dem. Även det ökande antalet "spon
tant inresta" flyktingar i kommunerna bidrog till denna utveckling 
- kommunerna måste ofta inom en mycket kort tid skaffa bostäder 
som allt oftare inte existerade (CEIFO 1987a). 

Det har beräknats att bostadsanskaffningen/produktionen måste 
uppgå till 9-10 000 lägenheter per år för att täcka dessa behov -
om inte bostadsförsöijningen tryggas på denna nivå kommer kom
munernas möjligheter att ta emot flyktingar att kraftigt försämras. 
Detta medförde i sin tur att vistelsetiden på förläggningar ökade 
ytterligare - medan reformens målsättning var högst 4 veckor, var 
den verkliga vistelsetiden åren 1988-1989 3-7 månader, inte sällan 
längre. De flyktingar som inte ryms på förläggningar får bo på sk 
flyktingsluss i väntan på att förläggningsplatser frigörs. Många 



flyktingar hänvisas till hotell eller pensionat, vilket måste ses som 
en olämplig lösning ur både ekonomiskt och socialt perspektiv 
(Arbetsmarknadsdept./bostadsdept. 1987, s 8-13). 

Ett exempel på hur bostadssituationen ser ut för flyktingarnas del 
kan hämtas från Täby, en kommun med drygt 54 000 invånare 
tillhörande Stor-Stockholm. Kommunen har tidigare haft få invand
rare och de som funnits där har till stor del varit välutbildade män
niskor samt sådana som flyttat till Täby från någon annan kom
mun i landet (Gröön 1986). Till en början tackade kommunen nej 
till invandrarverkets förfrågan om man kunde ta emot ett visst an
tal flyktingar och hänvisade bl a till bostadsbrist. Det bör påpekas 
att bostadsbeståndet i Täby fördelar sig på följande sätt: 50% små
hus, 42% bostadsrätter och endast 8% hyreslägenheter. Dessutom 
har man beslutat att maximera invånarantalet till 55 000 och anser 
kommunen vara i stort sett färdigbyggd, vilket bl a innebär mini
mal bostadsproduktion (ibid). 

Senare ändrade sig dock kommunen och träffade ett avtal med 
SIV för en kvot om 60 respektive 90 flyktingar åren 1985 och 
1986. Det ändrade beslutet sammanhängde dels med intresset att 
erhålla den så kallade schablonersättningen, det vill säga de statli
ga medel som tilldelas för varje mottagen flykting, dels med soli
daritetsskäl. Ersättningen medföljer avtalet och baserar sig på 
den överenskomna kvoten. Utöver dessa "avtalsenliga" flyktingar 
kan även andra, "spontant inresta" flyktingar göra anspråk på kom
munens resurser. Schablonersättning utgår dock även för dessa 
flyktingar. Någon principdiskussion när det gäller bostadsfrågan 
för flyktingarna har inte ägt rum, men den rådande uppfattningen 
är att flyktingar i detta avseende skall behandlas som de övriga 
invånarna i kommunen. Praktiskt innebär detta att man skall or
ganisera en "bank" med genomgångsbostäder, för att sedan slussa 
in flyktingarna i det ordinarie bostadsbeståndet. Man har renoverat 
ett före detta alkoholisthem (Vedetten) och gjort om det till genom
gångsbostäder. Några planer på  vidare byggande har man inte, och 
omsättningen på hyreslägenheterna är minimal. 



Detta har medfört att genomgångslägenheterna i praktiken blivit 
permanenta. Ett gift par har bott 18 månader i en sådan genom
gångsbostad på Vedetten (ett rum och kokvrå på 28 kvadratmeter), i 
stället för utlovade sex månader. I en liknande lägenhet bor även 
en familj på fyra personer. Många av flyktingarna bor i andra hand 
och på hotell. 1987 var det akuta behovet ca 70 lägenheter och 
det nödvändiga årliga tillskottet beräknades till ca 40 (Klacken
berg 1987). Situationen i Täby är långtifrån unik - det finns också 
andra kommuner som har hamnat i liknande svårigheter. Samti
digt som de genom att träffa avtal förpliktat sig att ordna bostäder 
åt flyktingarna kan de inte ignorera andra, "inhemska" bostadssö
kande. Denna hårdnande konkurrens kan bidra till en ökad fient
lighet gentemot flyktingarna och kan knappast befrämja deras 
välbefinnande och integration i samhället. 

2.3 Invandrarnas boendeförhållanden 

2.3.1 Bakgrund 

Av förklarliga skäl var det först i slutet av 1960-talet och under 
1970-talet som intresset för forskning kring invandrarfrågor vak
nade och invandrares boende hör inte till de frågor som har haft 
särskilt hög prioritet. År 1977 gav Statistiska Centralbyrån (SCB) 
ut en rapport om invandramas levnadsförhållanden, där boendeför-
hållandena, främst utrymmes- och utrustningsstandard samt hus
typ, behandlades på 8 sidor. 

Det är först under de allra senaste åren man varseblivit den bris
tande kunskap man har om invandrarnas, inklusive flyktingarnas, 
boendeförhållanden. Delegationen för invandrarforskning (1985) 
har utgivit en rapport i vilken man bland annat diskuterar flyktin
gars bosättning i framtiden och ger förslag till forskning på områ
det. Boendekoncentration och segregation anges här som centrala 
frågor, liksom frågan om hur viktigt det egentligen är var man 



bor. Ytterligare frågeställningar rör bostadens betydelse för att 
påverka och förändra familjesammansättningen, och hur den mo
derna svenska bostaden används av invandrare (ibid, s 23,38). 

Under samma år gav också Regionplanekontoret vid Stockholms 
läns landsting ut en rad utredningar om invandrare i Stockholms 
län. Två av dessa rapporter behandlar bostadsfrågor. Den ena, 
(Kemeny 1985) är en sammanställning och bearbetning av offent
lig statistik. Den bygger på specialbearbetat material från Folk-
och bostadsräkningen år 1980. Syftet med rapporten var att ge en 
översiktlig bild av invandrarnas bostadsförhållanden i Sverige. 
Den andra rapporten (Biterman 1985) bygger på en intervjuunder
sökning. Även här var syftet att ge en översiktlig beskrivning, men 
dessutom analyseras invandramas boendeförhållanden och de fak
torer som påverkar dessa. Rapporten behandlar boendesegrega
tion, trångboddhet, trivsel, umgänge i bostadsområdet och förmed
ling av bostäder. 

I en liten skrift med titeln "Där invandrarna bor", utgiven av SIV 
(Sangregorio 1984), försökte man bedöma "konsekvenserna av 
och förutsättningarna för etnisk boendekoncentration". Slutsatsen 
var att koncentration är en negativ företeelse om de övriga omstän
digheterna också är negativa. I en annan rapport från SIV, som 
citerats i det föregående (Ebbeson 1986), sammanställdes på rege
ringens uppdrag de invandrarpolitiska insatser som gjorts i bostads
områden med särskilt hög andel invandrare. Boendefrågan utgjor
de endast en del av undersökningen, och i rapporten diskuterade 
man frågan om de bostads- och invandrarpolitiska målen kommer 
att kunna förverkligas. I en rapport (Arbetsmarknadsdepartemen
tet/bostadsdepartementet 1987) presenteras de diskussioner som 
förts mellan de berörda statsråden och representanter för ett antal 
myndigheter och organisationer. Diskussionerna rörde två frågor: 
hur kan man tillgodose bostadsbehovet för framtida flyktingin
vandring och hur kan man förbättra förhållandena i de invandrar-
täta bostadsområdena i storstäderna? 



I detta sammanhang bör man även nämna Dauns (1980) "Boende 
och livsform", som ur ett etnologiskt perspektiv beskriver männi
skors boende i en av Stockholms förorter. Daun diskuterar den be
tydelse bostadsområdet har för människorna, varför de flyttar samt 
boendet som livsform. Undersökningen handlar inte speciellt om 
invandrare, men dessa finns med bland alla andra. Samma teman 
återkommer i en antologi om boende (Daun 1981). 

De flesta av de ovan nämnda undersökningarna är huvudsakligen 
deskriptiva, även om analytiska inslag kan förekomma (t ex 
Andersson-Brolin 1984; Biterman 1985). Informationen rör i förs
ta hand frågor om hur och var invandrarna bor, nästan inte alls om 
hur de värderar boendet i sig och i relation till andra väsentliga 
livsområden. Det är de sistnämnda frågorna som torde vara mest 
intressanta att studera om ett relevant kunskapsunderlag för för
verkligande av invandrarpolitikens tre mål inom domänen "boen
de" någonsin skall kunna framläggas. Synen på boendet har föränd
rats en hel del sedan. 50-talets funktionalism - 70-talets boende-
forskning präglades av ett socialt och samhällskritiskt perspektiv, i 
dagens forskning riktas uppmärksamheten på hur boendemiljön 
upplevs psykologiskt (Hagner 1987b; Daun 1981). Daun (ibid) 
hävdar att det som i första hand bör förverkligas i den närmaste 
framtidens forskning är "undersökningar som på en gång ingående 
och mångsidigt penetrerar skilda befolkningsgruppers liv och vill
kor", och "... som penetrerar boendet i människors liv från deras 
eget perspektiv". 

2.3.2 Några empiriska undersökningar 

Låt oss nu något närmare titta på hur invandrarnas boendeför-
hållanden ter sig i några av dessa studier. Andersson-Brolin (1984) 
har i en urbansociologisk avhandling beskrivit ett antal invandrar
gruppers boendemönster i Stockholm samt diskuterat hypoteser 
rörande de faktorer som skulle kunna förklara de observerade se-



gregationsmönstren. En intressant hypotes var att vissa gruppers 
koncentration till lågstatusområden (exemplifierade med Tensta 
och Rinkeby) kunde vara en resultant av två faktorer: deras (re
lativt) starkare behov att bo nära varandra i syfte att upprätthålla 
sin etniska/kulturella identitet och deras svaga interna resurser att 
göra sig gällande på den öppna bostadsmarknaden. En annan in
tressant omständighet var  att det "segregationsindex" som 
Andersson-Brolin beräknat för de undersökta invandrargrupperna 
uppvisade en hög positiv korrelation med det mått på "upplevd 
kulturell distans" till samma grupper, som erhållits i två riksrepre
sentativa undersökningar av den svenska befolkningens attityder 
till invandrare och invandring 1981 och 1987 (Lange 1984; Wes-
tin 1984; 1987). Utan att i detta sammanhang gå in på djupare ana
lyser av detta samband kan man konstatera att ju  mer olika och 
kulturellt avlägsna invandrargrupper uppfattas av den svenska be
folkningen, desto mera segregerade tenderar de att vara på bostads
marknaden. Det är emellertid knappast troligt att sambandet är ett 
direkt och enkelt orsaksförhållande. 

Bitermans (1985) tidigare nämnda undersökning omfattade ca 
1 500 utrikesfödda personer i Stockholms län samt 250 svenskar, 
födda på annat håll i landet men bosatta i länet. Rapporten är en 
del av Regionplanekontorets projekt "Invandrare i Stockholms 
län", som syftar till att ge en allsidig och väl sammanhållen bild av 
hur skilda invandrargruppers levnadsförhållanden utvecklats från 
invandringstillfället fram till i dag - allt för att främja samhällspla
neringen och servicen (ibid, s 5). Boendesegregation är en av de 
aspekter som behandlas i undersökningen. Med boendesegregation 
menas här en geografisk fördelning av boendet med en etnisk di
mension (Biterman 1985, s 30). Andersson-Brolin (1984, s 77) 
definierar bostadssegregation som en "skev, rumslig fördelning av 
en befolkningskategori i relation till en stads eller annat geogra
fiskt områdes hela befolkning". 



Koncentrationen av invandrare till Stor-Stockholmsområdet är 
märkbar -1981 bodde där 32,5% av alla utländska medborgare i 
Sverige men endast 17% av rikets totalbefolkning. Samma tendens 
gäller också om man ser till den utrikes födda befolkningen. Det är 
härvid främst turkar, greker och latinamerikaner som koncentre
rats till Stor-Stockholm (Biterman 1985, s 32-33). År 1979 fanns 
det tjugofyra invandrartäta bostadsområden i Stockholms län (av 
totalt 200-300). År 1983 hade antalet ökat till 28. Som invandrar-
tätt betraktas härvidlag ett bostadsområde med mer än 20 procent 
invandrare. Medan andelen invandrare i dessa områden har ökat 
en aning, har samtidigt koncentrationen till de invandrartäta områ
dena minskat, om man betraktar andelen av alla invandrare i 
Stockholms län som bott i dessa områden (ibid, s 48-49). 

Även det segregationsindex som Andersson-Brolin (1984, s 82-
83) använde i sin undersökning tyder på en ökad segregation, låt 
vara att ökningen varierar mellan olika nationalitetsgrupper. Det är 
inte endast i Stockholms-området man kan iaktta boendesegre
gation med avseende på invandrare - även i Göteborg och Malmö 
förekommer liknande tendenser (Ebbeson 1986, s 5). Dessa ten
denser till segregering av invandrare på bostadsmarknaden har gett 
upphov till debatter, utredningar och förslag till åtgärder. En stark 
koncentration av invandrare till vissa bostadsområden anses i 
allmänhet sammanhänga med en rad problem, bl a misstänker man 
att invandrarbarnens möjligheter att lära sig svenska försämras, 
vilket i sin tur bidrar negativt till deras integration i det svenska 
samhället. Förhållandena i Rinkeby i Stor-Stockholmsområdet har 
tidigare ofta nämnts som ett exempel på sådana negativa konsek
venser av segregation. Man får emellertid inte glömma att sådana 
segregations- (eller snarare koncentrations-) tendenser inte endast 
behöver ha negativa följder - de kan också ses som möjliggörande 
och befrämjande betingelser för etnisk sammanhållning, etniska 
tjänster och etniska institutioner, t ex hemspråksundervisning i 
skolan. Invandrartäta bostadsområden erbjuder dessutom den 
svenska delen av befolkningen tillfällen till att i vardagslivet och 



på ett naturligt sätt konfronteras med olika kulturer, vilket - i bästa 
fall - kan främja tolerans och förståelse för det kulturellt annorlun
da (Ebbeson 1986; Sangregorio 1984). 

Ett bostadsområde med många invandrare kan även fungera som 
en "sluss". Det tycks förhålla sig så att många invandrare under 
"etableringsskedet" i böljan av sin vistelse i Sverige bor i invand-
rartäta bostadsområden för att senare, när de uppnått en viss grad 
av integration, flytta till andra typer av områden. Den tid under 
vilken denna process pågår varierar både mellan de olika nationali
tetsgrupperna och mellan enskilda invandrare (Biterman, 1985, s 
53). Etnisk boendekoncentration framstår således som en komplex 
företeelse som påverkas av flera olika faktorer både hos invandrar
grupperna och i värdsamhället. Det är därför viktigt att understry
ka att etnisk boendekoncentration inte utan vidare och i alla situa
tioner bör betraktas som uttryck för diskriminering (i bemärkelsen 
avsiktlig negativ särbehandling) av invandrargrupper. 

Bitermans (ibid) studie visar också att etniska nätverk spelar en 
viktig roll vid anskaffningen av den första bostaden - invandrare 
med liten eller obefintlig anknytning till etniska nätverk vänder sig 
i större utsträckning till samhälleliga institutioner. I många fall 
förefaller en sådan "etnisk förmedling" ha spelat en stor roll för 
anskaffningen av den första bostaden, varefter andra instrument, 
som t ex bostadsförmedlingen och byten genom annons, börjar 
användas. Ju längre vistelsetiden i Sverige, desto större roll spelar 
dessa instrument för anskaffning av bostad. De etniska nätverkens 
möjligheter att vara behjälpliga i bostadsfrågor är givetvis beroen
de av den aktuella etniska gruppens resurser och kompetens inom 
värdsamhällets bostadsmarknad. Dessa resurser och kompetenser 
varierar mellan olika nationalitetsgrupper. I svensk invandrar
forskning har dessa företeelser ägnats allför liten uppmärksamhet. 
Lika litet uppmärksamhet har man inom denna forskning ägnat åt 
etnisk företagsamhet och etniska "nischer" i värdlandets ekonomi, 
som ju kan betraktas som viktiga aspekter av och indikatorer på en 



invandrargrupps integration inom värdsamhället. Sådana etniska 
nischer, särskilt speciella affärer för livsmedel och grönsaker av
sedda för olika invandrargrupper är ofta, men ej  alltid, belägna i 
invandrartäta bostadsområden. Till undantagen hör bl a Hötorgs
hallen i Stockholms city, där mångfalden av råvaror till olika "eth
nic cuisines" exponeras frikostigt i de olika invandrarägda af
färerna. 

En nyanländ flyktings anknytning till de i värdlandet existerande 
nätverken från samma nationalitetsgrupp kan variera väsentligt. 
Detta är i sin tur beroende av en rad faktorer, som släktband, tidi
gare tillhörighet till samma eller liknande nätverk i hemlandet, so-
cioekonomisk bakgrund i hemlandet, den enskilde flyktingens so
ciala färdigheter mm. Dessa nätverksaspekter kan skilja sig vä
sentligt mellan olika migrant- och flyktingvågor från samma ur
sprungsland, vilka i en del fall kan utgöra sk händelsekohorter 
som emigrerat/flytt vid olika tidpunkter. Inom varje sådan "händel
sekohort" är skälen för migration/flykt relativt likartade, genom att 
de sammanhänger med vissa specifika händelser eller förhållanden 
i hemlandet. Dessa skäl kan emellertid skilja sig väsentligt mellan 
olika vågor eller kohorter av samma nationalitet. I en del fall kan 
stora delar av de i hemlandet existerande nätverken (som skapats 
t ex genom gemensam politisk verksamhet) "transplanteras" till 
värdlandet och där utgöra väsentliga resurser, som dock kan kring-
skäras genom destruktiva processer inom gruppen, t ex politiska 
eller andra motsättningar. Sådana aspekter måste medtas om man 
vill göra en någorlunda realistisk och korrekt bedömning av en 
nyanländ flyktings resurser och möjligheter när det gäller anskaff
ning av bostad. 

I många fall gäller dock att med ökande vistelsetid i värdlandet 
ökar även anknytningen till de redan etablerade etniska nätverken 
och nya nätverk skapas. Beroendet av myndigheter och institutio
ner för anskaffning av bostad minskar i takt med ökande självstän
dighet och tillgång till alternativa instrument. Det kan noteras i 



detta sammanhang att bland de chilenare och polacker som ingick 
i Bitermans (ibid) undersökning tenderade andelen som var miss
nöjda med bostadsområdet (och följaktligen motiverade att flytta) 
att vara större bland dem som fått sin bostad genom bostadsför
medlingen än bland dem som fått den på "annat sätt". Man skulle 
kunna tolka det så att när människor skaffar sig bostad genom 
egna ansträngningar och med användning av de instrument som 
står dem till buds, känner de en större grad av "handlingsförmed
ling" när det gäller denna del av deras livsomständigheter än när 
de får bostaden tilldelad av en myndighet med få eller inga alter
nativ (se Lange 1983; Westin 1984; Lange & Westin 1985 samt 
avsnitt 7.1 för en diskussion av begreppet "handlingsföimedling"). 
I Bitermans (ibid) undersökning var dock chilenarna ett undantag -
de var missnöjda oberoende av hur de fått sin bostad. De bostäder 
som står invandrarna till buds genom bostadsförmedlingen är 
oftast hyreslägenheter och ligger i många fall i invandrartäta om
råden, som samtidigt tenderar att uppfattas som de minst attraktiva 
på bostadsmarknaden. När det gäller möjligheterna på bostads
marknaden anser en hel del invandrare subjektivt att diskrimine
ring förekommer såväl inom offentliga bostadsförmedlingar som 
bland privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar (Bergman 
& Swedin 1982). 

I motsats till svenskar bor invandrare oftare i flerfamiljshus och i 
hyreslägenheter, men innehar samtidigt bostadsrätter i betydligt 
större utsträckning än vad man skulle förvänta sig utifrån den all
männa bilden av deras situation på bostadsmarknaden. I detta av
seende föreligger väsentliga skillnader mellan olika invandrargrup
per, vilket sammanhänger med att fördelningen av de boende mel
lan olika bostadstyper och upplåtelseformer beror av flera olika 
faktorer (Biterman 1985). Det sätt på vilket man bor uppfattas van
ligtvis som en fråga om resurser, men i väsentlig utsträckning 
handlar det även om värderingar och därmed sammanhängande 
prioriteringar, som kan variera påtagligt mellan kulturer och sub
kulturer. Enligt Biterman (ibid) samvarierar upplåtelseformen (hy-



resrätt etc) i högre grad än hustypen (enfamiljshus mm) med bak
grundsfaktorerna vistelsetid i Sverige, hushållsinkomst, flyttnings
planer, inställning till medborgarskap, avsikt att stanna i Sverige 
och befintlighet av eget hus i hemlandet. Dessa faktorer är givetvis 
inte helt oberoende av varandra. 

Ett bostadsområde kan studeras ur åtminstone två synvinklar, dels 
nätverksmönstren i området, dels trivselnivån hos invånarna. Båda 
aspekterna påverkas av en rad olika faktorer: invandramas ursprung 
i rural eller urban miljö i hemlandet, bostadsområdets känne
tecken, t ex bebyggelsetyp, struktur och invandrartäthet, förekomst 
av släktingar och landsmän, invandrargruppens homogenitet och, 
på familjenivån, förekomst av hemmavarande barn. Till exempel 
tycks en kombination av att invandraren har en rural bakgrund, att 
området inte består av höghus och inte är invandrartätt samt att in
vandraren är småbarnsförälder medföra att sannolikheten för um
gänge med svenska grannar blir större (Biterman, ibid). Bland de 
grupper som ingick i Bitermans undersökning - chilenare, finnar, 
greker, jugoslaver och polacker - umgicks chilenarna och grekerna 
mest med sina landsmän och minst med svenskar, medan för pol
ackernas del förhållandet var omvänt. Liknande bild framträdde i 
fråga om önskan att bo nära sina landsmän. Enligt diskriminerings
utredningens (statistiskt icke representativa) undersökning saknade 
de flesta intervjuade invandrare, i synnerhet latinamerikaner, tur
kar och svarta, grannkontakter (Bergman & Swedin 1982). Trivsel
nivån varierade starkt mellan de olika invandrargrupperna. Till
fredsställelse med bostadsområdet tycktes samvariera med invand
rartäthet på så sätt att ju högre koncentration av invandrare i områ
det desto större missnöje med detta område. Det är dock knappast 
troligt att invandrartätheten som sådan direkt orsakar missnöje -
"mellankommande" faktorer som inställning till andra invandrare 
och de negativa faktorer som ofta kännetecknar invandrartäta bo
stadsområden tycks vara mera plausibla förklaringar (Biterman, 
ibid s 95-104). 



I Statistiska centralbyråns rapport (1984, s 87) - som gäller ut
ländska medborgare och inte "invandrare" i betydelsen utrikes 
födda personer - konstateras att "andelen hushåll som bor i små 
lägenheter är större bland utlänningar än bland befolkningen i 
övrigt". I fråga om standard påpekas det att "...ser man så på lä
genhetsstandarden så föreligger inga skillnader mellan svenskar 
och udänningar". Den sammanfattande bild av utländska medbor
gares boende i Sverige som framträder ur denna rapport visar att 
dessa oftast bor i relativt nybyggda bostäder med modern utrust
ning. Att således utrustningsstandarden inte alls behandlas i Re-
gionplanekontorets rapport (Biterman, 1985) beror antagligen på 
att invandrarna på den punkten inte skiljer sig från svenskarna. 
Den andra aspekten, utrymme, är däremot fortfarande intressant, 
ty bristande utrymme kan - till synes självklart - innebära trång
boddhet. 

Begreppet "trångboddhet" är relativt med avseende på historisk 
och biografisk tid samt klasstillhörighet. För närvarande anser 
man officiellt att trångboddhet föreligger om man bor fler än två 
personer per rum, kök och ett rum oräknat ("norm 2", Biterman, 
1985, s 105). Under de senaste 10-15 åren har trångboddheten 
minskat påtagligt både bland svenskar och invandrare, till stor del 
på grund av det intensiva bostadsbyggandet under denna period. 
Däremot kvarstår skillnaden mellan svenskar och invandrare. 
Trångboddheten varierar kraftigt mellan de olika invandrargrup
perna, från 6% bland polacker till 20% bland jugoslaver (ibid, s 
106). Det är emellertid inte helt klart hur tillförlitliga dessa data är. 
Med utgångspunkt från samma norm för trångboddhet har man 
t ex erhållit tre olika resultat för den grekiska gruppen: 15%, 28% 
och 42% (Biterman 1985; Kemeny 1985,1987). Dessa skillnader 
kan till en viss del förklaras av olika definitioner av målgrupperna 
samt olika undersökningsmetoder. Enligt Kemenys (1987) resultat 
är vissa invandrargrupper mindre trångbodda än svenskarna. Detta 
gäller t ex danskar, norrmän, tyskar, amerikanare (från USA) och 
ester. Dessa data bör emellertid kontrolleras med avseende på rele-



vanta bakgrundsfaktorer som utbildning, yrke och hushållsin
komst. Trångboddhetens variation mellan olika invandrargrupper 
beror bl a på olikheter i resurser, skillnader i hushållsstorlek och 
den fas i anpassnings- eller integrationsprocessen som gruppen i 
fråga genomsnittligt befinner sig i. 

Till bilden hör också att trångboddheten tycks vara mera accep
terad inom de grupper hos vilka den är vanligast förekommande. 
Även den subjektiva trångboddheten, dvs huruvida man själv upp
lever sig vara trångbodd, varierar mellan och inom olika invand
rargrupper, vilket till väsentlig del beror på vilka referensgrupper 
man jämför sig med, liksom på de kulturellt och subkulturellt 
varierande normerna. 

Den "normala" hushållsstorleken varierar mellan olika kulturer, 
vilket i en del fall kan leda till en påtvungen (både objektiv och 
subjektiv) trångboddhet. Till exempel är assyriska och syrianska 
familjer i allmänhet betydligt större än svenska, men bor trots det
ta ofta i bostäder vilkas storlek normerats efter svenska förhål
landen. I bostadsbeståndet i Ronna, Södertälje, fanns det år 1982 
endast 2,7% lägenheter med fem eller fler rum. Det var därför 
långtifrån ovanligt bland de assyriska och syrianska familjerna att 
6 personer bodde i en trerummare, inte av egen vilja utan på grund 
av brist på större lägenheter (Carlbom 1982). Trots det anförs 
ibland argumentet att familjer från vissa invandrargrupper "vill" 
bo trångt, vilket bottnar i den värdigt förekommande men felaktiga 
föreställningen att många invandrargrupper kännetecknas av stora 
flergenerationshushåll med många släktingar och vänner som bor 
tillsammans. Även om sådana hushåll förekommer oftare hos vis
sa invandrargrupper än hos svenskarna, är bilden korrekt endast 
med avseende på en mindre andel invandrarhushåll. Dessa förhål
landen varierar mellan olika invandrargrupper - tregenerationshus-
håll är vanligast bland greker (7,7%) och chilenare (4,9%). Den 
mest markanta skillnaden mellan svenska hushåll och invandrar
hushåll föreligger med avseende på barnlöshet (Biterman 1985, s 



120-123). I samma undersökning uttryckte utomnordiska invand
rare en starkare önskan att dela bostad med föräldrarna, eller 
åtminstone bo nära dem, än de personer som var födda i Norden. 
Styrkan hos denna önskan var emellertid beroende av rural/urban 
bakgrund, ålder och familjestatus. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att invandrares boende 
påverkas av många olika faktorer såsom etnicitet, vistelsetid, orsak 
till vistelse, avsikt att stanna, familjeförhållanden och inkomst. In
vandrare bor oproportionerligt ofta i miljonprogrammets hyreslä
genheter. Ofta är de också trångbodda. Det finns emellertid många 
och stora skillnader mellan de olika invandrargruppernas boende-
förhållanden. I Bitermans (1985, s 3) undersökning konstateras att 
bland de undersökta invandrargrupperna är det polackerna och fin
ländarna som förefaller bäst integrerade i samhället i allmänhet 
och på bostadsmarknaden i synnerhet. 

Om man nu antar att flyktingars boendeförhållanden i stora drag 
motsvarar invandrarnas i allmänhet, skulle bilden av flyktingars 
boende te sig på följande sätt. Flyktingar bor i större grad än sven
skar i invandrartäta områden, i hyresbostäder som de fått genom 
bostadsförmedlingen. När det gäller bostadsstandard har flyktingar 
ungefär samma utrustningsstandard som svenskar, medan man i 
fråga om utrymmes standard har det sämre, det vill säga är mer 
trångbodda. Flera generationer bor tillsammans i en större andel 
av flyktingshushållen jämfört med svenska hushåll, likaså uttryck
er fler flyktinghushåll önskan att bo tillsammans med eller nära 
sina föräldrar. Dessa förhållanden varierar dock mellan de olika 
flyktinggrupperna. 

Det är emellertid viktigt att understryka att bostadsförhållandena 
hos de relativt nyanlända flyktingar som omfattas av det nya 
mottagningssystemet i väsentliga avseenden kan skilja sig från den 
allmänna bild som skisserats ovan. De "äldre" invandrarnas (och 
de tidigare anlända flyktingarnas) boendemönster har i en vä-



sentligt högre grad genererats av "naturliga", dvs inte av myndig
heter direkt styrda, processer, som bl a medfört den tidigare disku
terade koncentrationen till vissa tätorter. Genom att de "nya" flyk
tingarna systematiskt sprids över en större del av Sverige och en
dast i undantagsfall kan välja kommun och bostadsområde, följer 
inte deras primära bosättning samma mönster som hos de "äldre" 
invandrarna. Detta kan bl a innebära att det faktum, att vissa av 
dem bor i invandrartäta områden (som nu till följd av den styrda 
mottagningen böljar förekomma även på små orter), i mindre grad 
än hos de "äldre" invandrarna avspeglar "handlingsförmedling". 
Det motsatta kan även tänkas förekomma, dvs att de flyktingar 
som i grund och botten skulle önska att bo i ett område med fler 
landsmän nu bor i områden där landsmän är mycket sparsamt re
presenterade. Vidare är det troligt att de "nya" flyktingarnas bo
stadssituation kännetecknas av mindre trångboddhet än genomsnit
tet för "äldre" invandrare, ty det ingår i det kommunala flykting
mottagandets skyldigheter att ordna bostäder med acceptabel ut
rymmesstandard. Detta medför bl a att färre flyktingar är tvungna 
(alt. kan välja) att bo hos släktingar eller vänner i väntan på en 
egen bostad. Deras korta vistelsetid i Sverige torde också innebära 
att sannolikheten för invandring av anknytningsfall är mindre, 
vilket i sin tur medför att andelen flergenerationshushåll torde vara 
mindre. 



3 NÅGRA TEORETISKA INFALLSVINKLAR 

3.1 Boendet betraktat som en domän av det sociala livet 

I detta avsnitt presenteras några teoretiska infallsvinklar på boen
dets betydelse och funktion som en domän av det sociala livet. I 
mångt och mycket handlar det om förortsboendet i ett väster
ländskt samhälle - den realitet som möter många av de flyktingar 
som kommer till Sverige. 

Innan industrialiseringen började ändra livsformerna i de väster
ländska samhällena var separationen mellan arbete och boende be
tydligt mindre än den är i dag - 1  ex bodde många människor hos 
sina arbetsgivare. Med Daun (1980, s 10, 14) skulle man kunna 
säga att "bostaden var den fysiska gestaltningen av överlevnads
formen". Detta medförde bl a att bostadens estetisk-symboliska 
betydelse var - för de "lägre" samhällsklasserna - betydligt mindre 
än vad den är i dag. I vilket fall som helst var denna betydelse vä
sentligt annorlunda, vilket bl a visas av Tuans (1982) subtila, his-
toriskt-tvärkulturella analys av relationen mellan boendet, det fy
siska-sociala rummet och självuppfattningen/identiteten. 

Trots att bostadens betydelse har förändrats hör boendet fortfaran
de till något av det mest grundläggande i människors liv. Även om 
folk numera sällan bor på sin arbetsplats är arbetsplatsens relation 
till boendet inte helt betydelselös - de flesta vill t ex gärna att av
ståndet mellan arbetsplats och bostad inte är alltför stort. Som bl a 
Tuan (ibid) påpekat har den västerländska kulturen framförallt ef
ter industrialismens inträde alltmer accentuerat individens och 
därmed även den privata livssfärens betydelse. Detta har medfört 
att det sociala livet segmenterats i från varandra alltmer separerade 
domäner och bostaden alltmer börjat fungera som en privat till
flyktsort, till vilken man drar sig tillbaka från de påfrestningar som 
ens aktiviteter i de andra domänerna av det sociala livet åsamkar. 
För allt bredare kategorier av människor har bostaden även börjat 



fungera som både en komponent i och ett uttryck för identiteten, 
dvs som en "idential" och en "identitetsmarkör" (Lange & Westin 
1981). Därmed har boendets expressiva funktion och värde ökat. 

Enligt Frykman & Löfgren (1979) skedde i slutet av 1800-talet en 
radikal förändring i borgerlighetens syn på boende och hem -
hemmet blev en skådeplats, men också ett skydd mot omvärlden. 
Dessa nya borgerliga ideal, betingade av ekonomiska och tekniska 
förändringar, har sedermera även fått fotfäste i andra samhälls
klasser. Från att tidigare - åtminstone inom vissa samhällsskikt -
huvudsakligen ha varit en bruksvara och en materiell ram för livet 
har bostaden omvandlats till "ett mål i sig, ett föremål för fantasi 
och språkligt medvetandegörande av vår identitet" (Daun 1981, s 
82). Medan boendet tidigare varit ett slags supplement till arbetet, 
har det i det industriella samhället blivit en beståndsdel i den från 
arbetet allt striktare separerade livssektor som kallas fritid (Daun 
1980). Den uppluckring av sambandet mellan produktiv verksam
het och konsumtion som kännetecknar denna samhällstyp har 
medfört att även fritiden, och därigenom boendet, "konsumeras". 
Således konsumeras.boendet i sin egenskap av den individualistis
ka livsformens instrument och uttrycksmedel (Daun 1980; Otto-
meyer 1978). 

Ur ett något annorlunda (av allt att döma mera "materialistiskt") 
perspektiv påpekar dock Soidre-Brink (1987) att man inte kan se 
boendet som en helt självständig livsdomän - om boendet betrak
tas utifrån sin roll i det (kapitalistiska) ekonomiska systemet inbe
griper det reproduktion och konsumtion av aktiviteter och utgör 
därför en av förutsättningarna för lönearbetet. I en komplementär 
relation förutsätter samtidigt boendet detta lönearbete som grund
val för "sin materiella existens". Något förenklat kan man se det 
privatiserade/individualiserade boendet som en "naturlig" psyko
logisk reaktion på de förändringar i livsvillkoren som industrisam
hället medfört. Ett minskat inflytande över arbetsuppgifterna -
framförallt kanske inom den industriella produktionen - får sin 



kompensation i det inflytande och den kontroll som kan utövas 
över den privata bostaden. Ju mindre möjligheterna till egen kon
troll av livsvillkor, självförverkligande och uttryck av identiteten 
är inom arbetslivet, desto större roll spelar boendet som instrument 
för dessa behov. Även om utrymmet för handlingsfrihet (och där
med för "handlingsförmedling" av livsomständigheter) varierar 
med individens position i den socioekonomiska strukturen, inne
bär den relativa valfrihet som råder inom boendets domän att indi
viden genom att välja bostadsort och boendeform i viss utsträck
ning även väljer grannar, umgänge och materiella uttryck för sin 
identitet och sina aspirationer. Ju mer handlingsutrymmet regleras 
och snävas till av de samhälleliga maktstrukturerna, desto mer 
kommer boendet att omhuldas som en frihets- och identitetsgivan-
de livsform. 

Den individualism som ofta ses som ett dominerande kännetecken 
hos hos de västerländska kulturerna har av allt att döma förstärkts 
av industrialisering, urbanisering, demokrati och kulturell plural
ism. Upplevelsen av det egna självet som individuellt särpräglat 
förstärks sannolikt av den ökande anonymitet och kortvarighet i 
möten mellan människor som befrämjas av den urbana livsformen. 
Den känsliga balansgången mellan behovet av tillhörighet, gemen
skap och likhet med andra och behovet av individualitet och per
sonlig särprägel kompliceras åtskilligt av de ständigt växande ur
bana arenor som präglar framförallt de västerländska samhällena. I 
kölvattnet efter dessa förändringar växer identitetsindustrier fram, 
som tillhandahåller allt större urval av alltmer flyktiga identialer 
och identitetsmarkörer, må det sedan vara fråga om kläder, bo
stadsinredningar eller hela livsstilar. "Kvasi-grupper" och "kvasi-
kategorier" föds, glimmar till och försvinner över en dag för att 
ersättas av nya trender och identiteter. Det kulturella ytskikt som 
produceras på så sätt blir alltmer mångfasetterat, alltmer kortlivat 
och - av allt att döma - samtidigt allt tunnare. 



Det för vår tid typiska boendet - framförallt kanske i hyrda bostä
der och i förorter - kan också betecknas som övervägande passivt. 
Överindividuella maktstrukturer - staten, näringslivet och markna
den - utgör de problemlösande, välfärdskapande och välfärdsförde-
lande institutionerna. Upplösningen av gångna tiders "naturliga" 
kollektiv, förankrade i produktion och andra primära livsbetingel
ser, har medfört att familjen (i bästa fall) blivit den mest påtagliga 
sociala (mikro)strukturen. Den nästan totala frånvaro av naturliga 
arenor och "artärer" för ett rikt socialt liv som kännetecknar för
ortsboendet i anonyma konglomerat av hyresblock har berövat 
människorna gemensamma anknytningspunkter och minimerat fö
rekomsten av problem som kräver kollektiva lösningar och som 
därför kan utgöra grundvalar för gemenskap (se t ex Hedman 
1976). Detta bidrar till att boendet blir passivt, privatiserat och 
samtidigt ansvarslöst, vilket bl a yttrar sig i vandalisering. Man har 
visserligen påpekat (Franzén & Sandstedt 1981) att "förortsbomas" 
behov av aktivitet, gemenskap och ansvar kanaliseras till andra 
livsområden. Med tanke på boendets grundläggande materiella, 
sociala och psykologiska betydelse i människors liv är det emeller
tid långtifrån säkert att sådana "kompensationer" är tillräckliga. 

I denna skissartade diskussion av förändringar och tendenser i den 
västerländska kulturen utgör begreppet "kultur" en svepande ge
neralisering. Kring möjliga respektive önskvärda innebörder av 
detta begrepp har hyllmeter litteratur skrivits och inte ens inom 
modervetenskaperna etnologin och socialantropologin är begrep
pet entydigt definierat (se t ex Jahoda 1984; Rohner 1984; Segall 
1984; Shweder & LeVine 1984). Begreppets intuitiva "appeal" har 
tillsammans med dess mångtydighet gjort det alltför lätt att skapa 
mångfalder av terminologiska "bindestreckskulturer": "barn-kul
tur", "arbetar-kultur", "nordisk kultur", "kvinnokultur", "ungdoms
kultur, "företags-kultur", "invandrar-kultur" etc. I vilken utsträck
ning verkligheten följer dessa begreppsliga (eller snarare termino
logiska) nydaningar är betydligt svårare att avgöra. För vårt vid
kommande är dock enbart vissa avgränsningar av "kulturer" rele
vanta, framförallt den etniska och/eller nationella kulturen. 
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Det torde knappast råda något tvivel om att struktureringen av det 
psykosociala livet i "domäner" - naturligt existerande, socialt och 
psykologiskt integrerade och relativt homogena "fält" av aktivite
ter, handlingar, normer, statussystem och föreställningar (se 
CEIFO 1985) - skiljer sig väsentligt mellan etniska/nationella kul
turer. I sin studie av Uganda-indiska flyktingars öden i Sverige vi
sar t ex Westin (1985) att det svenska samhällets skarpa åtskillnad 
mellan arbete och fritid knappast hade någon motsvarighet i den 
variant av Gujerati-kultur som de ugandiska flyktingarna hade 
med sig i bagaget, vilket medförde bl  a att de hade stora svårig
heter att få den svenska "fritiden" att bli meningsfull. Till väsentlig 
del berodde detta på avsaknaden av det slag av "social life" som i 
många andra kulturer binder samman domänerna arbete och fritid 
till en organisk helhet, i vilken boendet endast utgör en aspekt. Låt 
mig - efter några anmärkningar rörande kulturbegreppets innebör
der - något reflektera kring boendets kulturella roll och betydelse. 

3.2 Boende, kultur och valfrihet 

Enligt Altman & Chemers (1984, 3) kan man definiera begreppet 
"kultur" genom att specificera fyra nyckelkomponenter: (1) "Kul
tur" syftar på företeelser som trosföreställningar, uppfattningar, 
värderingar, normer, seder och gruppers eller samhällens beteen
de. (Peterson, 1979, nämner elementen normer, värderingar, tros
föreställningar och symboler); (2) "Kultur" i denna bemärkelse för
utsätter en viss grad av konsensus kring dessa trosföreställningar 
etc (i Triandis', 1972, tappning "den subjektiva kulturen"; i Han-
nerz', 1983, version "det kollektiva medvetandet"); (3) "Kultur" 
förutsätter vidare att dessa konsensuella "ingredienser" måste vara 
relativt beständiga och måste därför överföras mellan generatio
ner, i första hand genom informell och formella socialisation; (4) 
"Kultur" tar sig uttryck i materiella ting (främst artefakter) och i 
den fysiska omgivningen. 



Även om denna bestämning av begreppet "kultur" är mångfasette-
rad och övergripande, kan delade meningar råda beträffande de 
olika komponenternas och ingrediensernas beskaffenhet och vikt. 
"Att känna ett samhälle innebär att veta någonting om de sociala 
värden som råder där", skriver Allardt (1985, s 48), som med "so
ciala värden" avser inlärda, generella, bestående, målorienterade 
tendenser att välja mellan olika handlingsalternativ. Swindler 
(1986) anser att "kultur" består av "symboliska bärare av inne
börd" som omfattar trosföreställningar, ritualer, konst, språk mm. 
Enligt hennes synsätt påverkar kulturen handlandet inte genom att 
tillhandahålla de "finala" värderingar mot vilka handlingar är rik
tade, utan snarare genom att forma en repertoar av vanor, trosföre
ställningar, färdigheter, mönster, förebilder, symboler och världs
bilder, som människor kan använda när de bestämmer sina hand
lingsstrategier för att lösa olika problem. 

Till skillnad från tex Max Webers syn på relationen mellan kultu
rella värderingar och handling innebär Swindlers synsätt att vär
deringarna är orienterande drivkrafter för handlandet snarare än 
absoluta mål. Enligt Swindler (ibid) skiljer sig relationen mellan 
kulturella värderingar och handlande beroende på vilken fas sam
hället eller kulturen i fråga befinner sig i. Under lugna och stabila 
perioder ("settled lives/settled culture") är kultur och handling in
tegrerade, varvid kulturen står för kontinuiteten i det samhälleliga 
livet och begränsar handlandet. Under instabila och oroliga perio
der ("unsettled lives") kännetecknas samhället av social förändring 
där nya värderingar och handlingsstrategier genereras. Under så
dana perioder synliggörs de kulturella innebörderna tydligare än 
under stabila faser, då det som tidigare varit underförstått och själv
klart nu konfronteras med nya och annorlunda synsätt. Så fort en 
kultur innehåller mer än en värdering - vare sig denna ses som en 
orienterande drivkraft eller ett absolut mål - implicerar detta, 
åtminstone principiellt sett, valfrihet och valmöjligheter. I sin dis
kussion av värdeförskjutningar i det svenska samhället skriver 
Lyttkens (1985, s 260) 



"Medvetet eller ej så bygger varje beslut på vär
deringar. Val förutsätter rent logiskt värdering
ar. Att studera värderingar betyder följaktligen 
att man bland annat undersöker de förutsätt
ningar som olika beslut vilar på, eller kommer 
att vila på." 

Inom den västerländska demokratiska ideologin är valfriheten en 
av de grundläggande idéerna. Valfriheten begränsas dock av den 
repertoar av värderingar, normer och mål som tillhandahålls av kul
turen och som således utgör förutsättningar för de val vilkas frihet 
man vill värna om - med Lyttkens' (ibid) ord är vi "fria i våra val 
men inte i våra värderingar". Samme författare anser att den sven
ska kulturen präglas av en mycket snäv repertoar av värderingar 
mellan vilka människor kan välja, paradoxalt nog parad med en 
utbredd, ideologiskt präglad myt om att denna repertoar är mycket 
större, och i betydligt större utsträckning tillgänglig för rationellt 
grundade val, än vad verkligheten ger belägg för. Det förhåller sig 
emellertid sällan så att en värdering (givetvis beroende på hur ge
nerellt eller abstrakt den formuleras) entydigt anvisar ett enda mål 
och en enda handlingsstrategi som instrument för uppnående av 
detta mål. Även om tillgången på "valbara" värderingar är mycket 
snävt begränsad, kan den vara större när det gäller alternativa mål 
och alternativa handlingsstrategier som är förenliga med en viss 
värdering. 

Som vi påpekat tidigare är "valfrihet" ett av slagorden i den sven
ska invandrarpolitiken och det kan tolkas så att invandrarna och 
minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå 
upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den 
ursprungliga identiteten. Detta "deklarativa" uttryck för den de
mokratiska valfrihetsprincipen innebär således att invandrar
na/flyktingarna fritt skall kunna välja kultur, vilket bl a implicerar 
fritt val av värderingar, mål och handlingsstrategier. Om således 



en invandrargrupp väljer målet "att bibehålla och utveckla den ur
sprungliga (=etniska/nationella, vår anm.) identiteten" - ett av alter
nativen i den repertoar som erbjuds - vilka konkreta, med deras 
egna värderingar förenliga handlingsalternativ föreligger som in
strument för uppnående av detta mål? Och i den mån det valda 
målet och/eller instrumentet befinnes strida mot värdsamhällets 
dominerande värderingar, vilka medel står till buds för att lösa de 
konflikter som kan bli följden? 

Deklarativa slagord som "valfrihet" brukar ha ett problematiskt 
förhållande till verkligheten. När det gäller boendet kan man med 
Hedtjärn (1983) fråga sig vems valfrihet man i första hand värnar 
om. För den boende innebär valfriheten en viss frihet att utnyttja 
bostaden efter egna behov och önskemål, medan den fysiska ut
formningen av bostaden ingår i byggherrens valfrihet. Denne be
gränsas i sin tur av komplicerade regelsystem. De minutiösa och 
mer än nödvändigt byråkratiserade svenska byggnormer, som med 
djupt allvar reglerar den tillåtna bredden på köksskåp, sätter be
stämda gränser för byggherren, och ger som resultat en bostad 
som begränsar den fantasi som den boende kan utveckla när det 
gäller nyttjandet av bostaden. Den ekonomiskt svages frihet att väl
j a  bostadens läge och art är i de flesta fall illusorisk. Det svenska 
jämlikhetsidealet har av allt att döma medfört en i internationellt 
perspektiv mycket begränsad valfrihet när det gäller boende. Den 
standardiserade svenska moderniteten - vars förtjänster när det gäl
ler att skapa i flera avseenden människovärdiga bostäder för folk
flertalet inte bör underskattas - kan inte berömma sig av att ha ta
git hänsyn till människors djupare och mer subtila och svårartiku-
lerade behov inom boendedomänen. 

Så länge ens liv löper nedsänkt i den egna kulturen - särskilt när 
denna kultur är relativt homogen - är man "kulturblind" och be
traktar tillvaron med en oundviklig och självklar etnocentrism. 
Konfrontationer med andra, annorlunda kulturer gör även den eg
na kulturen synlig, framförallt kanske genom att sätta frågetecken 



för det självklara. Ofta känns det annorlunda till att börja med 
konstigt och sämre, för att så småningom - i bästa fall - börja upp
fattas som ett alternativ till det självklara. Det vore dock förhastat 
att tro att ökad kännedom om andra kulturer automatiskt leder till 
ökad förståelse och tolerans - i en del fall kan sådan kännedom bi
dra till att det annorlunda känns ännu mera främmande. Kollisio
nen mellan centrala värderingar och världsbilder kan ibland bli så 
kraftig att parterna kan få svårigheter att bemöta varandras olikhet 
med den respekt som de kanske på ett principiellt plan skulle be
känna sig till. Det är däremot säkert att det tvärkulturella jämför
ande perspektivet i studiet av sociala företeelser kan ge en sådan 
distanserad förståelse av den egna kulturen som är en nödvändig -
om än långtifrån tillräcklig - förutsättning för ökad tolerans. Ett 
sådant perspektiv anläggs t ex av Altman & Chemers (1984), som 
studerat hemmet som en utkristallisering av miljömässiga, tekno
logiska och kulturella betingelser. 

När det gäller flyktingars boende sätter de snäva svenska normer
na i fråga om bostadens utformning bestämda gränser för kulturell 
variation i bostadens användning. För de väntande flyktingarna 
utan uppehållstillstånd blir dessutom möjligheterna att sätta kultu
rell prägel på bostaden ytterligare beskurna av den temporära och 
osäkra karaktären på deras tillvaro i Sverige. Den kommunala 
svenska standardinredningen präglar på ett överväldigande sätt des
sa flyktingars livssfär i bostaden, där endast enstaka etniska eller 
personliga symboler bryter av mot den av kommunens välvilja 
skimrande plyschklädda soffgruppen och färg-TV-n. Hos flykting
ar med uppehållstillstånd kan den kulturella prägeln på bostadens 
inredning vara större, även om detta också varierar beroende på 
bl a arten av deras flyktprojekt, framförallt styrkan i deras tro på 
återvändande till hemlandet. Kulturkrockarna i boendet kan kan
ske bättre iakttas genom deras upplevelser av den svenska boende
miljön - huruvida de anser att de i stora drag kan bo som i hemlan
det och om de saknar något därifrån som är svårt att förverkliga i 
den svenska verkligheten. 



3.3 Några reflektioner kring boendet i ett strukturellt och histo
riskt perspektiv 

I det här sammanhanget är det givetvis omöjligt att ge någon hel
täckande bild av boendets beroende av den samhälleliga strukturen 
och den historiska kontexten - vi måste således begränsa oss till 
några rapsodiska reflektioner. Som vi påpekat i det föregående 
präglas enligt Franzén & Sandstedt (1981) efterkrigstidens byg
gande i Sverige av en ny syn, där stadsmönstret utformas i enlig
het med en funktionalistisk uppdelning i "sfärer" eller domäner av 
det sociala livet. Rötterna till boendets separation från arbetet lig
ger visserligen i 1800-talets industriella omvälvning, men det var 
först under 1940-talet som boendet började urskiljas som en funk
tionell enhet i den urbana miljön. Funktionsenheten benämndes 
"grannskapsenhet" och funktionen var att stärka gruppgemenska
pen och familjen samt att förhindra isolering, således ideal som 
hämtats från det gamla samhället. Enligt denna "socialfunktiona
listiska" syn skulle bostäderna byggas kring gemensamma anlägg
ningar som tvättstugor, daghem och butiker. På den närmast högre 
integrationsnivån skulle bostadsgrupperna omringa ett gemensamt 
centrum, vars uppgift var att ombesöija mera institutionaliserade 
servicebehov. Så föddes den typiska svenska förorten, vars oför
måga att förverkliga de rationellt uttänkta målsättningarna har ut
satts för mycken kritik. 

Den teoretiska utgångspunkten för Franzén & Sandstedts (ibid) 
resonemang är Habermas' offentlighetsteori om omvandlingen av 
den borgerliga offentligheten. I sin analys gör Habermas den pri
mära distinktionen mellan stat och samhälle. Samhället omfattar 
två sfärer: privatsfären och den egentliga offentligheten. Privat
sfären består dels i marknaden och produktionen, dels i "intimsek
torn", inom vilken familjen återfinns. Den egentliga offentligheten 
är den sfär inom vilken privatmänniskorna, dvs allmänheten, kom
mer samman i samtal och rationell debatt. Med en viss tänjning av 
begreppet "egentlig" skulle man kunna säga att denna sfär utgör 



den äkta offentligheten, som utgör en motpol till den offentliga 
myndighetens sfär som definieras av staten. I slutet av 1800-talet 
började barriären mellan den offentliga (främst den statliga) och 
den privata sfären att perforeras allt oftare genom allt fler statliga 
penetrationer inom både privatsfären och den egentliga offent
ligheten, varvid allt fler uppgifter som tidigare tillhört privatsfären 
övertagits av statliga myndigheter. Enligt Habermas innebär den 
omvandling som sålunda sker att samhället blir förstatligat och 
staten församhälleligad. 

En ny sfär - socialsfären - uppstår mellan de tidigare separerade 
sfärerna och den liberala rättsstaten omvandlas till en "socialstat". 
Denna transformation genererar paradoxer, ty samtidigt som staten 
allt mer penetrerar det privata området lever de liberala värdena 
och traditionerna kvar, dock med den väsentliga och paradoxala 
skillnaden att de nu skall ombesörjas och bevaras genom statliga 
ingripanden. Den statliga penetrationen sträcker sig allt längre in i 
privatsfären och koloniserar till sist intimsfären och dess kärna, 
familjen. Familjen separeras allt mer från det samhälleliga arbetet 
och omvandlas i allt högre grad till det privatas reservat, berövad 
sina ursprungliga funktioner och innebörder. Denna strukturom-
vandlade familj reduceras till en fritids- och konsumtionsgemen
skap och dess ursprungliga innebörd kan på sin höjd leva kvar i 
symbolform. När Franzén & Sandstedt (ibid) relaterar den funktio
nella grannskapsenheten i de nybyggda förorterna till denna of
fentlighetsteori uppfattar de den som en uttrycksform för omvand
lingen av den borgerliga offentligheten. 

Två processer som kan iakttas i denna transformation är "intimise-
ring" och "individuering". Intimisering syftar på den skenbara 
ökning av privatheten inom intimsfären som är följden av separa
tionen mellan arbetet å ena sidan och fritiden och familjen å den 
andra, en separation som innebär att den känslomässiga sfären 
kapslas in och avskiljs. Individuering innebär den process varige
nom individen separeras från familjen. "Socialstaten" kännetecknas 



av att individen, inte familjen, är den grundläggande enhet som 
skall integreras i de sociala sammanhangen - socialstatens åt
gärder riktas i allmänhet inte mot familjen som helhet utan mot de 
enskilda familjemedlemmarna. Eller, med Franzén & Sandstedts 
(ibid) ord: "Den centrifugala kraft som individueringen utgör ten
derar följaktligen att upplösa familjen". Måhända är de senaste 
årens försök att inom den sociala och psykiska vården tillämpa sys-
temteoretiskt inspirerade familjeterapier, där hela familjen betrak
tas och behandlas som ett system, ett slags reaktion på denna upp
lösningsprocess. 

I den mån Habermas' modell och Franzén & Sandstedts tillämp
ning av den på boendets sociala former och funktioner är rimliga 
åtminstone på en deskriptiv nivå, kan man genom att föra in ett 
tvärkulturellt jämförande perspektiv applicera tänkesättet på flyk
tingars boende i Sverige. I det här sammanhanget kan vi inte ge
nomföra någon mera ingående analys av den utsträckning i vilken 
de av Habermas och.Franzén & Sandstedt beskrivna processerna 
gjort sig gällande i flyktingarnas ursprungsländer. Man skulle 
dock kunna konstatera att arten och graden av industrialiserings-
och urbaniseringsprocesser, och därigenom de sociala förändrin
gar som genereras av dessa processer, skiljer sig väsentligt mellan 
olika länder och kulturer. Komplexa och svåröverskådliga beroen
deförhållanden tycks råda mellan sådana "universella" industria
liserings- och urbaniseringsprocesser och de "lokala" kulturella 
ramar inom vilka dessa processer äger rum i olika länder. 

Urbanisering kan t ex i ett globalt perspektiv ses som en "univer
sell" och i vissa avseenden uniform process, medan den i ett tvär
kulturellt jämförande perspektiv kan uppvisa väsentliga, kulturellt 
betingade variationer. Man skulle således kunna hävda att medan 
både industrialisering och urbanisering ägt (och äger) rum i våra 
tre flyktinggruppers ursprungsländer - Chile, Kurdistan (vars 
tragik består i att det egentligen inte är något "land") och Polen -
torde gestaltningen av dessa processer uppvisa väsentliga skillna-



der mellan de tre länderna. Därmed torde också de konsekvenser av 
dessa processer som beskrivs av Habermas och Franzén & Sand-
stedt - statens "penetration" av privat- och intimsfärerna, "intimise-
ring", "individuering" mm - uppvisa olika framträdelseformer. Det 
är således i väsentlig utsträckning en empirisk fråga i vilken grad 
och i vilken form dessa företeelser framträder i de sociokulturella 
"profiler" som kännetecknar våra flyktingar. 

Ur ett annat perspektiv - i enlighet med Swindlers (1986) tidigare 
citerade typologisering - kan flyktingarnas situation i Sverige be
tecknas som "unsettled", dvs socialt och kulturellt instabil. Det 
kulturella "bagage" de haft med sig från sina respektive hemländer 
konfronteras med den svenska socio-kulturella kontexten. Denna 
konfrontation synliggör de kulturellt präglade ideologierna och 
värdesystemen, samtidigt som den svenska kontexten sätter - i sin 
egenskap av "värdkultur" med åtföljande maktposition - relativt 
bestämda gränser för det spelrum som flyktingarnas egna värde
ringar kan åtnjuta, liksom för den "sociala kreativitet" de kan ut
veckla för  att bemästra sin instabila, otrygga och i mångt och 
mycket provocerande situation. I konsekvensens namn måste även 
den "lokala" svenska socio-kulturella och politiska kontexten be
skrivas i de termer som erbjuds av Habermas och Franzén & Sand-
stedt. 

Det svenska välfärdssamhället kan nog utan alltför stort våld på 
verkligheten beskrivas som en instans av Habermas' "socialstat", 
där statliga myndigheter i allt högre grad penetrerar privat- och 
intimsfären. Beslut som i varierande grader inverkar på den en
skilde individens liv fattas av myndigheter över individens huvud 
och i allt mindre utsträckning som resultat av diskussioner och 
förhandlingar inom den egentliga (eller "äkta") offentlighetssfaren. 
Välfärds- och jämlikhetssträvandena medför dessutom att utbudet 
av reella valmöjligheter när det gäller de "tunga", materiella livs
omständigheterna blir alltmer homogeniserat och uniformt, vilket 
medför att människors behov att medelst egna handlingar utforma 



dessa omständigheter i allt större utsträckning riktas om till det 
kulturella "ytskiktet". 

Det är således inte särskilt förvånande att flyktingarna har små 
möjligheter att materialisera sina värderingar innanför dessa be
gränsningar och man bör inte vänta sig att deras boende skall av
spegla deras kulturella särprägel på något mera påtagligt sätt. Där
emot är det troligt att flyktingar med ursprung i icke-industria-
liserade, huvudsakligen agrara kulturer inte ser boendet som det 
slags livsform som det utgör i de industrialiserade, individualistis
ka och urbaniserade västerländska samhällena. Andra livsdomäner 
som arbete, familj och släktband, religion eller politiskt arbete kan 
förväntas väga tyngre i dessa flyktingars preferensrangordningar. 
Homogeniteten i det svenska (förorts)boendets materiella utform
ning medför att dessa preferensskillnader förmodligen avspeglas 
mer i flyktingarnas mentala förhållningssätt till boendet än i de 
manifesta kännetecknen hos detta boende. 

Man bör emellertid betänka att även om t ex det chilenska eller 
kanske i synnerhet det kurdiska samhället inte uppvisar samma 
"profil" som det svenska när det gäller industrialiserings- och 
urbaniseringsgraden med de åtföljande socio-kulturella konsek
venserna, har de trots allt i icke oväsentlig utsträckning påverkats 
av de västerländska moderniseringsidealen. Den magnet- och 
skyltfönsterfunktion som storstäderna utövar på den fattiga och 
"omoderna" landsbygdsbefolkningen i tredje världen medför att 
allt stridare strömmar av interna migranter, drivna av starka eko
nomiska motiv och hopp om ett bättre liv dras till dessa städer 
(Fischer 1976). I den mån sådana interna migranter finns bland de 
flyktingar i Sverige som ursprungligen kommer från agrara kultur
er är det sannolikt att deras förhållningssätt till boendet är mindre 
traditionellt och deras värderingar utgör en blandning av den tradi
tionella agrara kulturen och den urbaniserade, västerländskt influe
rade, moderniteten. 



4 CHILE, KURDISTAN OCH POLEN: EN BAKGRUND 

4.1 Chile 

Chile, som varit ett självständigt land sedan 1810, har under 1950-
talet definitivt lämnat den traditionella, agrara samhällstypen bak
om sig. Urbaniseringen och den därmed förknippade interna mig-
rationen har varit mycket snabb och idag räknar man med att 81% 
av landets 11 miljoner invånare bor i städer. Urbaniseringen har 
emellertid inte åtföljts av en lika snabb ekonomisk utveckling, 
med följden att miserabla ekonomiska förhållanden präglar fram
förallt de snabbt växande slumområdena kring storstäderna. 

Det chilenska samhället har under lång tid plågats av en sårbar och 
instabil ekonomi präglad av våldsamma svängningar, arbetslöshet 
och hög inflation, problem som regeringarna inte lyckats lösa på 
ett tillfredsställande sätt (Mella 1990). Inflationen, som oftast varit 
mycket hög, har lämnat djupa spår i chilenarnas värderingar: från 
40-talet fram till 70-talet har den genomsnittliga inflationsnivån 
varit ca 30%, för att under 70-talet öka till tresiffriga tal. Sådana 
betingelser befrämjar knappast sparsamhet, i stället gäller det att 
snarast möjligt göra sig av med de pengar man har. Det förefaller 
som om dessa ekonomiska betingelser bidragit till uppkomsten av 
en mentalitet präglad av önskan att bli rik snabbt, helst genom en 
enda satsning där tur och djärvhet kombineras. Det är troligt att 
detta åtminstone till en del kan ligga till grund också för de svå
righeter som chilenska flyktingar möter i exil - i stället för att t ex 
spara och investera i mera långsiktiga mål spenderas pengarna på 
resor till hemlandet, stereoanläggningar och begagnade bilar. 

Enligt Mella (ibid) har den osäkra och instabila ekonomiska situa
tionen i Chile även påverkat statens roll som arbetsgivare. Under 
lång tid har staten varit en tillflyktsort för de sämre ställda i det 
chilenska samhället, som där kunnat få en viss anställningstrygg
het mitt i den övriga otryggheten. När Pinochet-regimen etablera-
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"Frente Popular", en vänsterallians, vinner presidentvalet 1938. Alli
ansen representerar en gemensam politisk mobilisering av arbetarklas
sen och smäborgerligheten. Den nya regeringen inriktar sig på att in
dustrialisera landet. Den offentliga sektorn byggs ut till en viss grad. 
Analfabetismen reduceras gradvis (1920 var 50% av befolkningen 
analfabeter). Ekonomin är dock instabil och inflationen hög (omkring 
30%). 1947, efter tre mandatperioder börjar alliansen förfölja det kom
munistiska partiet, som blir olagligt. Alliansen mellan arbetarklassen 
och småborgerligheten bryts. 

1952 blir en fd militär Chiles president. Han hade varit vid makten en 
gång tidigare, på 30-talet, och regerade då som en diktator. Nu blir 
han vald under demokratiska former och med en stor majoritet av rös
terna. Den politiska arenan i Chile förändras genom bildandet av ett 
nytt parti, kristdemokraterna, som representerar småborgerligheten. 
1958 får högem regeringsmakten och Salvador Allende förlorar med 
små röstskillnader. Massmedia expanderar kraftigt. 

1964 vinner kristdemokraterna valet (med stöd av högem) och sätter i 
gång en moderniseringsprocess genom viktiga reformer, framförallt 
jordbruksreform och expropriering av de största koppargruvorna. Ut
bildningssystemets sociala rekryteringsbas breddas väsentligt. Bön
derna blir fackligt aktiva. Parallellt med detta tilltar konfrontationerna 
mellan vänstern och högem. 1965 dyker för första gången extrema po
litiska vänstergrupper upp i Chile. Inspirerade av den kubanska revo
lutionen förespråkar de våld som instrument för att uppnå makten. 
Denna radikalisering påverkar även kristdemokraterna. 

1970 vinner "Unidad Popular" presidentvalet och S. Allende blir åter
igen president. Alliansen representerar marxister, socialdemokrater 
och radikala kristna. Konflikten mellan olika grupper i landet ökar, lik
som konflikten mellan regeringen och utländska företag, vilkas egen
domar exproprieras. 1972 böljar den chilenska borgarklassen an göra 
uppror, alla privata affärer stängs, åkeriägare blockerar motorvägarna, 
akademiker och tjänstemän strejkar. 
1973 äger en militärkupp rum. "Unidad Popular" störtas och Allende 
mördas. Militärregeringen förespråkar en mycket konservativ ekono
misk doktrin och en nationell säkerhetsdoktrin samt framhäver de tra
ditionella katolska värdena och det kalla kriget mot kommunismen. 
Den statliga förvaltningen och den offentliga sektorn bantas ned och 
tiotusentals tjänstemän blir arbetslösa. Den tidigare explosiva kultu
rella utvecklingen kyls ned. 1980 antas en ny konstitution, "Constitu-
ciön Politica de Chile". 1983-1986 äger flera stora massdemonstratio
ner rum i Chile som protesterar mot den förda politiken. En oppositio
nell politisk alians mobiliserar folket för att kräva demokrati. 

den period under vilken de flesta av de chilenska respondenterna föddes 

den period under vilken de flesta av de chilenska respondenterna fick sin 
primära socialisation 

den period under vilken de flesta av de chilenska respondenterna anlände till 
Sverige 

Figur 1. Chilenska flyktingar: schematiserad historisk bakgrund. 



de marknadskrafterna som den grundläggande ekonomiska princi
pen, reducerades statens roll väsentligt och värderingarna förändra
des. Ekonomisk effektivitet prioriterades och konkurrens var den 
mekanism som skulle styra människornas möjligheter att erövra 
sina platser i samhället. Arbetarrörelsen desarmerades och klass
konflikterna reducerades väsentligt. Mellan 1971 och 1984 ökade 
arbetslösheten 9 gånger, samtidigt som antalet produktiva arbetare 
reducerades så att de 1984 endast utgjorde en tiondel av arbets
styrkan i Chile. Under samma period fördubblades antalet företa
gare och den övre medelklassen förstärktes genom att de professio
nellas roll i ekonomin prioriterades. 

När männen inte kunde få arbete tvingades kvinnorna i allt större 
utsträckning ut på arbetsmarknaden, vilket på ett dramatiskt sätt 
förändrade rollerna inom familjen. Detta ledde till en normföränd
ring och i dag vill de flesta chilenska kvinnor komma ut på arbets
marknaden. Det är p g a den höga arbetslösheten allt vanligare att 
män stannar hemma medan kvinnorna arbetar och mannens tradi
tionella roll som familjeförsörjare har fått ordentliga sprickor. Det 
är även intressant att observera att kvinnorna förefaller ha lättare 
att få arbete än männen (Raczynski & Serrano 1984). Den osäkra 
situationen på arbetsmarknaden har gjort många chilenare rotlösa, 
då de måste vara beredda att flytta för att få arbete. I slutet av 70-
talet upplevde chilenarna en kort period av förbättrad ekonomi, 
varvid man uppmuntrade konsumtion av (ofta västerländska) varor 
och byggde lyxiga bostäder för  det övre skiktet inom medel
klassen. När ekonomin blev sämre igen blev det för många svårt 
att avstå från den konsumtionsnivå man snabbt blivit van vid. Att 
ha ett fast arbete har blivit mycket viktigt i det chilenska samhället 
och avståndet i levnadsstandard mellan dem som har ett sådant 
arbete - oavsett vilket - och dem som inte har det och som försör
jer sig inom den informella ekonomin har blivit mycket stort. Den 
av regimen uppmuntrade konsumtionsideologin har även bidragit 
till att även de arbetslösa och de som försöijer sig inom den "gråa" 
zonen tar lån för att köpa statusbetonade kapitalvaror. 



90% av chilenarna är åtminstone till namnet katoliker. Det måste 
emellertid understrykas att kyrkans roll i Chile har ändrats väsent
ligt under de senaste decennierna - i både budskap och dåd är den 
numera oftast solidarisk med folket, vilket kontrasterar skarpt mot 
de tidigare lojalitetsbanden med makthavarna. Detta har även 
medfört att chilenarnas bild av religionen och kyrkan i dag är 
mycket annorlunda mot vad den varit tidigare. 

Värderingsmässigt är det emellertid strävan efter framgång och 
individualism som präglar dagens Chile, till skillnad från de pro
gressiva reaktioner mot den tidigare dominerande småborgerlig
heten som utvecklades under 60-talets studentrevolter. Privatise
ringen och individualismen befrämjades av den militära diktatu
ren, som på så sätt i stor utsträckning lyckats förpassa sociabilite-
ten och den (i Habermas' mening) äkta offentligheten ur chilenar
nas liv. I viss överensstämmelse med Habermas' modell har frihe
ten kapslats in i det privata livets bubbla medan det offentliga ut
övas inom de av myndigheterna satta ramarna (Brunner 1984). 
Vidare kan man påpeka att även om Chile av tradition satsat 
mycket på utbildning, är denna utbildnings innehåll i dag starkt 
präglad av den ideologi som omfattas av de styrande. 

Begrepp som "mentalitet", "nationalkaraktär" och liknande har 
under en längre tid varit så gott som bannlysta från den samhälls
vetenskapliga vokabulären. Under de senaste åren har de emeller
tid börjat rehabiliteras och tilldra sig det intresse de faktiskt för
tjänar (se t ex Peabody 1985; Westin 1985). I den mån man kan 
urskilja vissa grunddrag i den chilenska "mentaliteten", har dessa 
drag av allt att döma påverkats av två specifika geografiskt-geolo-
giska faktorer. Den ena är de återkommande jordbävningarna, som 
orsakat många dödsfall och raserat många människoboningar. Att 
ständigt leva under det överhängande hotet från oförutsägbara och 
okontrollerbara naturkrafter anses ha bidragit till den mörka under
tonen av fatalism i den chilenska mentaliteten. De lekmannateorier 
om och attributioner av orsaker till händelser som människor i 



varje kultur använder för att förklara och rättfärdiga de viktiga sa
ker som händer i deras liv tenderar i Chile ofta att handla om yttre, 
av individen okontrollerbara krafter, må det sedan handla om 
"Guds vilja" eller "ödet". 

Detta skulle i och för sig motsäga den "var och en sin egen lyckas 
smed" -ideologi som enligt vad vi påpekat i det föregående präglar 
dagens chilenska värderingsrepertoar. Motsägelsen kan emellertid 
lösas genom att framgångar i ens strävanden tillskrivs ens egen 
förmåga och kompetens, medan misslyckanden är de utfall som 
förklaras genom attributioner av orsaker som "ödets makt" eller 
"Guds vilja". Det är tänkbart (om än spekulativt) att ett par andra 
drag i den chilenska mentaliteten - tendensen att "blanda" olika 
delar av verkligheten (och även "overkligheten"), som religion 
och politik eller realism och skrock, samt en nästan rituell kon
fliktbenägenhet - på ett intrikat sätt sammanhänger med dessa mot
sägelser. 

Den andra faktorn är den geografiska isoleringen i ett långsmalt 
land, vars båda långsidor löper utmed så påtagliga naturliga grän
ser som Stilla havet och Andernas höga bergskedja. Chilenarnas 
egen uppfattning om sitt geografiska läge uttrycks ofta med meta
foren att landet är en "ö". Den långsmala formen på landet har till
sammans med de svårforcerade naturliga gränserna utmed långsi
dorna medfört att kontakterna mellan olika landsändar historiskt 
sett varit lika täta som kontakterna med grannländerna varit glesa -
även i dag tycks resor utanför landets gränser utgöra en statusgi-
vande faktor. Detta har i sin tur medfört att landet, trots sin histo
riskt sett mycket heterogena invandrade och ursprungliga befolk
ning, i dag kan beskrivas som relativt sett etniskt och kulturellt 
homogent - det föreligger inga större dialektala eller kulturella 
skillnader mellan olika områden. En dramatisk minskning av kul
turella skillnader mellan landsbygden och städerna ägde rum på 
50-talet, då den breda spridningen av transistorradion gjorde den 
interna kommunikationen oberoende av geografiska avstånd. 



Ytterligare en betydelsefull faktor som tycks ha inverkat på den 
chilenska (och den latinamerikanska) identiteten och mentaliteten 
sammanhänger med den spanska erövringen tidigt i historien. Som 
vanligt blev erövrarna och deras ättlingar den härskande klassen 
och ursprungsbefolkningens kulturella identitet blev sönderslagen. 
En tendens till negativ självbild utvecklades och kan spåras ännu i 
dag. Särskilt inom borgerligheten började begrepp som "kultur" 
och "rationalitet" uppfattas som liktydiga med "europeiskt" och 
"nordamerikanskt". I dag utgörs ca 80% av populationen av olika 
blandningar av den indianska ursprungsbefolkningen och de euro
peiska migrantättlingarna, de återstående 20% anses vara mera 
"oblandat vita". Statusmässigt innebär detta - i likhet med flera 
andra latinamerikanska länder - att ju  större inslaget av det indian
ska, desto lägre status. I de översta samhällsskikten lyser inslaget 
av det indianska i stort sett med sin frånvaro, medan det är ganska 
påtagligt i de lägre skikten. 

Det lägsta skiktet inom medelklassen - till vilket de chilenska 
flyktingar som sökt sig till Sverige under 80-talets första hälft i 
huvudsak hör - kännetecknas av en konfliktfylld kombination av 
höga ekonomiska aspirationer och dåliga resurser för att för
verkliga dessa. De chilenska flyktingföräldrarna i Sverige vill t ex 
ofta att deras barn skall välja läkarbanan eller ingenjörsyrket och 
utsätter barnen för en press som de sistnämnda ofta har svårt att 
klara av. För att kunna ställa krav på bättre standard i det nya lan
det förefaller de chilenska flyktingarna att i viss mån överskatta 
den standard de hade i hemlandet, icke minst när det gäller bostä
der - man tenderar att undervärdera sin nuvarande situation för att 
inte gå miste om de fördelar som den svenska "opportunitetsstruk-
turen" erbjuder. En annan intressant omständighet sammanhänger 
med alkoholkulturen i Chile och i Sverige. I Chile döljer man al
koholmissbruk - även om den totala konsumtionsnivån inte behö
ver skilja sig väsentligt från den svenska, görs den medvetet mind
re synlig än vad den uppfattas vara i Sverige. När chilenska flyk
tingar i Sverige hamnar i bostadsområden där alkoholmissbruk 



varken är ovanligt eller särskilt osynligt, medför detta att de upp
lever bostadsområdets status som väsentligt lägre än vad de skulle 
göra om missbruket varit mindre synligt. 

Ett viktigt inslag i den chilenska kulturen är den sk klientelismen 
(cf Roniger 1985; Mella 1990). Klientelism är ett förhållningssätt 
som bottnar i insikten att konflikter och motstridiga krav i ens liv 
inte kan bemästras med institutionella medel utan snarare med 
hjälp av "personifierade" medel, som t ex en "patron", en mäklare 
eller förmedlare eller vissa betrodda individer med vilka man upp
rättat personlig relation. Det klientelistiska förhållningssättet upp
står i samband med - och består till stor del i - att en del av den so
ciala kontrollen överförs till informella grupper (den sicilianska 
maffiastrukturen är ett avancerat exempel på detta). I Latinamerika 
utgör klientelismen i första hand ett instrument för handhavande 
av kontakter med myndigheter. Den fungerar genom ett komplice
rat kodsystem av plikter, grader av intimitet och regler för det so
ciala umgänget, som tillsammans konstituerar en hierarkisk social 
struktur. Relationerna inom ett sådant system kan dock vara gans
ka otydliga och reglerna oklara, eftersom de formuleras på ett 
diffust, partikularistiskt och personbundet sätt snarare än i form av 
universella normer. Genom att bygga på personliga relationer mel
lan konkreta individer medför klientelismen både instrumentella 
och emotionella värden och fördelar. Å ena sidan bygger den på 
solidaritet och förtroende, men innebär å den andra att individen 
accepterar ett beroendeförhållande. Förhållningssättet fortsätter att 
existera även om samhället "moderniseras" t ex genom demokra
tisering, som fallet är i dagens Chile. Moderniseringen och demo
kratiseringen medför att medlen för lösning av konflikter och till
godoseende av behov rationaliseras och formaliseras, samtidigt 
som den klientelistiska strukturen existerar parallellt med de nya 
förhållningssätten och relationerna. Detta skapar ambivalens och 
en tendens att i olika situationer blanda de två strategierna. De 
formaliserade, "rationella" relationerna, framförallt i förhållande 
till myndigheter, medför - åtminstone teoretiskt - vinster i form av 



minskad exploatering och mindre orättvis maktfördelning. Priset för 
detta är möjligen en "avpersonifiering" av de mellanmänskliga 
relationerna och urholkning av solidaritetsstrukturer samt en min
skad "handlingsförmedling" när det gäller individernas möjlighe
ter att genom viljeakter utforma sina livsomständigheter. Hos de 
chilenska flyktingarna i Sverige - som ju är ett höggradigt ratio
nellt och formaliserat samhälle - kan man av allt att döma obser
vera en ambivalent blandning av de båda ovan diskuterade förhåll
ningssätten. 

Till sist några ord om boendet i Chile, som skiljer sig betydligt 
mindre från svenska förhållanden än boendet i Kurdistan. Chile är 
urbaniserat i en betydligt högre grad än Kurdistan och de flesta 
chilenska flyktingar som kommit till Sverige under de senaste 
åren, och som i stort sett alla tillhör lägre medelklass, härstammar 
från större städer i Chile (framförallt Valparaiso). Den vanliga 
upplåtelseformen för lägenheter (eller småhus) i chilenska städer 
är hyresrätt. Den lägre medelklassen i Chile är oftast relativt 
trångbodd, då man för att klara hyran ofta delar lägenheten med 
släktingar (dock inte i bemärkelsen "storhushåll" som i Mellan
östern eller i Medelhavsländerna). Man satsar inte särskilt mycket 
pengar på möblering av lägenheterna, snarare investerar man i ka
pitalvaror som färg-TV, stereo och liknande. Lägenhets- eller 
småhusboendet i chilenska städer är långtifrån i samma grad den 
symbolladdade "livsform" som den är i Sverige. Man betraktar 
snarare bostaden som en plats där man övernattar och intar vissa 
måltider, inte som en social arena för externa kontakter och en 
identitetsgivande faktor. Byggnademas kvalitet är i allmänhet gan
ska låg, liksom bostädernas materiella standard, framförallt i jäm
förelse med svenska förhållanden. Köken är för det mesta små och 
dåligt utrustade, även om man i allmänhet inte saknar vare sig 
elektricitet eller rinnande kallt och varmt vatten. Den vanligaste 
energikällan i köken är gas. 



4.2 Kurdistan 

Kurdistan utgör som bekant inte någon egen stat utan är ett geo
grafiskt enhetligt område som sträcker sig över östra Turkiet, 
norra Syrien, norra och nordöstra Irak samt nordvästra Iran. Kur
derna är ett gammalt indo-europeiskt folk som bosatte sig inom 
detta område ca 4 500 år före Kristus. Det är inte helt lätt att med 
någorlunda exakthet bestämma den kurdiska befolkningens storlek 
i dessa länder, men den gängse uppskattningen är 15-20 miljoner. 
Fördelningen mellan de olika länderna är i grova tal följande: ca 
10 miljoner i Turkiet (varav ca 2 miljoner utanför själva Kurdis
tan), ca 5 miljoner i Iran, ca 3,5 miljoner i Irak, ca 1 miljon i Sy
rien. Dessutom finns ett svårbestämt antal kurder bosatta i Sovjet
unionen (ca 250 000) och Libanon (ca 60 000). Denna stora be
folkning, som till övervägande del upplever sig själv som en dis
tinkt etnisk grupp (dvs man anser sig ha ett gemensamt ursprung, en 
gemensam kultur och i viss utsträckning även ett gemensamt öde 
eller mål), har en vid det här laget långvarig erfarenhet av att leva 
som en oftast förtryckt minoritet. Den politiska situationen i da
gens Kurdistan och de politiska utsikterna för den överskådliga 
framtiden har medfört att de kurdiska flyktingarnas "flyktprojekt" 
länge har kännetecknats av en påtaglig medvetenhet om det ut
siktslösa i drömmen om ett fullständigt fritt Kurdistan att åter
vända till. 

Uppgiften att kortfattat skissera de väsentliga dragen i den kurdis
ka kulturen kompliceras väsentligt av att de politiska gränsdrag
ningarna inkräktar på och i varierande utsträckning sätter ramar 
för denna kulturs framträdelseformer i de länder mellan vilka Kur
distan är delat. Det torde därför knappast vara en överdrift att säga 
att den kulturella bakgrunden i Kurdistan presenterar en - åtminsto
ne i etniskt och religiöst hänseende - mera komplex bild än mot
svarande bakgrund i Chile. I någon mån är det emellertid möjligt 
att extrahera ett antal "gemensamma nämnare" som förenar de 
lokala varianterna av den kurdiska kulturen. Kurdistan är i hög 
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Krigsperioden. 1943-45 leder Barzani ett kurdiskt uppror för  nationellt 
självstyre i Irak. 1946/47 etableras den första kurdiska republiken i histori
en i Mehabad i iranska Kurdistan. I mars 1947 krossas republiken och dess 
ledare avrättas. Barzani flyr med 500 av sina gerillamän från Mehabad till 
Sovjet genom Iran, Irak och Turkiet. I Irak avrättas 4 höga kurdiska offi
cerare som hade anslutit sig till B arzani-upproret och Mehabad-republiken. 
Åren 1948-50 präglas av deportationer och hårdhänt förföljelse av kurder i 
Iran, Irak och Turkiet Massarresteringar och tvångsassimileringsåtgärder 
vidtas. 1950-55: jordbruksreformer äger rum i Syrien och Irak. Jordbruket 
mekaniseras, vilket medför en betydande intern migration från landsbygden 
till städerna med social och ekonomisk misär som följd. Som en konsek
vens av detta migrerar många kurder från Iran till Irak och från Turkiet till 
Syrien och Libanon. Ett bondeuppror rörande ägarförhållanden äger rum i 
irakiska och iranska Kurdistan. En period med relativt demokratiska förhål
landen och vissa friheter åt kurderna råder åren 1951-53 i Iran och 1954-56 
i Syrien. Åren 1955-60 uppträder en stark våg av aggressiv arabisk natio
nalism i Syrien och Irak, vilket drabbar kurderna hårt, bl a genom massar
resteringar av kurdiska ledare. 1958 störtas regimen i Irak och en republik 
etableras, varvid man legaliserar kurdernas organisationer, kultur och 
språk. I republikens författning erkänner man kurdernas rätt till självstyre. 
Dessa förändringar i Irak leder till hårdare förtryck av kurderna i Iran, Turk
iet och Syrien, varvid massarresteringar av politiska ledare genomförs. Kur
dernas ekonomiska situation förbättras i Iran, Irak och Syrien, dock inte i 
Turkiet 1960 äger en militärkupp rum i Turkiet, som ironiskt nog leder till 
en mera liberal författning. Efter att regeringen tagit tillbaka sina tidigare 
löften gör kurderna i Irak ett nationellt uppror 1961. Upproret blir lång
draget och fortsätter fram till 1975, vilket medför att kurder i andra delar av 
Kurdistan utvecklar en starkare nationell identitet 1963 äger militärkupper 
rum i Syrien respektive Irak, varvid Baathpartiet tar makten. De två nya re
gimerna startar ett folkmordsliknande krig mot den kurdiska mot
ståndsrörelsen i Irak. 1964 äger en kraftig splittring rum mellan höger- och 
vänsterflyglar inom motståndsrörelsen, vilket lämnar djupa spår bland kur
derna. 1967-68 pågår ett väpnat kurdiskt uppror mot shah-regimen i Iran, 
startat av vänsterintellektuella kurder. Den splittrade kurdiska motståndsrö
relsen i Irak återförenas 1970. Samma år erkänner Irak kurdernas rätt till 
omfattande självstyre och i Turkiet liberaliseras lagstiftningen rörande poli
tisk verksamhet. En kupp genomförs av högermilitärer i Turkiet 1971.1 
Irak återupptas kriget mellan kurder och den irakiska regeringen till följd 
av sveket mot avtalet från 1970. En traumatisk historisk händelse äger rum 
när motståndsrörelsen upplöses efter Algier-avtalet mellan Saddam Hussein 
och Shahen av Iran. Åren 1975-80 genomförs stora deportationer av kurder 
till södra Irak och 1274 byar förstörs i Kurdistan. Efter 1975 blir den poli
tiska rörelsen starkare i turkiska Kurdistan, med lagliga tidningar och orga
nisationer. 1979 äger revolutionen rum i Iran, varvid hela iranska Kurdistan 
faller i kurdernas händer. Khomeini proklamerar den islamiska republiken i 
Iran och förklarar ett heligt krig mot kurderna. En ny kupp genomförs av 
högermilitärerna i Turkiet 1980. Kriget mellan Iran och Irak böljar och 
dess följder är katastrofala för kurderna. De förlorar kontrollen över iranska 
Kurdistan, men motståndet växer i Irak. Åren 1980-85 kommer en växande 
våg av kurdiska flyktingar från Iran, Irak och Turkiet 

den period under vilken de flesta av de kurdiska respondenterna föddes 

den period under vilken de flesta av de kurdiska respondenterna fick sin pri
mära socialisation 
den period under vilken de flesta av de kurdiska respondenterna anlände till 
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Figur 2. Kurdiska flyktingar: schematiserad historisk bakgrund. 



grad ett agrart område med dominerande traditionella, patriarka-
liska kulturmönster, präglade av den islamiska religionen. Det sist
nämnda måste dock kvalificereras, då befolkningens religiösa sam
mansättning egentligen är tämligen heterogen. Förutom muslimer 
finns i området även kristna, judar samt ett antal andra, mindre, re
ligiösa grupper. Majoriteten av befolkningen utgörs dock av sun-
ni-muslimer, medan den andra huvudvarianten av den islamiska 
religionen, shia, har sina anhängare huvudsakligen i sydöstra och 
södra Kurdistan. Det bör påpekas här att i dagens muslimska sam
hällen har de två islamiska lärorna börjat associeras med olika po
litiska mål: shia, som är numerärt underlägsna sunni, förknippas 
numera med underklassens intressen, som kravet på social rättvisa 
och upproret mot den världsliga makten, medan sunni präglas av 
en mera moderat inställning till förhållandet mellan världslig och 
religiös makt. Medan shia starkare betonar plikten att göra uppror 
mot den världsliga makten om denna inte följer den väg som Islam 
anbefaller, försöker sunni snarare vägleda denna makt genom att 
verka "inom systemet". 

Enligt socialantropologen Barth (1953) präglas den kurdiska kul
turen av en betoning av makt och endast en läpparnas bekännelse 
till de muslimska idealen om underkastelse under Gud och vikten 
av goda gärningar. En sådan diskrepans mellan etiska normer i en 
världsreligion med rötter i en främmande etnisk kontext och den 
lokala kulturen förefaller oundviklig om man betänker Islams spe
cifika sociala ideologi och lagstiftning. Därmed icke sagt att kur
derna är "dåliga" muslimer - för det mesta gör de sitt bästa för att 
följa det ortodoxa muslimska normsystemet och diskrepansen är 
till stor del outtalad och upplevs inte som sådan av aktörerna själ
va. Enligt Koctärk-Runefors (1988) är heder ett centralt begrepp 
inom Islam som både nödvändiggör och rättfärdigar ideologier 
och normer vilkas funktion är att kontrollera kvinnan. I kurdiskan 
uttrycks detta med orden "sharaf" och "namoos" (Sheikmous 
1990). Heder hänför sig huvudsakligen till en individs rykte som 
samhällsmedlem och till kvinnornas kyskhet i en mans familj. 



Begreppet omfattar emellertid även andra moraliska kvaliteter -
för individen handlar det om generositet, gästfrihet, värdighet och 
beredvillighet att offra det mesta för gruppens intressen, för kol
lektivet att försvara individens egendom, bevara gruppens styrka, 
enhet och solidaritet samt att bekämpa dominans från andra grup
per och motverka underkastelse. I stor utsträckning används emel
lertid hedersbegreppet för att definiera en mans förmåga att kon
trollera kvinnor som på något sätt står i relation till honom. En 
man hävdar sin existens och identitet som man genom att kontrol
lera kvinnan och på så sätt vinna respekt, dvs heder, i samhället. 
En kvinna kan å andra sidan definiera sig själv relativt den kon
troll hon utsätts för av mannen och bli därigenom accepterad i 
samhället på grund av att hon bidrar till att skydda mannens heder. 

Manlighet och kvinnlighet är två begrepp som i den kurdiska kul
turen (eller åtminstone i dess ursprungliga agrara form) omges av 
många och djupgående konnotationer. Att vara man respektive 
manlig förpliktigar till mycket: att värna om integritet, stolthet och 
värdighet, att vara modig, generös, gästfri, viril, lojal mot famil
jen, vännerna och gruppen, trovärdig, ärlig i affärer, barmhärtig 
mot fiender i en maktposition, att vara hedersam inom familjen 
och värna om andras heder, att ta avstånd från förtryck och vara 
ridderlig i ordets vidaste mening (Sheikmous 1990). Vidare bör en 
man ("piyaw" på sydkurdiska) vara respektingivande och respek
tera andra människor genom att vara allvarsam och fåordig. Han 
bör dessutom vara gift och ha många barn. Två symboler för den 
sistnämnda aspekten på manligheten är att barnen skall vara pojkar 
och att fadern har mustasch. Det är inte lätt för en kurdisk man att 
erkänna att han är (eller har varit) rädd, inte heller att uttrycka 
känslor med tårar. 

För en familjs kvinnliga medlemmar innebär heder en plikt att 
sköta sina arbeten, sköta hemmet, inte springa ut på besök till 
olika hem, att vara trogna sina män samt att skydda andra kvinnli
ga familjemedlemmars (t ex döttrarnas eller svärdöttrarnas) sexu-



ella heder. Skam (i kurdiskan: "a'yba" eller "sharm") är den käns
lomässiga/sociala sanktion som förknippas med denna komplemen
tära rolluppsättning. En "kvinnlig kvinna" bör vidare vara duktig 
på att få och uppfostra många barn, laga mat, vara en god värdin
na, skydda familjens privata sfär, vara ett stöd för sin man i både 
privata och offentliga ärenden samt inte skvallra för mycket. Den 
starka normen att ha/uppfostra många barn medför att äkta par 
som inte kan få barn förlorar i respekt, vilket kan ha dramatiska 
återverkningar på deras sociala status. 

Om gruppen, familjen eller individen har begått något som leder 
till förlust av heder kan följderna bli katastrofala - social utstöt-
ning, flyttning, hämnd mot den som orsakat hedersförlusten eller 
rentav långvariga blodsfejder. Skadan kan i en del fall repareras 
genom medling, giftermål mellan de tvistande grupperna eller 
upprättelse genom betalning (i form av varor eller pengar) från 
den som anses vara orsaken till förlusten av heder. Som Koctörk-
Runefors (ibid) påpekar är varken heder eller skam något specifikt 
för Islam - fenomenen är djupt rotade i alla medelhavskulturer. 
Däremot har Islam, som kan ses som den mest radikala av alla pa-
triarkaliska religioner, lagt detta begreppspar som grundval för sin 
sociala organisation. Särskilt handlar det om en specifik och hård 
reglering av relationerna mellan könen. 

Inom Islam beskrivs varken kvinnan eller sexualiteten med för
nedrande termer - arvssynd av kristen tappning lyser med sin från
varo. Tvärtom beskrivs tillfredsställande av sexuella behov som 
en viktig förutsättning för att det muslimska samhället skall fun
gera normalt. Ur denna synvinkel sett förtrycker inte Islam kvin
nan och sexualiteten alls - det som inskränks är kvinnans möjlig
het att bli mannens intellektuella och andliga partner och jämlike. 
Den heterosexuella samvaron begränsas strikt till det sexuella om
rådet, varigenom den sociala samvaron klyvs i en privat sfär för 
kvinnan och en offentlig för mannen. Den äktenskapliga relatio
nens utomsexuella aspekter reduceras till ett minimum, vilket även 



gäller alla icke-sexuella kontakter mellan orelaterade män och 
kvinnor. Samtidigt begränsas kvinnans sexuella kontakter till äk
tenskapet. På så sätt undertrycks - med undantag av sexuell till
fredsställelse - den äktenskapliga relationen till förmån för den 
samhälleliga gemenskapen och solidariteten och risken för att man
nen förbrukar sin andliga energi inom äktenskapet reduceras till 
ett minimum. Den äktenskapliga relationen underordnas släkt
skaps-, vänskaps- och grannrelationerna, baserade på ömsesidighet 
i omsorg, plikter och ansvar. Lojalitetsbanden gäller således inte 
individen, utan familjen och samhället. Den sexuella segregatio
nen avsätter spår i den sociala användningen av det fysiska rum
met - inga utrymmen får delas av obesläktade män och kvinnor, 
och om detta inte kan undvikas, måste kvinnan "osynliggöras" ge
nom en täckande klädsel. Mannen får en i det närmaste total kon
troll över den publika sfären - till exempel är alla allmänna utrym
men på den kurdiska landsbygden (med undantag av de sekulära 
skolorna) uteslutande manliga domäner, till vilka kvinnan äger till
träde endast i samband med arbete (Koctiirk-Runefors, ibid). 

Det arrangerade äktenskapet är ett effektivt instrument för kontroll 
av den ovan beskrivna strukturen i relationerna mellan könen. Då 
all sexuell tillfredsställelse utanför äktenskapet är oacceptabel för 
kvinnans del, minimeras risken för sådan tillfredsställelse genom 
påbudet att gifta bort flickor senast några år efter puberteten. Det 
tidiga arrangerade äktenskapet förstärker också släktskaps- och 
ekonomiska band, vilket i sin tur medför att äktenskapets karaktär 
av en samhällelig - till skillnad från privat - angelägenhet under
stryks och befästs. 

Även om dessa kännetecken utgör ett slags hård käma inom Islam, 
som i allt väsentligt även gäller kurderna, måste man understryka 
att varje religion alltid tycks få lokalt präglade tillämpningar efter 
att i århundraden ha utövats av etniska grupper med distinkt sär
präglade kulturer. Det finns således vissa lokala drag som skiljer 
den kurdiska varianten av Islam från de andra muslimska länder-



nas. Den kurdiska etiken har t ex alltid respekterat kvinnan och satt 
henne mycket högt - det finns exempel på kurdiska kvinnor som 
blivit erkända politiska ledare. På den kurdiska landsbygden är 
visserligen kvinnan i princip segregerad från mannen, men detta 
gäller främst inom byaristokratin och den traditionellt muslimska 
seden att beslöja kvinnorna är inte så vanligt förekommande. Kvin
nor från bondefamiljer är inte lika hårt segregerade, måhända av 
praktiska skäl - de deltar i arbetet ute på fälten tillsammans med en 
del av männen. De kan även relativt fritt umgås med männen i lo
kalsamhället, låt vara att de sexuella relationerna är hårt reglerade. 
Det förefaller emellertid som om just befolkningen i lokalsamhäl
let på landsbygden för det mesta förlitat sig på att relationerna mel
lan män och kvinnor inte är "syndiga", varför kvinnans anhöriga 
inte behövt vakta hennes dygd. I stadsmiljön är det däremot van
ligt att kvinnorna uppträder beslöjade oavsett vilken samhälls
klass de tillhör. 

I vissa områden i Kurdistan kan dock fortfarande enlevering av en 
gift eller ogift kvinna ("halgirtin"), alternativt att en kvinna rym
mer med en man ("revandin"), räknas som den största fläcken på 
familjens/gruppens heder, vilket kräver upprättelse genom hämnd, 
medling, giftermål eller andra åtgärder (Sheikmous 1990). Intres
sant nog accepteras samma företeelse i andra områden som en le
gitim social praxis för unga män och kvinnor som är förälskade i 
varandra och antingen inte har råd med hemgiften eller saknar fa
miljernas medgivande, t ex på grund av sociala skillnader. Sådana 
konflikter löses genom medling, som resulterar i att en släkting till 
mannen (vanligtvis en syster) gifter sig med en manlig medlem i 
kvinnans familj, eller att upprättelse uppnås med hjälp av pengar, 
djur eller andra varor som mannens familj betalar till kvinnans 
familj. I dylika enleverings- eller rymningsfall gäller regeln att 
mannen respekterar kvinnans sexuella heder tills de gift sig. Om 
en lösning av konflikten inte kan uppnås på detta sätt kan visserli
gen paret gifta sig, men lever då under ständigt hot om hämnd, 
som kan utvecklas till en katastrofal blodsfejd mellan familjerna. 



I andra områden i irakiska och iranska Kurdistan, speciellt i det 
gränsområde som kallas "Mengorayati", är synen på kvinnans se
xualitet väsendigt skild från den som påbjudes av det traditionella 
hedersbegreppt inom Islam och i medelhavsländerna. Här har man 
i stället legitimerat kvinnans rätt att välja partner i en institutionell 
form kallad "Radookawtin", som betyder att "följa efter en man" 
och gifta sig med honom. Att ha "följt efter" flera män i sitt liv an
ses bekräfta en kvinnas skönhet, duktighet och attraktionskraft och 
höjer därigenom hennes status. Kvinnan i fråga kan vara gift eller 
ogift och varken hon eller familjerna drabbas av sanktioner, men 
om hon varit gift krävs en betalning till hennes familj eller man. 

Trots att den kurdiska familjestrukturen ofta är så patriarkalisk 
som de islamiska normerna påbjuder är kvinnans ställning gent
emot mannen generellt sett tämligen stark jämfört med kvinnor i 
många andra muslimska samhällen. Den urbanisering som i viss 
utsträckning även äger rum i Kurdistan tenderar att underminera 
faderns auktoritära och autokratiska ställning inom familjen, 
främst på grund av att sönerna i de urbaniserade familjerna, som 
genom utbildning fått kontakt med annorlunda värderingar, utma
nar fadern vars myndighet i allt högre grad anpassas till deras ut
bildning och önskemål. Den underminerade fadersauktoriteten 
kommer även kvinnorna till godo genom att de traditionella köns
rollerna förändras. Icke desto mindre kan man framförallt hos kur
der från utpräglat agrara områden förvänta sig att den fundamenta
la islamiska normstrukturen som reglerar relationerna mellan kö
nen är starkt internaliserad. Efter migrationen kan den till och med 
bli en ännu starkare beståndsdel i framförallt den manliga etnis
ka/kulturella identiteten, då den statusdegradering som oftast 
drabbar mannen i det nya landets socioekonomiska struktur berö
var honom detta underlag för den i hemlandet självklara auktorite
ten. 

På grund av den starka agrara inriktningen som präglat Kurdistan 
har utbildningen haft en underordnad betydelse för det stora fler 



talet av befolkningen. Visserligen har en del fått möjligheter till en 
mera avancerad utbildning, oftast utanför Kurdistan, majoriteten 
har dock fått nöja sig med en mer rudimentär skolgång, inte sällan 
religiös-muslimsk, ofta ingen alls. Av dessa skäl är analfabetis
men, om än i minskande omfattning, fortfarande utbredd på den 
kurdiska landsbygden, hos kvinnor i större utsträckning än hos 
män. Generellt sett är kurderna utbildningsmässigt eftersatta och 
saknar till stor del möjligheter att utveckla ett utbildningsväsen på 
sina egna villkor, då de i varierande grad är utsatta för respektive 
regimers förtryck. 

När det gäller boendeformer kan man konstatera ätt den nomadism 
som tidigare i icke oväsentlig grad präglat Kurdistan är på reträtt 
och i stor utsträckning har ersatts av bofast befolkning. Denna le
ver i allmänhet i byar av varierande storlek samt i allt större ut
sträckning i städer. Byarna är karakteristiskt byggda på sluttningar 
och bildar därför ett slags terrassmönster. Husen är enkla och i all
mänhet även sparsamt möblerade. De byggs av sten eller lera samt 
på senare tid även av mer moderna material som cement. Det finns 
även en typ av sommarhus av ännu enklare slag som sommartid 
härbärgerar befolkningen närmare odlingsfälten. De permanenta 
husen av sten eller lera bildar ofta tämligen kompakta enheter ut
med bygator och har i allmänhet ett tak som tjänstgör som en ter
rass där den manliga befolkningen samlas för diskussioner under 
kvällar och nätter - således ett exempel på Habermas' tidigare dis
kuterade egentliga eller äkta offentlighet. I takt med modernise
ringen, som främst bestått i mekanisering av jordbruket, industria
lisering och en allmän "de-tribalisering" av landsbygdsbefolkning
en, har människorna i allt större utsträckning ställts utanför de tra
ditionella försörjnings sätten. Detta har medfört en ökande perma
nent eller periodisk intern migration från den perifera landsbygden 
till industri- eller odlingscentra både i och-utanför Kurdistan, vil
ket i sin tur bidragit till den ökande urbaniseringen. I städerna är 
bostäderna ofta byggda av liknande material som på landsbygden, 



dvs sten eller lera. Stadsbefolkningen bor vanligtvis i flerfamiljs
hus längs gator med ett myller av aktiviteter - marknader, affärer, 
gatuförsäljare, caféer med uteserveringar mm. Kontrasten mot den 
svenska förortens eller det svenska småstadstorgets ödslighet mås
te i de kurdiska flyktingamas ögon vara tämligen dramatisk. 

I byarna samt i de mindre städerna, där bebyggelsen huvudsakli
gen består av låghus av enfamiljstyp, har varje hus en gård som 
tjänstgör som en inre arena för vardagsbestyr och umgänge. På 
sommaren sover man ofta både på gårdarna och på de platta hus
taken. Den privata sfären i husen - som i första hand är kvinnomas 
domän - är strikt avskild från den (inre) publika arenan som utgörs 
av gården och de gästrum som ofta finns i husen har egna ingångar 
utifrån, så att gästerna inte objudet inkräktar på den privata sfären. 
Som en skenbar trivialitet kan man i detta sammanhang notera att 
toalettens placering i svenska lägenheter kan vålla en del svårig
heter, då de gäster som använder toaletten lätt kan inkräkta på kvin
nans privata sfär i lägenheten. I större städer, där flerfamiljshus är 
vanligare, utgörs lägenhetsinnehavarna eller hyresgästerna oftast 
av högre utbildade och "moderniserade" människor, som därför in
te har samma behov av den traditionella gården. Den "egentliga 
offentligheten" utövas därför på de publika arenor som tillhanda
hålls av det urbana livsmönstret. På landsbygden, men även i stä
derna, möbleras den privata delen av lägenheten traditionellt, dvs 
med sparsam möblering - man både äter och sover på mattor ut
lagda direkt på golvet. Enbart gästrummen har en mer modern in
redning, t ex en säng. 

Till sist bör man nämna något om kurdernas av plågsamma histo
riska erfarenheter präglade inställning till myndigheter och "över
het". Den kurdiska nationen har under lång tid varit kuvad under 
antingen despotiska multietniska imperier eller diktatoriska territo
riella stater (bildade efter första världskriget; Sheikmous 1990). 



De flesta av dessa stater har präglats - och präglas fortfarande - av 
en total frånvaro av demokratiska traditioner. Kurdernas identitet 
och kultur förtrycks av dessa stater, myndigheterna talar inte deras 
språk och utgör en makt som ingiper i kurdernas liv och berövar 
dem frihet. I kurdernas perspektiv representerar myndigheterna 
tvångsindrivning av skatter, militärtjänstgöring, korruption, brutna 
löften, fängelsestraff och andra, ofta mycket brutala, sanktioner. 
Det är därför inte förvånande att kurdernas inställning till myn
digheter präglas av misstänksamhet och fientlighet. Man litar inte 
på tjänstemän och försöker undanhålla dem information för att på 
så sätt minska deras möjligheter att ingripa i privatlivet. Att lyckas 
med att "lura" myndigheterna ses som bevis på duktighet, efter
som man annars underkastar sig myndigheternas exploatering och 
förtryck. Eftersom man anser att majoritetsstatens resurser i grund 
och botten förvärvats genom svek mot och utsugning av folket, 
betraktas allt man på olika sätt kan få från myndigheterna som en 
rättvis "vinst". 

Med undantag av politiska frågor har denna negativa inställning 
till myndigheter i de stater där kurderna lever under de senaste år
tiondena undergått en viss positiv förändring. Detta sammanhän
ger med att myndigheterna satsat en del resurser som kommit den 
kurdiska befolkningen till godo: utbildning, sjukvård, elektrifie
ring av landsbygden, utbyggnad av transportnätet, bevattningsan
läggningar, vissa socialförsäkringar, rådgivning och bidrag till 
jordbruket samt viss industrialisering. Dessutom har antalet kur
diska tjänstemän inom olika myndigheter i de kurdiska områdena 
utökats på senare tid. 

I den kurdiska kulturen betraktas familjeproblem, t ex skilsmässo
frågor, som strikt tillhöriga den privata, familjära sfären. Familjen, 
släkten och till och med hela gruppen kan engagera sig t ex för att 
rädda ett havererande äktenskap, eftersom det handlar om att räd
da de inblandade familjernas heder. Man undviker därför att vända 
sig till myndigheter i sådana angelägenheter, och i den mån man 



till sist tvingas att göra detta förväntar man sig att myndigheternas 
insatser inriktas på att rädda äktenskapet och därigenom familjer
nas heder. Den allmänna attityden är således att man undviker kon
takter med myndigheter för att slippa granskning och förödmjuk
elser. Man uppfattar myndigheter som korrumperade och styrda av 
nepotistiska nätverk, där det i princip endast är "rätta" kontakter 
och/eller pengar som kan ge utdelning. Om man inte besitter dessa 
resurser uppfattas myndighetskontakter som meningslösa. 

4.3 Polen 

4.3.1 En kort historisk överblick 

Polen återvann sitt oberoende efter första världskriget efter 123 år 
av icke-existens som oberoende stat (den definitiva delningen av 
landet mellan Preussen, Ryssland och Österrike hade ägt rum 
1795). I arvet från delningstiden ingick stark ekonomisk under
utveckling och stora, ekonomiska och sociokulturella skillnader 
mellan de regioner som tidigare tillhörde de tre stormaktema. Som
liga anser att dessa sociokulturella skillnader (i den polska vardags
psykologin ofta benämnda "mentaliteter") fortfarande lever kvar 
hos de människor som bebor dessa regioner. Under mellankrigs
tiden växte Polens befolkning från 27 miljoner 1921 till nästan 35 
miljoner 1939. 63% av befolkningen bodde på landsbygden och 
försörjde sig genom jordbruk. Även om antalet städer var ganska 
stort (ca 700) hade endast två av dessa en befolkningsmängd över 
500 000; 9 städer var större än 100 000. Den interna migrationen 
från landsbygden till städerna var mycket begränsad under denna 
period trots påtaglig överbefolkning i de flesta landsbygdsområ
den. Trots att staten genomfört flera större satsningar för att öka 
industrialiseringsgraden och modernisera landet förblev mellan-
krigsperiodens Polen huvudsakligen ett jordbruksland. Den överbe
folkade landsbygden plågades av hög arbetslöshet som genererade 
emigrationsströmmar till utlandet - mellan 1918 och 1939 emigre
rade 1,3 miljoner polacker. 
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Krigsslutet. Den sovjetiska arméns inmarsch och proklamering av den 
nya kommunistiska regimen. Åren 1945-48 kallas "återuppbyggnads-
perioden". Industrin, bankerna och en stor del av bostadsbeståndet natio
naliseras. En jordreform genomförs. Befolkningen mobiliseras kring åter
uppbyggnadsarbetet. Omkring 3 miljoner polacker återvänder från Väst 
Tilltagande "stalinisering". I slutet av 40-talet likvidering av oppositio
nen (som delvis varit väpnad). Kollektivisering av jordbruket och gigan
tiska felsatsningar på tung industri. Utbildningsväsendet öppnas för alla, 
med prioritering av ungdomar med arbetar- och bondebakgrund. Samti
digt "staliniseras" utbildningsväsendet, bl a genom att "politiskt opålitli
ga element" diskrimineras. Hårdnande censur. Den massiva bostadsbris
ten förvärras, samtidigt som staten antar en omhändertagande roll - man 
"får" bostäder i mån av tillgång. Åren 1954-1956 tilltagande tecken på 
"töväder" efter Stalins död 1953. Politiska fångar friges. Säkerhets
apparaten komprometteras genom en toppfigurs flykt till Väst. 1956 
kommer den tidigare degraderade och fängslade W. Gomulka till mak
ten. Ommöbleringen i partitoppen är skickligt iscensatt - i befolkningens 
ögon är Gomulka ett av stalinismens offer, men huvudsaken är att kom
munisterna behåller makten. Förhoppningar om större frihet väcks hos 
befolkningen men blir alltmer frustrerade. Ekoiiomin försämras alltmer. 
Censuren hårdnar igen. Säkerhetspolisens aktiviteter tilltar och antalet 
politiska fångar ökar igen. 1968 studentdemonstrationer som slås ned 
brutalt Partistyrd antisemitisk kampanj i samband med maktkamp i den 
styrande eliten. Många av de kvarvarande polackerna med judiskt ur
sprung emigrerar. Levnadsstandarden fortfarande låg, bostadsbristen 
stor. 1970 en strejkvåg vid kusten, som slås ned brutalt med många döds
offer bland arbetarna. Därefter kommer E. Gierek till makten, och en ny 
period tar vid. Konsumtionsideologin befrämjas och befolkningens mate
riella aspirationer ökar. Regimen startar en "andra industrialisering" och 
blidkar befolkningen med löften om höjd levnadsstandard. Investerin
garna och konsumtionen finansieras med stora lån från Väst Landet öpp
nas mot Väst och det blir mycket lättare att resa utomlands. I mitten av 
70-talet börjar ekonomin kollapsa och de av Gierek-regimen väckta för
hoppningarna om bättre levnadsstandard omintetgörs. 70-talets andra 
hälft präglas av accelererande ekonomisk kris, massiv korruption och 
demoralisering samt växande bostadsbrist. Kring 1976 börjar en öppen 
och organiserad opposition mot regimen an uppträda, nya informations
kanaler (bl a underjordiska tryckerier) utvecklas för att kringgå censu
ren. Strejker förekommer allt oftare som öppna missnöjesyttringar. Den 
massiva folkliga fackföreningsrörelsen "Solidaritet" växer fram. 
I december 1981 proklamerar general Jaruzelski krigstillstånd i landet 
Solidaritetsaktivister och sympatisörer interneras eller fängslas. Många 
polacker som befinner sig utomlands låter bli att återvända. Stor flykting-
emigration. 

den period under vilken de flesta av de polska respondenterna föddes 

den period under vilken de flesta av de polska respondenterna fick sin pri
mära socialisation 
den period under vilken de flesta av de polska respondenterna anlände till 
Sverige 

Figur 3. Polska flyktingar: schematiserad historisk bakgrund. 



Den kommunistiska Folkrepubliken Polen blev till genom ett de
kret av 22.7.1944, utställt av PKWN (Polska Kommittén för Na
tionell Befrielse), vars verksamhet till stor del styrdes av polska 
kommunister som återvänt från Sovjet. Redan i september samma 
år proklamerade samma instans en jordreform, som började 
genomföras i takt med befrielsen av det polska territoriet från na
zistisk ockupation. Parallellt med de sovjetiska truppernas in
marsch förstatligades även större industrier och banker. Efter Jalta-
överenskommelsen omvandlades PKWN till en interimistisk koali
tionsregering som samma år erkändes av västmaktema. 

De efterföljande fyra decennierna kan grovt indelas i fyra perioder 
(Dziewanowski 1977; Jerschina 1990; Vigerson 1990; se figur 3 
för sammanfattning). 

1944 -1956 

Efter krigsslutet var det polska samhället utmattat och sönderrivet 
av drygt 5 års tysk ockupation och terror. Den för polackerna ty
piska romantiska nationella ideologin, präglad av starka eruptioner 
av kamp mot övermäktiga motståndare, hade lidit stora nederlag, 
först i september 1939, sedan i samband med det av Sovjet sabote
rade Warszawa-upproret. Dessa nederlag färgade av sig på de ge
nom den långa ockupationen stärkta och konsoliderade patriotiska 
värdena. Befolkningen var fragmenterad genom nazistemas utrot
ningsaktioner, tvångsförflyttning och flykt, den styrande eliten och 
den unga generationen var decimerade. Den sovjetiska armén, som 
av befolkningen åtminstone till en början (i viss mån) betraktades 
som befriare, marscherade in med en ny förtrycksapparat som skul
le bereda mark för det nya kommuniststyret. I mars 1945 fängs
lades representanter för den polska underjordiska motståndsrö
relsen och deporterades till Sovjet, där de dömdes till långvariga 
straff i fängelser och arbetsläger. Minnet av det brutala massmord 
på 15.000 polska officerare, som Stalinregimen utförde i Katyn 
(och på andra, okända platser) i början av kriget, levde kvar som 



en mörk skugga och bidrog starkt till de ambivalenta känslorna 
gentemot "befriarna". 1947 var de återstående fickorna av aktivt 
motstånd mot den nya sovjetstyrda kommunistiska regimen i stort 
sett utrotade. 

I juni 1946 genomfördes en folkomröstning som, trots att den yt
ligt sett föreföll handla om frågor som existensen av en tvåkam
marriksdag, nationalisering av industrin och bankväsendet samt 
den nya gränsen mot Tyskland, av befolkningen betraktades sna
rare som ett ställningstagande för eller emot kommuniststyret. 
Omröstningens resultat förfalskades av regimen, vilket även var 
fallet med det "fria" val som ägde rum 1947. Det nya Polska Före
nade Arbetarpartiet och dess plantskola Polska Ungdomsförbundet 
(ZMP) uppstod 1948 som den stalinistiska regimens förlängda ar
mar, som genom intern utrensningsterror fram till 1949/50 lycka
des göra sig kvitt i stort sett alla de "inhemska" kommunisterna, 
dvs de som under den tyska ockupationen befann sig i Polen (och 
inte, som de flesta inom den nya maktapparaten, i Sovjetunionen). 

Åren 1948-1953 utgjorde en blomstringstid för den stalinistiska 
terrorn i polsk tappning. Rättsväsendets oberoende av partiappara
ten likviderades, den militära rättsapparaten byggdes ut, skenrätte
gångar var legio och i rannsakningshäkten användes ett helt spek
trum av tortyrmetoder. Säkerhetspolisen penetrerade i stort sett he
la det civila samhället och angiveri sattes i system, inte minst i sko
lorna. Informationen från Väst stryptes effektivt, bl a med hjälp av 
kraftiga störsändare som gjorde det i stort sett omöjligt att lyssna 
på västerländska radiosändningar. Censuren inom massmedia, 
konst och litteratur utvecklades till i det närmaste patologiska di
mensioner. Skolsystemet "sovjetiserades" bl a genom att de flesta 
läroböcker var översättningar från ryska. Einsteins relativitetsteori 
och Darwins utvecklingslära bannlystes från skolundervisningen 
som "borgerligt dekadenta" och den nya generationen av polska 
barn och ungdomar fick i stället insupa lysenkoismens insikter i de 
genetiska processerna. Läroböckerna i historia fylldes med syste-



matiska historieförfalskningar. Ryska språket blev obligatoriskt 
från femte årskursen i grundskolan. Med monoton envishet ham
rade skolböckerna in insikten att de flesta stora vetenskapliga upp
täckter gjorts av geniala ryska eller sovjetiska vetenskapsmän och 
-kvinnor. Den mest geniale av dem var Stalin, som åberopades 
som auktoritet inom biologin, lingvistiken, ekonomin och histo
rien. På den positiva sidan bör man å andra sidan nämna att un
dervisningen var kostnadsfri på alla nivåer (med undantag av läro
böckerna), att den under mellankrigsperioden ganska omfattande 
analfabetismen snabbt eliminerades och att såväl yrkesutbildning
en på högstadie- och gymnasienivå som vuxenutbildningen bygg
des ut väsentligt. De sociala orättvisor inom utbildningssystemet 
som otvivelaktigt fanns under mellankrigsperioden minskade på
tagligt, dock till priset av att det politiserade inkvoteringssystemet 
inom den högre utbildningen systematiskt diskriminerade bam till 
föräldrar med "osäkra politiska lojaliteter" och prioriterade dito 
med arbetar- eller bondebakgrund, inte sällan oberoende av faktisk 
studielämplighet. 

1950 invigdes den stora "sexårsplanen" som utlovade en hög indu-
strialiseringstakt främst inom tung industri, men även inom kon
sumtionsindustrin. Planen förändrades dock strax efter Korea
krigets utbrott, varvid tyngdpunkten försköts till tung industri med 
militära tillämpningsmöjligheter. Den utlovade höjningen av lev
nadsstandarden uteblev och befolkningen utarmades successivt. 
Många livsmedel blev ransonerade (ransoneringen upphörde 
1953). Tvångskollektiviseringen av jordbruket gick långsammare 
än i andra kommunistiska länder och böndernas motstånd mot den
na var starkare. Politiseringen av karriärvägarna inom företagsled
ningen - "rätt bakgrund", politiskt medlöperi och skicklighet i 
marxistiskt testuggande var tunga meriter - medförde en anhop
ning av inkompetenta individer i företagsledande ställning. Samti
digt som genomsnittspolackens levnadsstandard sjönk, levde de 
högsta topparna inom maktapparaten (partiet, säkerhetspolisen, 
polis- och militärväsendet) på en mycket hög materiell nivå, med 



möjligheter att köpa livsmedel och varor från Väst i speciella buti
ker, bo i välbevakade lyxvillor, åka i västerländska eller sovjetiska 
lyxbilar och rekreera sig i avskilda lyxanläggningar. Resor till 
Väst var i stort sett helt omöjliga för vanliga människor som inte 
tillhörde nomenklaturan och även inom östblocket var deras rörel
sefrihet mycket begränsad. För den vanlige polacken präglades var
dagslivet av ett evigt köande och mer eller mindre sofistikerade 
ansträngningar för att införskaffa de dagliga förnödenheterna. 

Både under det första efterkrigsdecenniet och senare, ända fram 
till omvälvningen i slutet av 80-talet, existerade en fri ,  privat 
marknad parallellt med den förstatligade. Den hade en relativt be
gränsad omfattning och erbjöd i första hand svåråtkomliga kon
sumtionsvaror, främst kläder och vissa livsmedel, de sistnämnda 
från privata jordbruk. Både nya och begagnade kläder från Väst 
(oftast härstammande från de paket som polacker bosatta utom
lands skickade till anhöriga i Polen) var oerhört eftertraktade och 
betingade höga priser. Inom vissa skikt utvecklades en nästintill 
patologisk "väst-snobbism" som markerades med västerländska 
kläder (som lätt kunde urskiljas mot bakgrunden av den tråkiga 
inhemska konfektionen av dålig kvalitet) och åtföljdes av en naiv 
och nästan underdånig beundran för allt och alla som kom från 
den stora världen västerut. Ända långt in på 70-talet kunde alla be
sökare från väst flyta behagligt på denna mjuka bädd av inställsam 
beundran i stort sett helt oberoende av sina övriga karakteristika. 

Allmänt sett kan man säga att urbaniseringen i Polen varit påtaglig 
sedan 20-talet, men långsammare än i flera andra europeiska län
der - före 1920 bodde 20% av befolkningen i städer, 1960 hade 
denna andel vuxit till 50% och 1984 var den 60%. Under de första 
åren efter kriget var bostadssituationen i Polen katastrofal. Fram
förallt de större städernas bostadsbestånd hade drabbats hårt av 
kriget och de tyska ockupanternas systematiska förstörelse, som 
fortsatte även under reträtten (i Warszawa hade 40% av byggnad
erna förstörts). Under ockupationen ägde en väsentlig intern mi-



gration ram, till största delen från landsbygden till de större stä
derna. De bönder som sökte arbete i städerna bosatte sig antingen 
hos sina (ofta mindre bemedlade) släktingar, vilket ökade trång
boddheten, eller hyrde rum i de fattigaste stadsdelarna. Den me-
del- och överklass som under kriget migrerat till städerna, framför
allt från de områden som inkorporerats i det tyska riket, hade ofta 
större resurser, som åtminstone i en del fall möjliggjorde förvärv 
av lägenheter eller förortsvillor. 

Den nya regimens första åtgärd när det gäller bostadsproblemen 
(vidtagen redan i december 1945) var kommunalisering av bostads
marknaden i de 7 största städerna med förorter, vilket även inklu
derade tvångsinkvartering i privatägda en- och tvåfamiljshus, som 
ombesörjdes av bostadsförmedlingarna. Även hyreslägenheter om
fattades av tvångsinkvarteringen och trångboddheten hos den ma
joritet av befolkningen som inte hade resurser att undvika tvånget 
var mycket stor. Dessa omständigheter genererade en avsevärd 
uppfinningsrikedom i fråga om metoder att undvika tvångsinkvar
teringen - från mantalsskrivning av avlidna på den egna adressen 
till byggande av extra innerväggar i småhus för att minska den syn
liga bostadsytan. Allmänt sett har trångboddheten varit stor sedan 
krigsslutet och minskat mycket långsamt: 1950 var medeltalet 
1,75 personer per rum, 1960 - 1,53 och 1980 - 1,10 (1,05 i städer
na och 1,21 på landsbygden). Eftersom dessa siffror bygger på den 
icke alltför tillförlitliga officiella statistiken bör de snarare betrak
tas som underskattningar. 

Under 50-talet var nybyggnationen begränsad och helt statsfinan-
sierad. Ett undantag från den långsamma takten var Warszawa, 
vars fortsatta funktion som landets huvudstad krävde snabb rekon
struktion och nybyggnad av både kontors- och bostadshus. Åter
uppbyggnaden av huvudstaden blev till en politisk paroll, kring 
vilken man i viss mån lyckats mobilisera framförallt den unga ge
nerationen. Vissa totalförstörda stadsdelar med kulturhistorisk och 
symbolisk betydelse, som t ex gamla stan, blev pietetsfullt rekon-



struerade enligt gamla ritningar. Andra delar, framförallt i cent
rum, nybyggdes genom orgier i socialrealistisk estetik och var mer 
eller mindre trogna kopior av motsvarande stalinistisk "krokan-
arkitektur" i Sovjetunionen, vars främsta transplantat i Polen ut
gjordes av det välkända Kulturpalatset - en plågsam "gåva" från 
det sovjetiska "folket", vars av tidens tand (och luftföroreningar) 
anfrätta yttre fortfarande dominerar Warszawas "skyline". Ytterli
gare stadsdelar blev bebyggda med trista hyresblock som främst 
kännetecknades av urusel byggkvalitet, vilket tillsammans med 
avsevärd vandalisering medfört en snabb nedslitning och förslum-
ning. 

Bostadsbyggandet baserades på program med hygieniska, funktio
nella och ideologiska aspekter. I varje storlekskategori skulle de 
nya lägenheterna tillförsäkra varje familjemedlem en individuell 
sovplats (köket undantaget; före kriget var det vanligt med sov
platser i köket i arbetarbostäderna), tvättfunktionen skulle flyttas 
ut från lägenheten (de kollektiva tvättstugorna omvandlades dock 
så småningom till lägenheter) och från hallen skulle det finnas 
tillgång till varje rum i bostaden. Den vanliga storleken på de lä
genheter som byggdes under 50-talet var 3 eller 2 rum, och den 
genomsnittliga bostadsytan var större än i de hus som skulle kom
ma att byggas senare, under 60- och 70-talet. Nybyggnationen ut
jämnade i viss mån de standardskillnader som tidigare existerat 
mellan olika samhällsklasser. 

När det gäller den politiska situationen började man efter Stalins 
död i mars 1953 långsamt kunna skönja de första tecknen på det 
kommande "töväder" som skulle kulminera tre år senare. 1954 bör
jade information om säkerhetspolisens terror och övergrepp att 
tränga fram till befolkningen, vilket medförde omorganisation 
inom säkerhetsapparaten. De politiska fångar som befolkat de mån
ga fängelserna började släppas. Censuren fanns fortfarande, men 
sann information om de samhälleliga realiteterna började allt of
tare uppenbara sig i massmedia. I april 1956 proklamerades am-



nesti för politiska fångar (ca 6 000 frigavs), varefter några rätte
gångar ägde rum mot vissa personer från säkerhetsapparatens led
ning. Att de flesta av dem var av judisk härkomst bidrog till en 
ökning av den antisemitism som aldrig riktigt ebbat ut bland den 
polska befolkningen. 

1956 -1970 

I oktober 1956 blir den tidigare fängslade Gomulka förste parti
sekreterare, varvid regimen räknade med att han av befolkningen 
uppfattades som ett av stalinismens offer och som en anhängare av 
"den polska vägen till socialismen". I själva verket handlade det 
om att genom personella ommöbleringar behålla det kommunis
tiska styret intakt. Även om Gomulka ommöblerade partiapparaten 
(framförallt de delar av den som inte sympatiserade med honom), 
var han å andra sidan rädd att de "revisionistiska" strömningar 
inom partiet och intelligentian som tilltagit i styrka åren 1954-
1956 skulle gå för långt. I sin i grund och botten autokratiska ledar
stil initierade han en kamp mot "revisionismen" som ganska snart 
strypte de frihetliga landvinningar som uppnåtts under "tövädret". 
I sin ekonomiska politik var han en envis motståndare till löne
höjningar och lån från Väst och förespråkade nödvändigheten av 
"enkelt liv". Under Gomulka-periodens första år var ekonomin re
lativt stabil - mastodontanläggningarna f rån den tidigare 6-
årsplanen började sin produktion då - men redan 1959 blev situatio
nen sämre. 

Gomulka-regimen glömde ganska snart de förväntningar från be
folkningen (samt egna "löften") som omgav deras makttillträde. 
Strejker fördömdes och kvästes allt skarpare och människor bör
jade återigen fängslas på politiska grunder. Censuren började åter
igen visa sina klor och relationen till den katolska kyrkan blev 
alltmer konfliktfylld. Från mitten av 60-talet började inrikesminis
teriets (säkerhetsapparatens nya förklädnad) makt öka alltmer un
der ledning av den ökände Moczar och angiverisystemet började 



byggas ut igen. 1968 blev situationen kritisk i samband med stu
dentdemonstrationer som brutalt slogs ned av speciella kravall
styrkor (sk ORMO, "arbetarnas frivilliga medborgarmilis"). Mån
ga studenter och universitetslärare fängslades. Det faktum att en 
mindre del av både de revolterande studenterna och de sympatise
rande lärarna var av judisk härkomst togs av regimen till utgångs
punkt för en massiv antisemitisk kampanj, som dock kamouflera
des under den mindre stötande etiketten "antisionism". Kampanjen 
var i grund och botten både ett uttryck och ett instrument för makt
kamp i partitoppen. Den ledde till att de flesta kvarvarande pol
acker med judiskt ursprung, som av Gomulka anmodats att "välja 
fosterland", lämnade landet. Många emigrerade till Israel, en hel 
del till andra länder (ca 2 500 kom till Sverige). 

Under större delen av Gomulka-perioden präglades ekonomin av 
stagnation, ökande levnadskostnader och låga löner. Den unga ef-
terkrigsgenerationen började närma sig vuxenåldern och förvän
tade sig en levnadsstandard som var bättre än föräldrarnas. Den 
perforerade järnridån mot Väst tillät västerländska konsumtions
ideal att i ännu högre grad än tidigare påverka polackemas prefer
enser och drömmar, samtidigt som möjligheterna att på hemma
plan tillfredsställa sådana behov var små. De flesta människor var 
tvungna att ha flera jobb för att klara ekonomin och femdagars
veckan var helt bortom synhåll (inom gruvindustrin arbetade man 
även på söndagar). Befolkningen växte och eftersom regimens po
litik var att ge alla sysselsättning inom den socialistiska statliga 
sektorn ackumulerades dold arbetslöshet kamouflerad av låg pro
duktivitet, ineffektivitet och slöseri med resurser. Distributionssys
temet var under all kritik och ständig brist på vardagsvaror präg
lade polackens tillvaro. Den privata sektorn tilläts inte expandera, 
samtidigt som medborgarna i allt högre grad utvecklade en "fixar-
mentalitet" för att klara av vardagslivets behov. 1970 genomfördes 
en pris- och lönereform vars syfte sades vara att öka produktivite
ten och den teknologiska utvecklingen till priset av temporära löne
sänkningar. Kraftiga prishöjningar på livsmedel blev den droppe 



som fick befolkningens frustration att rinna över. I december sam
ma år började en serie strejker inom varvsindustrin längs kusten. 
Området isolerades från resten av landet för att motverka sprid
ningen av strejkerna. Militären ingrep med order att skjuta skarpt 
och några tiotal arbetare sköts ihjäl. Detta innebar slutet på Go-
mulka-perioden och ett definitivt grusande av de förhoppningar 
som hans makttillträde hade väckt. 

När det gäller bostadssituationen under denna period har några 
dramatiska förändringar knappast ägt rum. Trångboddheten mins
kade inte (troligtvis växte den i stället) och den unga generatio
nens möjligheter att få  egen bostad var närmast obefintliga. Det 
som förändrades var finansieringsformerna vid övertagande av 
bostäder samt vid nybyggnation. I början av 60-talet införde man 
ett slags avgifter vid övertagande av bostäder och 1965 höjdes de 
tidigare mycket låga hyrorna. För att avlasta statens kostnader för 
bostadsbyggande infördes olika former av bostadskooperativ som 
möjliggjorde bostadsrätts- respektive äganderättsinnehav. I slutet 
av 50-talet tilläts det privata byggandet att expandera, men trots 
detta och trots den kooperativa rörelsens tillväxt kunde bostads
bristen inte byggas bort. Förändringarna i finansieringsformerna 
medförde även att familjemas bostadsstandard återigen blev bero
ende av deras materiella resurser. 

År 1960 utgjorde det privata byggandet 42% av all nybyggnation, 
men senare ströps detta främst genom hård reglering av tillgången 
på byggnadsmaterial. Svinn och mutor tilltog proportionellt mot 
detta. Förutom de större länsstäderna ägde nybyggnation rum hu
vudsakligen i samband med etablering av nya industriföretag, till 
vilka man behövde värva arbetskraft. Detta bostadsbyggande finan
sierades till stor del genom företagens budget och lägenheterna för
delades av dessa företag. Husen hade dålig kvalitet och låg stan
dard och kontrasterade oftast negativt mot den lokala bebyggel
sens karaktär. Under den senare delen av 60-talet skärptes situa
tionen på bostadsmarknaden väsentligt. Samtidigt som befolk-



ningsökningen, den unga generationens inträde på bostadsmarkna
den samt den fortsatta, betydande interna migrationen till städerna 
ökade behovet av bostäder, minskade nybyggnationen på grund av 
den tilltagande försämringen av landets ekonomi. 

1970 -1980 

Denna period, som ofta hänvisas till som "Gierek-perioden", om
fattar två faser som skiljer sig med avseende på både den ekono
miska situationen och det politiska klimatet. 

Den första fasen, som grovt sett sträckte sig fram till mitten av 70-
talet, kännetecknades ekonomiskt sett av de kortsiktiga fördelar 
som "låneekonomin" medförde. Gierek började sin regimperiod 
som "den gode hushållaren" som skulle se till att befolkningens 
behov tillgodosågs. Propagandaapparatens terminologi ändrades 
markant och man började tala om "socialistisk demokrati", "rätt
färdighet", "de arbetande massornas deltagande i landets styrelse" 
och liknande. Den allmänna opinionen skulle i fortsättningen "kon
sulteras" när det gällde viktiga beslut, som inte längre skulle fattas 
över folkets huvuden. En rad symboliskt viktiga åtgärder vidtogs, 
t ex rekonstruktionen av det totalförstörda kungapalatset i Warsza
wa, ett beslut som stred mot alla de tidigare efterkrigsregimernas 
inställning. Att finansieringen av återuppbyggnaden skulle ske 
medelst insamling av pengar bland polacker både inom och utan
för Polen symboliserade en strävan efter återförening med dem 
som hade lämnat landet; många uppfattade det i stället som eko
nomisk exploatering av exilpolackerna. En annan strategisk/popu
listisk fint från den nya regimens sida var den ändrade attityden 
gentemot den katolska kyrkan, som under hela efterkrigsperioden 
haft en stark förankring inom befolkningen. Den hatiskt antireli-
giösa ton som tidigare hade utmärkt propagandan försvann och 
man tillät till och med att ett antal nya kyrkor byggdes. Denna 
"flirt" med kyrkan tog emellertid slut ganska snabbt - redan 1971 
förändrades regimens attityd i negativ riktning. Gierek-regimens 



politiska liberaliseringspolicy var i grund och botten skenbar, efter
som den repressiva apparatens omfattning och makt i stort sett var 
oförändrade. Den sociala oron blev aldrig riktigt dämpad och den 
politiska oppositionen började samtidigt långsamt konsolidera sina 
krafter. 

Regimens ekonomiska politik i böljan av 70-talet skulle kunna ka
rakteriseras som ett slags "konsumtionspopulism". Utan att i grun
den vilja ändra kommuniststyrets dominans och inriktning för
sökte regimen blidka befolkningen med löften om ökad levnads
standard, vilket väckte materiella aspirationer som inte i längden 
kunde tillgodoses med hjälp av landets egna resurser. Samtidigt 
igångsattes en "andra industrialisering" av landet och både kon
sumtionen och de stora industriella investeringarna finansierades 
huvudsakligen med hjälp av lån från Väst. De industriella sats
ningarna präglades dessvärre fortfarande av stalinistiskt "elefantia-
sis" - enorma anläggningar (stålverk, oljeraffinaderier mm) bygg
des på grundval av dåliga ekonomiska och distributionstekniska 
kalkyler, vilket tillsammans med dålig organisation av produktion
en, låg effektivitet, slöseri med råvaror, dålig arbetsmoral och stöl
der (inte sällan i en monstruös storleksordning) ledde till en lavin
artad ökning av landets skuldbörda med allt mindre möjligheter 
till återbetalning. Jordbrukspolitiken misslyckades och kring 1974 
blev man tvungen att börja importera jordbruksprodukter. 

Befolkningens levnadsstandard ökade trots allt under denna fas av 
Gierek-perioden även om helhetsbilden var komplex och konflikt-
fylld. Visserligen ökade lönerna markant (totalt sett ca 60% mel
lan 1971 och 1975), men samtidigt ökade även polariseringen i 
inkomsthänseende mellan olika skikt av befolkningen. Inom de 
områden som prioriterades av ekonomiska eller politiska skäl öka
de lönerna väsentligt parallellt med lönestagnation eller rentav ut
armning av stora delar av befolkningen, bland annat grupper som 
pensionärer och ensamstående kvinnor. Vissa kategorier ökade si
na disponibla inkomster även genom deltagande i de växande 



"gråa" eller "svarta" delarna av ekonomin, där stölder av statlig eg
endom, mutor och manipulationer med västvalutor var legio. Pri
vat företagsamhet i liten skala blev vanligare, både i lagliga och 
halvt eller helt olagliga varianter. Människors reella levnadsstan
dard definierades i allt större utsträckning av tillgången till väst-
valutor och allt fler privata transaktioner (t ex försäljning av bo
stadsrättslägenhet, bilköp mm) kunde endast genomföras i USA-
dollar eller västtyska mark. 

I likhet med löneutvecklingen präglades bostadssituationen under 
70-talets första hälft av ökande stratifiering. Allt färre hyreslägen
heter fördelades kostnadsfritt av de statliga bostadsförmedlingar
na, samtidigt som man kunde observera en stark ökning av bostads
köp i kooperativa former möjliggjord genom sparande. Bostads
bristen ökade dock samtidigt - medan det officiella behovet av nya 
bostäder var ca 700 000 år 1971, ökade det till över en miljon år 
1975. Möjligheten att köpa en kooperativ bostadsrätt var inte pri
märt avhängig tillgången på sparade insatspengar utan bestämdes 
snarare av andra faktorer, som skickligheten att få en plats på vän
telistan (genom rekommendationer och/eller mutor), tillgången till 
informella nätverk mm. Ojämlikheten på bostadsmarknaden ökade 
markant genom att köpstarka kategorier inom befolkningen (vilkas 
köpkraft kunde härstamma från allehanda källor; se ovan) kunde 
tillskansa sig de begärliga kooperativa lägenheterna eller köpa en
familjshus, vilket varit ovanligt under de tidigare perioderna. 

Urbaniseringen var mycket påtaglig under hela 70-talet. Stora "för
orter" växte fram, även om man här måste påpeka att det som i 
Skandinavien kallas "förort" i Polen är en mycket stor enhet, ofta 
med 20-40 000 invånare. Man tänker inte på dessa områden i ter
mer av "förstäder" utan betraktar dem snarare som nya stadsdelar -
de byggs oftast i så stor skala och ligger så nära varandra (de av
gränsas t ex inte av områden med orörd natur) att de upplevs som 
fortsättning på staden. Termen "förort" associeras i Polen snarare 
med ett urbaniserat område med icke sammanhängande låghusbe-



byggelse. De nya stora bostadsområdena växer däremot koncen
triskt ut från den gamla stadskärnan och inte, som i Skandinavien, 
omkring ett centrum (Kortteinen 1987). Bostadsytan i nybyggnatio
nen under 70-talet minskade påtagligt jämfört med föregående pe
rioder. Många unga barnfamiljer trängdes ihop i "modullägenhe
ter" med en bostadsyta på 25-35 kvm. Husen var ofta mycket hö
ga, 12-14 våningar var inte ovanligt. De var för det mesta oputsa
de och illa underhållna. Inte sällan saknades tillgång till varmvat
ten i en del av lägenheterna eftersom vattensystemet inte orkade 
pressa upp vattnet till lägenheterna högst upp. Överlag var elnätet 
i dåligt skick, strömavbrott tillhörde vardagen och hissarna kunde 
bäst beskrivas som en mardröm. 

Kring 1975 inträdde den andra fasen av Gierek-perioden. Den se
nare delen av 70-talet präglades av en accelererande ekonomisk, 
politisk och social kris. Den vansinniga investeringspolitiken bölja
de kollapsa och skuldbördan till utlandet växte bortom all kontroll. 
Det planekonomiska, systemet började närma sig ett stadium som 
med en något makaber liknelse kan kallas en "ekonomisk härd
smälta". Jordbruket hamnade i akut kris, transportsystemet förtvi
nade inte minst på grund av det föråldrade järnvägsnätets brister, 
maskinparken inom industrin var även den föråldrad och behovet 
av svåråtkomliga reservdelar ökade. Samtidigt som de inhemska 
industriprodukterna på grund av dålig kvalitet inte kunde konkur
rera på internationella marknader växte behovet av råvaror och 
nya maskiner från utlandet. Korruptionen och demoraliseringen 
började nå katastrofala nivåer, den redan tidigare betydande alko
holismen ökade. För att under den tilltagande krisen försäkra sig 
om "apparatens" lojalitet belönade regimen apparatens medlem
mar med allehanda materiella privilegier och såg genom fingrarna 
med deras korruption och tjuvaktighet. 

I slutet av 70-talet började skuldbördan till utlandet närma sig 23 
miljarder dollar och exporten räckte knappast till för att betala rän
torna på lånen. Bostadskön växte till över 2 miljoner personer och 



den genomsnittliga väntetiden för att få en kooperativ bostad var 
ca 20 år. Särskilt de unga familjerna befann sig i en svår situation. 
I den mån en egen bostad fanns inom deras synfält var inte minst 
inredningen av bostaden ett problem. Familjerna fick speciella kre
ditkuponger för inköp av heminredning, men kupongerna kunde 
inte omsättas i faktiska varor eftersom marknaden kännetecknades 
av stor brist på kapitalvaror som tvättmaskiner, kylskåp, TV mm. 
Följaktligen bodde många av de unga kvar hos sina föräldrar och 
var även materiellt beroende av dessa. Totalt sett kan man säga att 
de i böljan av decenniet väckta förhoppningarna på bättre levnads
standard och normalisering av livet nu blev definitivt grusade. 
Trots förbättringarna i levnadsstandard i böljan av- 70-talet var den 
polska befolkningens innehav av moderna kommunikationsmedel 
i slutet av decenniet långt under det västerländska genomsnittet, 
vilket illustreras i figur 4. 
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Figur 4. Innehav av radio, TV, telefon och bil i Polen 1980 (från och bil telefon 4. Innehav radio TV, i av 
Roos & Sicinski 1987; omräknat från data per 1000 invånare). 



Kring 1976 började den politiska oppositionen bli alltmer intensiv 
och artikulerad. Regimens repressiva åtgärder var måttliga, vilket 
orsakades av den rävsax den hade försatt sig i: å ena sidan kunde 
man inte stöta sig med Väst, eftersom de livsnödvändiga krediter
na då kunde komma att strypas, å andra sidan kunde man inte till
låta oppositionen fullständig handlingsfrihet. Trots trakasserierna, 
som i några fall tog sig uttryck i mord på obekväma personer be
gångna av säkerhetspolisen, växte motståndet och blev allt bättre 
organiserat. 1978 började fria fackföreningar bildas på flera ställen 
i landet och bönderna i vissa regioner organiserade sig i självför-
svarskommittéer. Den folkrörelse som ett par år senare skulle bli 
den mångmiljonhövdade "Solidaritet" började spira. Oberoende 
förlag och tryckerier kringgick den fortfarande alerta censuren och 
alternativa fria universitet, där undervisningen bedrevs i privata 
lägenheter, spred sig över hela landet. 1978-1979 förekom ett an
tal stora strejker som tilltog under 1980, bl a i samband med en 
oannonserad prishöjning på livsmedel i juli. I augusti samma år 
blev Lech Walesa ordförande för den strejkkommitté i Gdansk 
som strax därefter framlade 21 postulat, bland vilka ett krävde ac
cepterande av fria fackföreningar, oberoende av partiet och ar
betsgivarna. Förhandlingar med regeringens representanter ledde 
till en överenskommelse vid månadsskiftet augusti-september. I 
september upphörde Edward Gierek "av hälsoskäl" att vara förste 
partisekreterare; Gierek-epoken var slut. 

1980 -1989 

I september 1980 fanns de nya oberoende fackföreningarna i stort 
sett i hela landet. Samma månad inlämnades en ansökan om regis
trering av fackföreningarna till länsrätten i Warszawa, vilket i 
själva verket innebar ett försök att få  dem legaliserade av stats
makten. I samband med denna ansökan uppenbarades den grund
läggande konflikten mellan maktapparaten och de nya fackföre
ningarna. Rätten formulerade en rad reservationer mot stadgarna 
och införde ändringar som innebar underordnande under partiet 



och begränsningar av strejkrätten. Efter många protester och för
handlingar godkändes stadgarna av Högsta Domstolen i november 
1980. Situationen i landet var mycket spänd. De andra regimerna 
inom östblocket kritiserade Polen hårt för att ha gett "antisocialis-
tiska krafter" fria tyglar och vid polsk-ryska gränsen iscensatte den 
sovjetiska krigsmakten den typ av militärövningar som i flera ti
digare sammanhang använts som en hotfull gest vid oro i satellit
staterna. 

1980 innebar en omvälvning som visserligen i vissa avseenden 
liknade de tidigare "periodskiftena" 1956 och 1970, men skilde sig 
från dem i andra, kanske viktigare, aspekter. Som vanligt ägde 
ommöbleringar rum i maktapparatens topp och ansvaret för den 
gångna periodens misstag övervältrades på dem som "sparkades". 
Befolkningens reaktion var dock denna gång ett slags trött oin
tresse - man trodde inte längre på att denna typ av skenbara makt
skiften kunde åstadkomma verkliga förändringar. Befolkningen 
slöt upp kring de fria fackföreningarna och även andra opposi
tionella aktiviteter koncentrerades kring dessa. 1981 började med 
att strejkande studenter krävde universitetens autonomi, borttagan
de av "ideologisk skolning" på universitet och högskolor och av
skaffande av censuren. Polisens trakasserier av möten där Solida
ritets representanter deltog ledde till att en "varningsstrejk" på fyra 
timmar ägde rum den 27 mars i hela Polen, som tillsammans med 
förberedelserna till en eventuell generalstrejk utgjorde den kanske 
tydligaste manifestationen av Solidaritets styrka. Av allt att döma 
började regimen redan då smida planer för införande av krigstill
stånd och listor över de oppositionsaktivister som skulle arresteras 
böljade förberedas. 

I slutet av sommaren samma år försämrades livsmedelsförsörjning
en kraftigt och i flera städer ägde massiva "hungerdemonstratio
ner" rum. Samtidigt krävde Solidaritet tillgång till massmedia, av
skaffande av censuren och självstyre på arbetsplatser. Regeringen 
svarade med förhalningspolitik, vilket ledde till ytterligare radika-



lisering av oppositionen. I maktapparatens topp ägde radikala för
ändringar rum. I oktober 1981 utnämndes dåvarande premiärminis
tern och försvarsministern general Jaruzelski till förste partisekrete
rare, varigenom krigsmaktens roll på den politiska arenan accentu
erades. Viktiga poster besattes av militärer och militära "opera 
tionsgrupper" skickades ut i landet för att, som det hette, hjälpa 
både administrationen och invånarna i den svåra situationen. Vid 
månadsskiftet november/december eskalerade konflikterna mellan 
oppositionen och maktapparaten. Natten mellan den 12 och 13 de
cember började massiva arresteringar av oppositionella enligt tidi
gare färdigställda listor. Den 13 december proklamerade Jaruzel
ski krigstillstånd i landet. 

Införandet av krigstillståndet var - de tidigare "järtecknen" till trots 
- en chock både för Solidaritet och för den övriga befolkningen. 
Spontana proteststrejker slogs ned brutalt (med något tiotal döda 
arbetare igen). Parallellt med fysiskt tvång i form av arresteringar, 
interneringar, husrannsakan och rättegångar tillämpade maktappa
raten även ekonomiska tvångsåtgärder som gick ut på att avskeda 
Solidaritetsaktivister och införa arbetstvång på arbetsplatserna, var
vid dessa militariserades. Stora prishöjningar ledde till att befolk
ningen blev fattigare. Till att börja med förlamades oppositionen, 
men redan vid årsskiftet började det underjordiska motståndet att 
organisera sig. Många av de polacker som befann sig utomlands i 
december 1981 lät bli att återvända till hemlandet. I många fall er
bjöd militärregimen de internerade Solidaritetsaktivisterna att läm
na landet. Krigstillståndet suspenderades 1982, men de efterföl
jande två åren präglades av dess efterdyningar, med många rätte
gångar mot medlemmar i den numera illegala Solidaritet. Ekono
min var om möjligt ännu mer kaotisk - krigstillståndet hade med
fört att Polens kreditvärdighet i Väst kollapsade. Befolkningen 
sjönk ned i en allt djupare känsla av frustration och depression på 
gränsen till letargi och knappast någon trodde längre att krisen 
skulle kunna övervinnas inom överskådlig framtid. Åren 1982-
1983 var antalet sökande till universiteten för första gången under 



efterkrigsperioden lägre än antalet tillgängliga platser. Folk tänkte 
kortsiktigt och föredrog att ta ett jobb i stället för att satsa på högre 
utbildning. När det gäller de sociala relationerna blev familjen och 
vännerna åter det viktigaste i polackernas liv (låt vara att de aldrig 
upphört att vara viktiga). De informella nätverken blev kanske om 
möjligt ännu viktigare, framförallt av psykologiska (och inte eko
nomisk-praktiska) skäl. Alkoholismen ökade väsentligt, vilket 
även gällde narkotikamissbruket (Lukasiewicz & Sicinski 1987). 

Efter krigstillståndets upphörande böljade emellertid konsumtions
aspirationerna från 70-talet att göra sig gällande med allt större 
styrka, samtidigt som den katastrofala ekonomiska situationen gjor
de det allt svårare att förverkliga dem. Människorna upptäckte att 
landets ekonomi i realiteten befann sig på samma nivå som tredje 
världens, och upplevelsen av underläge underströks smärtsamt av 
den massiva hjälp som landet måste ha och också erhöll från Väst. 
Hopplösheten bredde ut sig bland befolkningen, vilket illustreras 
av en sociologisk undersökning genomförd 1983: på frågan hur 
stora chanserna var att lösa krisen svarade 70% av universitets-
och högskolestudenterna i Warszawa att de var ganska små eller 
minimala. Man saknade dock inte helt initiativförmåga: framför
allt unga människor flydde systemet genom att lämna den offent
liga sektorn och försöka starta eget. Människor med hög utbild
ning startade boutiquer, små tillverkningsföretag, hantverksfirmor 
och farmer. Allt större del av befolkningen valde dock den bok
stavliga flykten ut ur landet som en privat lösning på krisen. Enligt 
sociologiska undersökningar valde år 1978 82% av högskolestu
denter Polen när de tillfrågades i vilket land de skulle vilja bo efter 
avslutade studier; 1983 hade denna andel sjunkit till 60%, vilket 
innebar att mer än var tredje student var subjektivt beredd att emig
rera (Nowak 1983). I andra undersökningar har 33% av unga arbe
tare deklarerat att de gärna ville lämna landet (Vigerson 1990). 

Stora omvälvningar har som bekant ägt rum i Polen 1989, men vi 
avslutar denna historiska översikt kring 1984, vilket inte samman-



hänger med några speciella historiska omständigheter utan beting
as av det faktum att vi i föreliggande projekt undersökt flyktingar 
som (med några undantag) anlänt till Sverige efter 1.1.85, då det 
nya flyktingmottagandesystemet trädde i kraft. 

4.3.2 Livsstilar och mentaliteter 

Begreppet "livsstil" har under de senaste åren alltmer uppmärksam
mats inom flera samhällsvetenskaper, framförallt kanske inom so
ciologin och socialpsykologin. Intressant nog har en del polska so
ciologer tagit upp begreppet i både inhemsk och komparativ forsk
ning. I en antologi av Roos & Sicinski (1987) jämförs t ex urbana 
livsstilar i Finland och Polen. Begreppet "livsstil" definieras här (i 
förhållande till en grupp eller ett helt samhälle) som "en konfigura
tion av vardagshandlande hos medlemmarna, som manifesterar, 
och/eller uppfattas som karakteristiskt för, deras sociala status och 
som möjliggör deras samhälleliga lokalisering". De handlingar 
som konstituerar och uttrycker en livsstil är förtöjda i värderingar 
och aspirationer och är således meningsbärande i aktöremas ögon. 
På motsvarande sätt definieras begreppet när det gäller den enskil
da individen. 

En intressant omständighet härvidlag är att begreppet "livsstil" för
utsätter åtminstone en minimal valfrihet i fråga om handlingsmöns
ter och att det sålunda har en viljeaspekt - när någons handlande är 
helt determinerat (av interna och/eller externa faktorer) är det svårt 
att tala om "stil". Detta inskärps av Sicinski (1987) som introduce
rar begreppet "homo eligens" (= den väljande människan) och be
traktar det som dels en existentiell tes (människan kan inte reduce
ras till summan av sina beteenden), dels som ett metodologiskt 
credo (det är omöjligt att förstå sociala och psykologiska fakta om 
man inte tolkar dem utifrån de val som människor gör bland till
gängliga optioner). Med detta perspektiv upprättar Sicinski (ibid) 
en intressant generell typologi över livsstilar: 



1. Livsstil med starkt begränsade möjligheter att välja; 
2. Livstil vars huvudinnebörd är att undvika att göra val; 
3. Livsstil som innebär sökande efter en livsväg, styrt av överord

nade värden; 
4. Livsstil där handling betraktas som ett mål i sig; 
5. Livsstil som helt inriktas på de status quo-bevarande konsek

venserna av ens handlingar; 
6. Livsstil som inriktar sig på handlingar som leder till föränd

ringar (innovativ livsstil). 

Enligt Haranne & Sicinski (1987) har livsstil tre funktioner: a) den 
utgör en symbol för gruppmedlemskap och utvecklar känslan av 
sociala band; b) den markerar särprägeln hos en viss grupp inom 
en bredare samhällelig kontext (som inkluderar andra grupper) och 
bidrar på så sätt till kontinuiteten hos gruppen i fråga; c) den defi
nierar de för referensgruppen acceptabla sätt på vilka personlighet
en kan uttryckas. Det är intressant att notera att de två första "funk
tionerna" hos livsstilar är analoga med begreppen "sociala jämför
elser mellan grupper" och "gruppsärprägel", som utvecklats inom 
teorin om social identitet (se t ex Tajfel 1981; Lange & Westin 
1981; Lange 1983; Turner 1987). Ett påpekande är dock på sin 
plats när det gäller det något slarviga sätt på vilket termen "funk
tion" används i dessa sammanhang. I en insiktsfull analys har Jo
hansson (1980) visat att tillskrivning av funktionalitet i sociala 
sammanhang förutsätter aktörer som är omedvetna om de funktio
nella konsekvenserna av sitt handlande, eller snarare beteende (se 
även Lange & Westin 1985). Handlingar som företas t ex i syfte 
att utforma och manifestera en livsstil kan således i detta perspek
tiv endast tillskrivas partiell avsiktlighet, som inte kan omfatta 
medvetenheten om de (ur något systemperspektiv) funktionella 
konsekvenserna av handlandet i fråga. När aktörer är klart medvet
na om de mål som de vill uppnå med sitt handlande kan inte upp
nåendet av just dessa mål av forskaren förklaras som funktionellt. 



Innan man börjar diskutera polska livsstilar måste man understry
ka att människors val av livsstilar under nästan hela efterkrigspe-
rioden berott inte så mycket på deras ekonomiska potential som på 
tillgängligheten av de varor som kan konstituera och manifestera 
en livsstil. Under hela denna period har polackernas vardagsliv va
rit en ständig kamp för "normalitet", som tragiskt nog aldrig blivit 
uppnådd. De i den offentliga retoriken deklarerade centrala socia
listiska värderingarna har aldrig haft någon större relevans i var
dagslivet, vars mödor till och med ofta skjutit undan de starka mo
raliska och religiösa värden som många påstått sig omfatta. De 
flesta polacker har lärt sig att betrakta vissa frågor - samhällsprob
lem, ekologiska problem, andra länders problem - som uteslutande 
statens ansvar och således som helt irrelevanta för dem personli
gen. Den allmänna attityden har varit att endast bry sig om mening
en med ens eget liv och om möjligt försöka fly från dagens eländi
ga situation. Det har funnits en permanent konflikt mellan värden 
och handlingskriterier både inom den offentliga och den privata 
sfären. Människorna har levt i - och erkänt existensen av - två dis
tinkt olika och från varandra separerade verkligheter. 

Mot denna bakgrund utvecklar Haranne & Sicinski (ibid) en klas-
sifikation av polska livsstilar. En sådan typologi försvåras enligt 
deras uppfattning av det faktum att man i dagens (dvs 70- och 80-
talets) Polen fortfarande kan iaktta livsstilar som härstammar från 
en social struktur som upphört att existera i sin ursprungliga form, 
dvs intelligentians, småborgerlighetens och böndernas respektive 
livsstilar. Medan de sociala strata som varit de ursprungliga bärar
na av dessa livstilar upplösts eller undergått väsentliga förändring
ar, har livsstilarnas centrala element fortsatt att existera. Termi
nologin blir därför något komplicerad: den nutida versionen av 
den livsstil som tidigare kännetecknat intelligentian kallas pseudo-
elitistish, den nutida versionen av den livsstil som tidigare präglat 
bondeklassen kallas rural; och den nutida versionen av den livsstil 
som tidigare innehafts av småborgerligheten kallas nyborgerlig. 
De urskiljer även en arbetarklassens livsstil, som enligt deras upp
fattning kan ses i två tidsperspektiv: den traditionella livsstilen 
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som etablerades under mellankrigsperioden, och den moderna livs
stil som böljade utvecklas i det socialistiska Polen. Den traditionel
la arbetarlivsstilen präglades enligt författarna av värden som soli
daritet, rättvisa, rättfärdighet och hederlighet. När det gäller den 
moderna varianten blir författarna påtagligt fåordiga (de anser att 
den är otillräckligt beskriven) och man tänker osökt på det faktum 
att deras artikel skrevs i mitten av 80-talet. 

Intelligentians tidigare, traditionella livsstil var i stor utsträckning 
baserad på den prestige som högre utbildning omgavs av. Utbild
ningen sågs emellertid inte i första hand som en grundval för pro
fessionella färdigheter, utan som ett uppnående av-ett allmänt bild
ningsideal. Tidigare kunde således en intelligentia-medlems pres
tige mera bero på hur viktigt hans/hennes yrke ansågs vara i ter
mer av detta ideal än på den synliga rikedomen. Dagens pseudo-
elitistiska livsstil kännetecknas av en betydligt mera välvillig in
ställning till materiella ägodelar. Framförallt under 40- och 50-
talen var inställningen till utbildning intimt förknippad med as
pirationer till socialt avancemang - "arbetarnas och böndernas barn 
till gymnasier och universitet" var ett av de viktigaste slagorden 
under denna period. Även under senare perioder var utbildning ett 
ideologiskt värde i det allmänna medvetandet, men utbildningsas
pirationer var samtidigt starkt bundna till familjens socioekono-
miska situation. Enligt undersökningsresultat från mitten av 50-ta-
let (Nowak 1983) förefaller det som om endast en liten minoritet 
av befolkningen såg utbildning som ett värde i sig - de flesta upp
fattade den som ett instrument for socialt (kanske framförallt mate
riellt) avancemang. Denna instrumentella inställning medförde att 
en belöningsstruktur skapades som sänkte unga människors moti
vation för ärliga studier - det primära var att få  examen, som var 
det egentliga instrumentet för framtida medlemskap i (pseudo?)eli-
ten. Vad arbetsgivarna krävde var i första hand diplom, inte verk
lig kompetens. De som lyckades bibehålla uppfattningen att stu
dier och kunskap är ett värde i sig försökte stanna kvar vid högsko
lor eller vetenskapliga institut. Denna "instrumentalisering" av ut-



bildningens värde fortlevde till slutet av 70-talet och medförde svå
ra sociala och ekonomiska konsekvenser. Allmänt sett har utbild
ningens ökade tillgänglighet även gjort den mindre användbar som 
kriterium på tillhörighet till den intellektuella eliten. 

Enligt Haranne & Sicinski (ibid) har det i Polen knappast någonsin 
funnits en omfattande och ekonomiskt stark borgarklass, snarare 
då en småborgerlighet, vars livsstil etablerades under mellan-
krigsperioden. Dess mest framträdande kännetecken var den vikt 
man lade vid pengar och materiella ägodelar på bekostnad av este
tiska, ideologiska och bildningsmässiga värden. Dagens nyborger-
liga livsstil yttrar sig inte enbart genom att materiella ägodelar be
traktas som källa till och uttryck för alla viktiga värden - det hand
lar även om en stark konsumtionsinriktning som skiljer den ny-
borgerliga livsstilen från borgerlighetens traditionella värden. Den
na "konsumerism" präglas av en fascination inför "det moderna" 
och inför västerländska varor och symboler. 

Den nutida rurala livsstilen präglas enligt Haranne & Sicinski 
(ibid) endast i begränsad utsträckning av bondeklassens traditio
nella värden och handlingsmönster (för den som känner till dagens 
polska landsbygd kan uttrycket "modern" te sig något malplace
rat). Den traditionella bondelivsstilen kännetecknades främst av 
strävan efter innehav av största möjliga jordareal (som nästintill 
ett mål i sig), stark religiositet samt av en allmän "konservatism". 
Dagens rurala livsstil är en resultant av kollisionen mellan de tra
ditionella värdena och vissa av de förändringar som kännetecknat 
efterkrigsperioden - urbanisering, industrialisering och åtminstone 
vissa teknologiska framsteg. Dessutom har en väsentlig intern mi
gration från landsbygden till städerna ägt rum i samband med för
ändringar i sysselsättningsstrukturen (se figur 5 nästa sida). Det är 
fortfarande viktigt att äga jord, vilket emellertid numera snarare 
betraktas som ett instrument för inkomstökning och förbättring av 
levnadsstandarden. Den (begränsade) teknologisering som jordbru
ket onekligen undergått har bl a medfört att det på landsbygden 
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numera är möjligt att skilja mellan arbete och fritid samt mellan 
jordbruket som arbetsplats och det egentliga hushållet. Traditio
nella ceremonier och seder, stark religiositet och ett slags traditio
nell konservatism är emellertid fortfarande djupt förankrade på 
den polska landsbygden. 
100t 
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Figur 5. Sysselsättningen inom olika sektorer i den polska ekono
min åren 1950-1980 (Efter Roos & Sicinski 1987). 

Det är inte helt lätt att särskilja innebörderna i begreppen "livsstil" 
och "mentalitet". Ett av samhällsvetenskapens stora problem är 
den vildvuxna terminologiska faunan, där terminologiska nyda
ningar (och återupptäckter) dessvärre för det mesta förefaller utgö
ra pseudo-innovationer. Relationen mellan termer (dvs ord) och det 
tankeinnehåll de hävdas syfta på (dvs begrepp) är ofta lika dunkel 
som den mellan begreppen och den sociala verklighet de avses 
illuminera i sin egenskap av kunskapsinstrument. Så är även i viss 
mån fallet med "livsstil" och "mentalitet". Det sistnämnda begrep-
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pet har (som jag påpekat tidigare) under ganska lång tid fört en 
undanskymd (emellanåt nästan tabubelagd) tillvaro inom samhälls
vetenskaperna. Under de senaste 10 åren har det emellertid börjat 
få  ett slags försiktig återupprättelse (se t ex Westin 1985; Daun 
1989). Det är dock inte lätt att särskilja de innebörder som numera 
läggs in i mentalitetsbegreppet från andra, mer eller mindre mode
betonade begrepp, som t ex "sociala representationer" (se t ex Mos-
covici & Farr 1984), "nationalkaraktär" (ett annat "skamfilat" men 
återupprättat begrepp; se t ex Peabody 1985; Daun, ibid), "subjek
tiv kultur" (Triandis 1972), "modal personlighet" eller, för den de
len, även "kultur/subkultur". 

Den definition av "livsstil" som anfördes i det föregående lägger 
tonvikten på handlingsmönster, vilka ses som någorlunda samman
hängande, meningsladdade helheter, vilkas "bärare" utgörs av 
grupper/kategorier eller individer, framförallt kanske de förstnämn
da. Å andra sidan är de handlingsmönster som konstituerar livssti
lar förtöjda i psykologiska, dvs mentala, fenomen, som värdering
ar, aspirationer, förväntningar och (mentala representationer av) 
mål. Ett visst handlingsmönster kan således inte identifieras som 
ett element av en livsstil om inte den psykologiska meningsbäran
de grundvalen är klargjord. Begreppet "mentalitet" syftar - som ter
men antyder - även det på psykologiska/mentala fenomen, låt va
ra att den uppsättning av sådana fenomen som anses avgränsa inne
börden i begreppet varierar mellan olika användare. I de flesta fall 
tycks dock denna innebörd inkludera samma psykologiska "ting" 
som konstituerar den mentala grundvalen för livsstil - värderingar, 
aspirationer, förväntningar och subjektiva uppfattningar om efter
strävansvärda mål. Möjligtvis kan även mera komplexa psykolo
giska strukturer anses ingå i mentalitetsbegreppet, t ex världsbil
der, vardagsteorier om människans natur samt om hennes driv
krafter och personligheter mm. En möjlig skillnad mellan "livsstil" 
och "mentalitet" skulle kunna vara den att det förstnämnda begrep
pet inbegriper en manifest handlingskomponent, medan det senare 
huvudsakligen syftar på mentala kännetecken och därmed samman-



hängande beredskap att bete sig på ett visst sätt, låt vara att Daun 
(1989) anser att även sedvänjor - som ju är handlingsmönster - in
begrips i "mentalitet". Denna åtskillnad mellan de två begreppen 
skulle således vara baserad på två distinktioner: dels den mellan 
målinriktad, avsiktlig och meningsfull handling och oavsiktligt 
och helt eller delvis omedvetet beteende, dels den mellan psykolo
giska/mentala kännetecken och tillstånd och deras manifesta yttrin
gar. Om någon emellertid skulle hävda att livsstilar kan ses som 
(åtminstone delvis) uttryck för mentaliteter, kan jag åtminstone in
te just nu hitta några vägande invändningar - det förefaller rimligt 
att mentaliteter inte enbart uttrycks genom beteenden utan även 
genom handlingar. 

Ett annat - både teoretiskt och empiriskt - problem sammanhänger 
med avgränsningar av de mänskliga kollektiv, kategorier eller 
grupper som kan hävdas vara "bärare" eller "innehavare" av livs
stilar respektive mentaliteter (ett problem som dessa två begrepp 
delar med flera andra, som t ex "social representation", "kultur" el
ler "subkultur"). Som bl a Daun (ibid) påpekat är "mentalitet" ett 
kontrastivt begrepp, vilket innebär att den psykosociala företeelse 
det refererar till endast kan existera i kraft av diversifiering, dvs 
(samtidig eller konsekutiv) förekomst av särpräglade varianter. 
Det är dock inte lätt att avgöra mellan vilka kategorier av "bärare" 
dessa kontrastiva relationer bör undersökas och fastställas i den 
faktiska verkligheten. Är t ex kontrasteringen mellan "svensk ur
ban medelklassmentalitet" och "polsk urban medelklassmentalitet" 
fruktbar och empiriskt undersökningsbar? 

Låt mig nu efter denna begreppsanalystiska exkurs återvända till 
de polska mentaliteterna, varvid jag behandlar begreppet "mentali
tet" på ett tämligen löst sätt och inriktar mig huvudsakligen på så
dana ingredienser som värderingar, normer, attityder och aspira
tioner. "Modala" personlighetsdrag (jfr Daun 1989) behandlas näs
tan inte alls på grund av frånvaro av relevanta data. I mitten av 40-
talet kännetecknades det polska samhället fortfarande av de värde-



ringar som det haft med sig från ockupationsåren - patriotism, ka
tolicism och demokratiska förhållningssätt - och som var starka 
åtminstone på det verbala planet (Vigerson 1990). Samtidigt ut
sattes befolkningen för ett starkt tryck från den socialistiska ideolo
gin parallellt med elimineringen (åtminstone officiellt) av alterna
tiva uppfattningar. Detta ägde rum i ett samhälle som var fruktans
värt uttröttat på grund av kriget och präglades av ett allmänt känt 
behov av normalitet, av att kunna återvända till arbetet och skolan. 
Dessa känslor befrämjades av de genomförda ekonomiska refor
merna - nationalisering av näringslivet och likvidering av stora pri
vata rikedomar - samt genom att landet höll på att återuppbyggas 
från de enorma krigsskadoma. Genom att det nya systemet postule
rade avskaffande av klassamhällets sociala orättvisor öppnades 
nya vägar för socialt avancemang för ungdomar med arbetar- och 
bondebakgrund. Det nya systemet proklamerade en långtgående 
ekonomisk utjämning och öppnade breda möjligheter för social 
uppåt-mobilitet. Av tidiga undersökningar framgår att just jämlik
het och social rättvisa var de värden som vann den bredaste accep-
tansen bland befolkningen. Samtidigt tycktes människorna i all
mänhet hålla med om att kvalifikationer, utbildning, ansvar och 
hårt och ärligt arbete borde belönas - medan ganska få förordade 
en total nivellering av inkomster var de flesta överens om att stora 
materiella skillnader inte var önskvärda. 

Denna första period i Polens efterkrigshistoria skapade hos många 
polacker en övertygelse om att den socialistiska staten hade det 
avgörande ansvaret för den nivå på vilken befolkningens behov 
skulle tillgodoses. Människorna förväntade sig därför ett "upp
märksamt omhändertagande" (Nowak 1983) från de institutioner 
vilkas fungerande på ett avgörande sätt inverkade på många aspek
ter av deras liv - de förväntades fungera effektivt och vara upp
märksamma på klientemas behov. Dessa förväntningar uppfatta
des som starkt berättigade och institutionernas oförmåga att ef
terleva dem ledde lätt till konfliktsituationer och framkallade stark 
kritik. Det handlade på den tiden inte så mycket om att man för-



kastade idén om "den omhändertagande staten" utan snarare om att 
man ville att dess institutioner skulle arbeta bättre. Resultat från 
många undersökningar - bland annat undersökningar av attityder 
hos polska invandrare i Sverige (Vigerson 1978) - gav vid handen 
att modellen med nationaliserad och centraliserad planekonomi 
blev i viss mån förankrad i det polska samhället under det första 
decenniet efter kriget. Detta kan ses som det nya systemets sociali-
sationsframgångar. Man bör dock inte glömma att metoderna för 
kollektiv socialisering under den stalinistiska epoken knappast kun
de betraktas som "snälla" och näppeligen väckte någon större sym
pati för lärarna. Den stalinistiska periodens terror blev starkt in
präglad i minnet hos den generation som upplevde den och för
medlades även till de senare generationerna. Därför var det i och 
för sig vittomfattande godtagandet av de värden som propagerades 
av det nya systemet inte förankrat i en identifikation med syste
mets politiska apparat - det handlade således om socialisation utan 
identifikation med de accepterade värdenas propagandister. 

Den traditionella polska patriotismen har däremot motstått försö
ken till socialistisk resocialisation - ansträngningarna att omforma 
den till "proletär internationalism" misslyckades och ledde snarare 
till att befolkningens känslighet för alla frågor som hade samband 
med nationell suveränitet ökade (Nowak 1983). Även katolicis
men motstod försöken till "socialistisk transformation" av medve-
tanden, vilket sannolikt sammanhängde med att människorna en
dast i försvinnande liten utsträckning kunde identifiera sig med 
den marxistiska ideologin. 

70-talets "Gierek-epok" med dess eskalering av konsumtionsideal
en förefaller ha förstärkt den tidigare nämnda "fixarmentalitet" 
som präglat det polska samhället under nästan hela efterkrigsperio-
den. Trots den redan tidigt etablerade vurmen för västerländska 
välstånds- och modernitetssymboler fanns det t ex under 60-talet 
fortfarande relativt stora grupper - inte minst bland de unga - vars 
ideal och aspirationer inte handlade om konsumeristiskt "showing 



of f '  utan snarare om ett relativt enkelt liv samt moraliska, estetiska 
och intellektuella ställningstaganden. Konsumtionsidealens ex
plosion under 70-talet genererade en ny sociokulturell situation, 
präglad av en växande nedlåtenhet (inte sällan förakt) mot dem 
som inte förfogade över de nya framgångssymbolerna - bil, stereo, 
video - och som därför uppfattades som "losers" eller "suckers" 
(svenskans slanguttryck tycks komma till korta här; de relevanta 
polska uttrycken är många och kärnfulla). Att kunna fixa ett mate
riellt bra liv för sig själv och sin familj med minsta möjliga an
strängning blev en dominerande strävan även bland många unga 
människor. Informella - dvs ofta "gråa" eller "svarta" - ekonomis
ka aktiviteter med det enskilda hushållet som aktör medförde in-
ternalisering av ett specifikt system av normer, förebilder och till
vägagångssätt, kännetecknat av egoism, familjelivets privatisering, 
ganska hänsynslös individualism, en moral som sanktionerade 
egen vinning genom exploatering eller stöld av statlig egendom, 
ha-begär, cynism, kultivering av "business-mindedness" och kul
turell utarmning. 

Den så formade mentaliteten föreföll nästan kräva att vaije tillfälle 
till materiell vinning - helst på statens bekostnad - måste utnyttjas 
medelst skickliga knep och lurendrejerier nästan oberoende av det 
faktiska aktuella behovet. I den allmänna uppfattningen sågs mate
riell framgång som lika mycket (eller snarare mera) ett resultat av 
slughet, ohederlighet och fixarmentalitet än som belöning för är
ligt arbete och begåvning. "Nomenklaturans" privilegiesystem gav 
rik näring åt dessa föreställningar och eroderade samtidigt den re
dan tidigare kantstötta samhälleliga moralen. Man kan även säga 
att det polska samhället präglades (och fortfarande präglas) av det 
som vissa polska sociologer kallat "partiell och selektiv fattigdom" 
(Vigerson 1990), som genererades av den socialistiska ekonomins 
irrationella tillkortakommanden (t ex absurt höga priser på kapi
talvaror) och kännetecknades av strävan efter vissa lyxbetonade 
konsumtionssymboler på bekostnad av mera grundläggande be
hov. 



Under Solidaritet-perioden tonades de konsumeristiska idealen 
ned i det polska samhället och ersattes av andra överordnade vär
den: medverkan i beslutsprocesser på alla nivåer, social rättvisa 
som kamp mot "nomenklaturans" privilegier och sanning som ett 
värde i sig i kontrast mot den förljugna propagandan. Men de men
taliteter som formats av decenniers socialisering i ett på många 
sätt absurt samhälle kan inte transformeras på några få år. Det kan 
därför vara intressant att citera en undersökning av polska mentali
teter genomförd i slutet av 80-talet, eftersom dess resultat - i den 
mån de är tillförlitliga - avspeglar fenomen som etablerats betyd
ligt tidigare. Koralewicz & Ziolkowski (1990) undersökte år 1988 
ett riksrepresentativt stickprov om 1900 personer med avseende på 
normer, värderingar och förhållningssätt. I analysen av resultaten 
framträdde tre "mentalitetsdimensioner", som författarna benäm
ner individualism-kollektivism, produktivitet-exploatering och au
tonomi-underkastelse. Utifrån dessa dimensioner "typifierades" tre 
mentaliteter, i fortsättningen kallade typ 1, typ 2 och typ 3. 

Typ 1 beskrivs av författarna som "passiv-produktiv-antiindivi-
dualistisk". En representant för denna mentalitet anser att det vik
tigaste här i livet är att aibeta hårt, för sin egen och - framför allt -
samhällets skull, vilket även kombineras med en optimistisk syn 
på människans natur. Plikttroget arbete innebär i detta samman
hang främst invanda rutiner och disciplinerad lydnad mot auktori-
teter, dvs vertikal konformism. Politisk autonomi och individualis-
tistiska begär och principer (även inom den egna familjen) förkas
tas bestämt. Marknadsekonomi anses vara förkastlig, medan kom
mandoekonomin accepteras och förväntas ombesörja full sys
selsättning samt avlasta människorna från individuellt ansvar för 
sin välgång. Krisen i det polska samhället förklaras med externa 
faktorer: naturkatastrofer, för stor frihet inom den privata sektorn, 
mänsklig skröplighet. Denna mentalitetstyp är således en materia-
lisering av den sedan krigsslutet officiellt propagerade modellen 
för "det socialistiska arbetets hjälte": politiskt passiv, lydig mot 
myndigheterna och hårt arbetande medlem av kollektivet. Jag kan 



inte låta bli att uttrycka min förvåning över att ett sådant förhåll-
ningssätt förekommer i (den polska) sinnevärlden. Hursomhelst 
hävdar författarna att typ 1-mentalitet förekommer oftare hos kvin
nor, hos yngre, hos dem med lägre utbildning, hos företagsledare, 
lägre tjänstemän samt officerare. Den förekommer mera sällan hos 
människor med högre utbildning som inte är relaterad till statlig 
administrativ utbildning liksom hos människor med individualis
tiska yrken. 

Typ 2 betecknas som "defensiv-protektiv-exploaterande". Männis
kor med denna mentalitet tenderar att undvika onödiga ansträng
ningar och strävar efter speciella förmåner och privilegier. De 
uppvisar ett slags "tiggande", utnyttjande inställning gentemot bå
de staten och familjen, parad med en pessimistisk syn på den 
mänskliga naturen - andra människor ses som onda och egoistiska. 
Människor med denna mentalitet uppfostrar sina barn till att slåss 
för sina individuella intressen och försvara sig mot externa faror 
som anses emanera från fientlig verksamhet och andras ondska. 
Världsbilden präglas av pessimism samtidigt som individuell au
tonomi - intressant nog - förkastas. Individen antingen uppvisar ett 
slags företagsamhet genom att exploatera luckor och svagheter 
inom systemet eller förväntar sig att detta system tillhandahåller 
ett minimum av sociala och materiella förmåner oavsett kvaliteten 
på egna prestationer. 

Samtidigt förhåller sig människor med denna mentalitet ambiva
lent gentemot idealmodeller av den ekonomiska ordningen - de 
har ingen bestämd åsikt om huruvida demokrati existerar reellt i 
Polen samt anser dels att systemet någorlunda rättvist belönar män
niskor efter förtjänst, dels att en oförsvarlig ojämlikhet existerar. 
De tenderar även att anse faktorer utanför systemet som orsaker 
till krisen. Paradoxerna och ambivalensen i denna mentalitet tycks 
härstamma från det faktum att medan individerna å ena sidan är 
kritiska mot systemet och beklagar sig över det, utnyttjar de å den 
andra dess svagheter och privilegier. Koralewicz & Ziolkowski ser 



denna mentalitetstyp som en oavsedd, dysfunktionell produkt av 
det socialistiska systemet. Den förefaller vara likartat distribuerad 
hos de båda könen och har ett oklart samband med ålder, men 
finns oftare hos dem med lägre utbildning. 

Typ 3 kallas "autonom-företagsam", vilket innebär att vikten av 
individuell autonomi understryks i alla livssammanhang. Detta för
hållningssätt är förknippat med företagaranda både i individens 
eget arbete och i barnuppfostran. Företagsamheten tycks dock här 
vara pro-social (till skillnad från den egoistiskt-exploaterande va
rianten) och speciella förmåner och privilegier ses inte som väsent
liga. Prosociala värden hävdas inom familjen och i det politiska li
vet premieras autonomi och demokrati. Människor med detta för
hållningssätt är klart kritiska mot systemet. De granskar verklighe
ten kritiskt och pekar klart ut bristerna. De hänför orsakerna till 
krisen till systemet självt. Enligt författarna förekom denna menta
litetstyp under många år i det socialistiska systemets periferi, sam
tidigt som systemet i fråga envist försökte utrota den. Mentalitets
typen är vanligare hos män, yngre människor, hantverkare, profes
sionella, högre företagsledare, tjänstemän, tekniker, vissa officera
re samt yrkesarbetare. 

Om läsarens uppfattning om polackernas livsstilar och mentaliteter 
efter denna presentation känns något osammanhängande är in
trycket helt adekvat. Anledningen till detta är den skiftande arten 
av och kvaliteten hos de underlag jag haft tillgång till. Renodlade 
och explicita studier av mentalitet är fortfarande sällsynta. Utifrån 
våra erfarenheter av intervjuer med de polska flyktingarna i Sveri
ge tycker vi dock att vi kunnat känna igen en hel del av det som 
presenterats i det föregående - det märktes i flyktingarnas värde
ringar, i deras förhållningssätt till svenska myndigheter samt i de
ras inställning till flyktingmottagandets apparat. Låt mig nu avslu
ta med en presentation av några färska och intressanta data om hur 
polackerna uppfattade landets ekonomiska situation och framtid i 
slutet av 80-talet. 
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1990) 



5. CHILENSKA, KURDISKA OCH POLSKA FLYKTINGARS 
BOENDE I SEX SVENSKA KOMMUNER 

5.1 Inledning 

Inledningsvis bör man understryka att de chilenska, kurdiska och 
polska flyktingar som vistas i Sverige inte utgör några representa
tiva urval av sina respektive ursprungsländers populationer. Här 
vidrör vi en komplex problematik som endast antydningsvis kan 
behandlas i detta sammanhang. Migration överhuvudtaget och kan
ske i synnerhet flyktingmigration styrs av komplexa selektionspro
cesser, som medför att de människor som migrerar sällan (om nå
gonsin) utgör ett demografiskt och socio-kulturellt tvärsnitt av sina 
moderpopulationer. Även om en del studier har gjorts beträffande 
de objektiva "push-" och "pull-" faktorer som inverkar på sådana 
selektionsprocesser, vet man för närvarande ganska litet om psyko-
sociala och kulturella "profiler" som blir resultaten av dessa proces
ser. 

Det bör också påpekas att sådana "objektiva" faktorer aldrig - kan
ske med undantag av de fall där en grupp människor bokstavligt 
och handgripligt blir utkastad från ett land - är helt objektiva, ef
tersom de måste bli mentalt representerade hos aktörerna i fråga 
innan de kan bli till migrations- eller flyktmotiv (eller vilka krafter 
man nu vill åberopa för att förklara varför människor migrerar). 
Den objektiva verkligheten bör inte ses som ett slags mekanism 
som fjärrstyr människor utan deras intentionella medverkan - den 
måste representeras internt hos människorna innan den kan börja 
generera handlingar. De objektiva betingelser som brukar åbero
pas som "push/pull" -faktorer bakom migration bör därför ses som 
"distala" orsaker, medan de "proximala" orsakerna utgörs av män
niskors representationer av, dvs uppfattningar om och tolkningar 
av, dessa objektiva omständigheter. 

När det gäller flyktingar har somliga forskare, t ex Kunz (1981), 
försökt uppställa typologier baserade främst på olika slags "push"-



faktorer", som tillsammans med vissa socio-politiska och social
psykologiska kännetecken hos subkategorier inom sändarpopula-
tionen determinerar flyktingvågor kännetecknade av olika psyko-
sociala, kulturella och politiska egenskaper samt av olika anpass
ningsstrategier och "-prognoser". I någon utsträckning motsvarar 
dessa "vågor" det tidigare nämnda begreppet "händelsekohort", 
som syftar på kategorier av människor som har varit med om en 
gemensam händelse - krig, svält, naturkatastrofer, omstörtande po
litiska händelser etc - som haft en genomgripande inverkan på de
ras liv, t ex genom att provocera dem till flykt. 

Sådana gemensamma händelser kan "träffa" ett lands befolkning 
mer eller mindre selektivt i åtminstone två bemärkelser. Dels kan 
vissa händelser vara mer eller mindre riktade mot vissa sub-kate-
gorier i befolkningen - de klaraste exemplen utgörs av de fall där 
direkt expulsion riktas mot en viss befolkningsgrupp, t ex sino-
vietnameserna eller Uganda-indierna. Dels kan olika delar av en 
befolkning vara olika mottagliga för en händelses konsekvenser, 
även om händelsen som sådan åtminstone i någon mån berör hela 
befolkningen. När t ex ens land hamnar i en svår ekonomisk de
pression eller krig är det inte oviktigt - när det gäller den strategi 
man väljer för att möta svårigheterna och ens förmåga att klara av 
dem - vilken socioekonomisk bakgrund man har och vilken livsfas 
man befinner sig i. 

Ett annat intressant om än otillräckligt utforskat problem när det 
gäller just flyktingar är mottagarlandets roll som selektionsfaktor. 
Ett mottagarland kan fungera handgripligt och direkt selektivt, 
som t ex vid urval av "kvotflyktingar", något mindre direkt selek
tivt genom att t ex konsekvent prioritera högutbildade flyktingar 
och indirekt selektivt genom att utgöra en "magnet" för vissa delar 
av befolkningen i ett sändarland, som av en eller annan anledning 
uppfattar mottagarlandet som särskilt attraktivt. Vissa fakta tyder 
t ex på att olika kategorier polska flyktingar under de senaste 25 



åren någorlunda konsekvent sökt sig till skilda europeiska och 
utomeuropeiska länder. Detta förutsätter givetvis att de potentiella 
flyktingarna kännetecknas av en relativt hög genomsnittlig resurs
nivå, vilket i Kunz' (ibid) typologi motsvaras av anticipatoriska 
flyktingvågor, vilka till skillnad från akuta vågor kan planera sin 
flykt i relativt god tid. I andra fall, som t ex Afghanistan eller Kam
bodja, blir den geografiska närheten den faktor som avgör vart de 
största flyktingströmmarna kommer att gå (för en god översikt och 
teoretisk analys av flyktingproblemet i tredje världen se Zolberg 
m fl 1989). 

Ytterligare en anmärkning måste göras beträffande uttrycket "kul
turell bakgrund". Som vi påpekat i det föregående är begreppet 
"kultur" långtifrån entydigt och klart preciserat, framförallt kanske 
när det gäller avgränsningen av de populationer som någorlunda 
entydigt kan ses som bärare av en viss kultur. Inte heller är be
greppet "etnisk/nationell kultur" helt oproblematiskt i detta sam
manhang, då de demarkationslinjer som avgränsar bärarna av en 
sådan kultur sällan är helt klara och entydiga. Få - om några -
länder är etniskt homogena, och även om man använder språket 
som en konstituerande faktor i och en markör för etnisk/nationell 
kultur hamnar man ofta i knepiga avvägningar. Även om ett land 
är etniskt relativt homogent och domineras av ett enda språk, stäl
ler de andra "bindestrecks-kulturerna" till besvär - hur skiljer sig 
t ex den agrara kulturen i ett land från den urbana dito i samma 
land? På vilket sätt skiljer sig den lokala, etniskt/nationellt specifi
ka varianten av urban medelklasskultur i ett land från motsvarande 
kultur i ett annat? Och i den mån något sådant som arbetarkultur 
(dvs en annan typ av klasskultur) existerar som ett tvärkulturellt 
fenomen, hur skiljer sig de lokala, etnisk/nationella tappningarna 
av denna kultur från varandra? Empiriskt kan dessa distinktioner i 
många fall vara mycket svåra att avgöra. I den mån det är menings
fullt att tala om kulturell komplexitet inte enbart i bemärkelsen 
"etnisk homogenitet-heterogenitet" utan även med avseende på 
andra kulturella ingredienser, som statussystem, världsbilder, 



normsystem etc, är det nog tryggast att utgå ifrån att de tre kultu
rer från vilka våra flyktinggrupper härstammar - den chilenska, 
den kurdiska och den polska - är komplexa, om än på litet olika 
sätt. 

5.2 Datainsamling 

Som undersökningsenhet i flyktingmottagandeprojektet har vi 
använt "chilenska, kurdiska och polska i\yklmghushåll" i Bollnäs, 
Finspång, Järfälla, Lessebo, Sundsvall och Uppsala. När vi således 
i fortsättningen använder uttrycket "respondent" eller "intervjuper
son", syftar dessa termer på undersökningsenheter som består av 
en eller flera personer i en familj. Alla tre grupperna förekommer 
dock inte samtidigt i alla kommunerna. Ursprungligen avgränsa
des flyktingpopulationen i dessa kommuner till de personer som 
anlänt efter 1.1.1985, då det nya flyktingmottagandesystemet träd
de i kraft. Av olika skäl var vi sedermera tvungna att något modi
fiera detta kriterium, framförallt eftersom antalet sådana flyktingar 
i vissa grupper och i vissa kommuner visat sig vara för litet. Bland 
våra respondenter finns därför också ett antal personer som anlänt 
under 1984. Det är viktigt att understryka att våra intervjupersoner 
inte utgör representativa stickprov från den teoretiska populatio-
nen "alla chilenska, kurdiska och polska flyktingar i Sverige som 
anlänt tidigast 1984" - det är tänkbart att en viss selektion inom 
samma nationalitet skett med avseende på den mottagande kom
munen. I vissa av de sex kommunerna har vi närapå uppfyllt vill
koren för en totalundersökning inom en viss grupp, även om en 
del hushåll fallit bort bl a på grund av flyttning eller vägran att del
ta i undersökningen. Fördelningen av respondenterna per et
nisk/nationell grupp och kommun framgår av tabell 1 (se nästa si
da). 

Genomsnittsåldern i den kurdiska gruppen var 31,5 år. I fråga om 
utbildning uppvisade de kurdiska respondenterna följande fördel
ning: drygt 6% hade ingen utbildning, ca 40% hade grundskola el-



ler oavslutat gymnasium, ca 24% hade studentexamen och ca 29% 
universitetsstudier eller universitetsexamen. Endast en kvinna be
svarade enkäten, vilket sammanhänger med de islamiska reglerna 
för relationer och umgänge mellan könen. Vid tidpunkten för da
tainsamling till bostadsenkäten hade vi endast tillgång till en man
lig kurdisk intervjuare. Detta var besvärande eftersom de flesta kur
diska hushåll där kvinnor förekommer är familjer (endast 2 ensam
stående kvinnor ingår i materialet) och det var omöjligt för den 
manlige intervjuaren (samt vid de andra tillvägagångssätten för da
tainsamling) att får information direkt från kvinnan. Detta massiva 
bortfall av kvinnliga kurdiska respondenter är speciellt besvärande 
i fråga om boendeförhållanden och boendevärderingar, då det i 
den kurdiska kulturen främst är kvinnor som förknippas med den 
privata sfär som utgörs av hemmet. 

Kommun 
kurder 

flyktinggrupp 
chilenare polacker totalt 

Bollnäs 12 2 14 
Finspång - - 23 23 
Järfälla - 17 8 25 
Lessebo - 19 - 19 
Sundsvall 11 25 - 36 
Uppsala 12 19 9 40 

Totalt 35 80 42 157 

Tabell 1. Antal hushåll som deltog i "bostadsenkäten" per kom
mun och etnisk/nationell grupp. 

I den chilenska gruppen var genomsnittsåldern ca 30 år. De chi
lenska respondentemas utbildning var fördelad på följande sätt: ca 
20% hade enbart grundskola, ca 70% gymnasieutbildning och ca 
10% universitetsutbildning (med eller utan examen). De flesta in-



tervjuer var - även det av kulturella skäl - ett slags "familje- eller 
hushållsintervjuer" där båda makarna deltog. Samma betingelser 
gällde den extra omgången intervjuer med bostadsenkäten. 

Den polska gruppen kännetecknades av den högsta genomsnittsål
dern, 35 år. Totalt ingick 57 polska hushåll i vår undersökning, var
av 42 fyllde i bostadsenkäten. Några vägrade att delta i enkäten, 
de flesta av de 15 hushållen i bortfallet kunde inte nås på grund av 
flyttning från kommunen eller utvisning från Sverige (den sist
nämnda anledningen berörde 6 hushåll). Polackernas utbildningsni
vå var något högre än chilenamas och kurdernas: 39% hade grund
skola eller oavslutat gymnasium, 30% hade studentexamen och 
31% hade universitetsexamen. I figur 7 nedan illustreras åldersför
delningen bland de responenter som deltog i bostadsenkäten. 
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Figur 7. Åldersfördelningen bland de chilenska, kurdiska och pol
ska respondenter som deltog i bostadsenkäten. 

Arbetsnamnet "bostadsenkäten" är i själva verket något missvisan
de, varför en kort förklaring av "enkätens" och datainsamlingens 
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natur är på sin plats. I den detaljerade "Guide för den allmänna in
tervjun" (se CEIFO 1987) som låg till grund för intervjuerna fanns 
en rad frågor som rörde flyktingarnas boendeförhållanden både i 
hemlandet och efter ankomsten till Sverige. Då intervjuerna, trots 
den mycket detaljerade guiden, kunde förlöpa relativt fritt bero
ende bl a på respondentens motivation att behandla olika områden 
mer eller mindre ingående, resulterade detta i att information röran
de olika livsområden, som t ex boende, i många fall spreds över 
olika delar av intervjun. Boendeaspekterna blev därför svåröver
skådliga innan den fullständiga bearbetningen av intervjumateria
let var klar. För att kondensera och organisera informationen rö
rande boendet konstruerade vi en "enkät", som bestod dels av frå
gor från intervjuguiden, dels av ett antal nya frågor rörande vissa 
speciella aspekter på boendet. Vi måste således poängtera att den
na undersökning inte bör betraktas (och bedömas) som en helt 
självständig och därför någorlunda fullständig undersökning av de 
berörda flyktinggruppernas boendeförhållanden i hemlandet och i 
Sverige. "Boendeenkäten" var således en kondensering - med vis
sa utfyllnader - och ett förtydligande av den information om dessa 
frågor som finns i det rika intervjumaterial som insamlats under 
våren 1987. De resultat som presenteras i denna rapport under
byggs därför ytterligare av det stora material som insamlats inom 
projektet som helhet. Det "enkätformulär" vi använde kan således 
inte bedömas med samma kriterier som om det vore ett självstän
digt datainsamlingsinstrument i en separat och fullständig under
sökning. 

Enkäten/frågeformuläret bestod av 38 frågor (se bilaga 1). Vid 
konstruktionen eftersträvades fasta svarsalternativ i största möjliga 
utsträckning, även om några frågor hade ett "halvöppet" format, av 
typen "Om ja, varför?" eller "Annat, vad?". Eftersom uppgifter om 
kön, ålder, socioekonomisk status mm redan fanns tillgängliga i de 
ursprungliga långa intervjuerna, ingick inte dessa data i "bostadsen
käten". Däremot inkluderades några frågor som syftade på respon-
dentemas uppväxtort, deras egna bedömningar av sina ekonomis-



ka uppväxtvillkor i hemlandet samt deras boende i hemlandet un
der vuxen ålder. På samma sätt som uppgifter om etnicitet och vis
telsekommun i Sverige kan dessa frågor betraktas som ett slags 
"oberoende variabler" i undersökningen, om nu detta begrepp nöd
vändigtvis måste användas i detta sammanhang. Frågorna nr 37 
och 38, som gäller flyktingar utan uppehållstillstånd, har uteslutits 
ur bearbetningen. 

Flera olika tillvägagångssätt användes för att samla in data till des
sa "enkäter". I den chilenska gruppen har alla enkäterna fyllts i vid 
en extra intervjuomgång med alla respondenterna och språket var 
härvid spanska. I den kurdiska gruppen var tillvägagångssättet nå
got mer komplicerat. I en del fall har enkäten skickats till flykting-
samordnaren eller familjepedagogen i kommunen, som ombesöij-
de ifyllandet vid kontakter med flyktingarna eller per post. En del 
kurdiska flyktingar har blivit intervjuade per telefon av samme in
tervjuare som tidigare genomfört de långa intervjuerna. I den pol
ska gmppen har de flesta respondenterna fått enkäten per post och 
returnerat den samma väg efter ifyllandet. 

5.3 Resultat 

53.1 Inledning 

Låt mig inleda med en kort presentation av karaktären på de bo
stadsområden i vilka våra flyktingar huvudsakligen är lokaliserade 
i de aktuella kommunerna. Denna skiss bygger inte primärt på en
kätmaterialet utan är baserad på de intervjuande forskarnas obser
vationer, information från kommuntjänstemännen mm. 

Chilenare 

De chilenska flyktingarna i Lessebo (som är den enda undersökta 
flyktinggruppen i denna kommun) bor till ca 90% i samma bostads
område beläget ca 10-15 minuters promenad från "centrum". Om-



rådet kan karakteriseras som ett "lågstatusområde" vars invånare 
huvudsakligen rekryteras ur arbetarklassen. I samma område bor 
även andra, "äldre" invandrare samt relativt många (ofta unga) 
svenska "problemfamiljer". Området är dock ganska nytt och gör 
ett fräscht intryck. Det bör även påpekas att den chilenska gruppen 
i Lessebo inkluderade en ovanligt hög andel (mer än 50%) "vän-
tare" som vid undersökningstillfället fortfarande inte fått beslut om 
uppehållstillstånd och vilkas tillvaro därför präglades av en orolig 
och sysslolös väntan. 

I Sundsvall finns både chilenska och kurdiska flyktingar (samt ett 
fåtal polacker). De chilenska flyktingarna bor där huvudsakligen 
(till ca 70%) i två förortsområden, det ena byggt på 70-talet, det 
andra senare. Båda områdena är invandrartäta och kan beskrivas 
som arbetarklass områden med relativt låg status på den lokala 
rangskalan. De resterande chilenarna, som huvudsakligen tillhör 
äldre kohorter, är spridda över hela Sundsvall. Många av dem har 
gift sig med svenskar/svenskor. 

I Järfälla präglas bostadssituationen för flyktingarna (alla tre 
grupperna är representerade i kommunen) av stora svårigheter att 
hitta förstahandslägenheter. Många chilenska (och andra) flykting
ar bor i andra- och tredjehandsbostäder. Ingen påtaglig koncentra
tion av chilenska flyktingar föreligger i något bostadsområde, 
dock bor i stort sett inga chilenare i radhus eller bostadsrättslägen
heter. 

I Uppsala, där alla tre grupperna är representerade, bor de flesta 
nyanlända chilenare i en förort (Gottsunda), som är ett utpräglat 
lågstatusområde med hög andel invandrare samt svenska "problem
familjer". I Gottsunda finns både höghus och låghus och de (rela
tivt) nyanlända chilenarna bor huvudsakligen i höghusen, som in
ternt betraktas som ett sämre område än låghusdelen. Även om 
området utifrån sett inte tycks särskilt förfallet, ger en närmare in
spektion vid handen att särskilt höghusen är ganska slitna. De 



övriga, "äldre" chilenska flyktingarna i Uppsala bor till stor del i 
förorten Flogsta och i studentområdet Hamberg, vilka båda ligger 
närmare Uppsalas centrum, innehåller ganska många bostadsrätts
lägenheter och anses ha en betydligt högre status än Gottsunda. 
Chilenarna är inte representerade i vare sig Bollnäs eller Finspång. 

Kurder 

I Bollnäs är inte de kurdiska flyktingarna koncentrerade till något 
speciellt område utan de bor spridda över hela kommunen. Endast 
en av våra respondenter bor i ett utpräglat lågstatusområde med 
många problemfamiljer och missbruksfall. De flesta kurder bor i 
områden med genomsnittlig eller hög status, tre familjer hade fått 
radhus av kommunen. Två familjer klagade över att de hamnat i 
ett alltför stillsamt område i centrala Bollnäs, bebott huvudsakli
gen av pensionärer. 6 kurdiska "väntare" bodde i en villa som kom
munen ställt till förfogande, i vilken de disponerade var sitt rum 
och delade på vardagsrummet, köket samt två badrum och två toa
letter. 

I Järfälla bodde den enda familj vi lyckats intervjua i ett lågstatus
område, på bottenvåningen i ett fyravåningshus. De klagade över 
att de stördes mycket av alkoholister som knackade på deras föns
ter alla tider på dygnet och skrämde deras barn. De ville flytta sna
rast möjligt. 

I Sundsvall är de flesta kurdiska flyktingar koncentrerade till ett 
förortsområde med "blandad" status. I "medelstatusdelen", som 
huvudsakligen präglas av radhusliknande bebyggelse, bor mycket 
få kurder. De flesta återfinns i lågstatusdelen av området, känne
tecknad av hög andel invandrare, låginkomsttagare och "problem
familjer". Några andra kurdiska hushåll bor i ett annat förortsom
råde med låg status, ett par i ett område med genomsnittlig status 
långt utanför centrum. En manlig respondent har flyttat ihop med 
en svensk flicka och bor i hennes lägenhet i ett av de bättre kvart
eren i centrala Sundsvall. 



I Uppsala bor drygt hälften av våra kurdiska respondenter i Gott-
sunda (se ovan under "chilenare"), flera av dem i den "bättre" låg-
husdelen. En familj  var inneboende hos släktingar i väntan på 
egen bostad. Två familjer bor i Gränby, ett annat lågstatusområde 
något närmare Uppsalas centrum, där många av invånarna är ar
betslösa, låginkomsttagare och invandrare. En familj bor i Kniv-
sta, ett medelklassområde beläget mellan Uppsala och Stockholm. 
Två ensamstående män bor i studentbostäder i Flogsta (se ovan 
under "chilenare"), en ensamstående kvinna bor inneboende hos 
en svensk lärarinna i Uppsalas centrum och en familj bor i Sävja, 
ett nybyggt högstatusområde med många bostadsrätter och få  in
vandrare. Den sistnämnda familjen är släkt med eri kurdisk tjänste
man på socialförvaltningen och har fått bostaden genom honom. 
Det kan tilläggas att de flesta kurdiska hushåll vi intervjuat i Upp
sala är nöjda med sin bostadssituation, med undantag av dem som 
bor i höghus respektive inte ännu fått egen bostad. Några har kla
gat över den dåliga uppvärmningen av lägenheterna. 

Polacker 

I Bollnäs är det svårt att tala om någon särskild geografisk lokali
sering av de polska flyktingarna. De är få  (endast 6 hushåll, varav 
två ensamstående män) och de kom alla till kommunen efter 1985. 
Samtliga hade kommit utan uppehållstillstånd men hälften av dem 
hade kontakter med familjer som redan bodde och var väletablera
de i Sverige, i något fall i Bollnäs. Dessa "anknytningsfamiljer" 
antingen tillhörde den gamla efterkrigsemigrationen eller hade gift 
sig med svenskar eller svenskor. De f å  polacker i Bollnäs som vi 
träffat medan de väntade på uppehållstillstånd bodde i ganska ned
slitna stadsdelar med hög andel invandrare och svenska "problem
familjer". De av polackerna som efter erhållande av uppehållstill
stånd stannade kvar i kommunen flyttade snabbt till bättre bostä
der, t ex i radhusområden. 



De polska flyktingarna i Järfälla hade kommit i slutet av 1984 el
ler i början av 1985, huvudsakligen från flyktingförläggningarna i 
Flen och Oxelösund. Alla hade uppehållstillstånd redan vid an
komsten. De blev placerade i två områden: dels i ett höghusområ
de vid Frihetsvägen och Snapphanevägen med mycket hög andel 
invandrare, dels i en arbetarstadsdel med radhus i Kallhäll. 1989 
hade ingen av dem flyttat från den bostad de hade tilldelats vid 
ankomsten. 

I stort sett alla polska flyktingar vi intervjuat i Finspång hade kom
mit till kommunen inom ramen för avtalet med invandrarverket 
och blivit placerade i genomgångsbostäder. Efter erhållande av 
uppehållstillstånd hade de möjlighet att bo kvar eller flytta till en 
annan bostad. Alla de lägenheter som var tillgängliga för flykting
arna var belägna i fyra "förortsområden", dvs i centralortens peri
feri. Av dessa hade området vid Profilvägen det sämsta ryktet bå
de bland flyktingarna själva och bland personalen på flyktingmot
tagningen, möjligtvis med undantag av ett enda hus, som var pri
vatägt och trots låg standard uppfattades som attraktivt särskilt för 
ensamstående polska flyktingar, främst på grund av låg hyra och 
kabel-TV. Området var byggt i slutet av 60-talet och lägenheterna 
kännetecknades av låg utrustnings standard och dålig byggnads
kvalitet, bl a besvärande lyhördhet. Befolkningen i området bestod 
till stor del av invandrare och svenska "problemfamiljer". Seder
mera böljade husen renoveras och hela området saneras. De flesta 
polska flyktingar vi pratat med har antingen flyttat från området 
eller planerade att göra det snarast möjligt. 

Två andra områden där polska flyktingar bodde var Dunderbacks-
vägen och Hårstorp, två arbetarklassförorter belägna vid utfarten 
längs vägen till Norrköping, där många av invånarna arbetade. 
Områdena är bebyggda med låghus (1-2 våningar) som är trevligt 
belägna i skogsområden. Även här kännetecknas befolkningen av 
en hög andel invandrare, men de polska flyktingarna värderade de 
två områdena högt och ganska många hade flyttat dit från Profil-



vägen. Till områdenas nackdelar hörde det relativt stora avståndet 
från centrum (med dåliga kommunikationer) samt nästan total från
varo av affärer och serviceinrättningar. En liten grupp polska flyk
tingar hade "lyckats" att flytta till bättre områden, nämligen Öster
malm och Nyhem. Framförallt det förstnämnda området åtnjöt hög 
status eftersom det låg nära centrum och i anslutning till flera av 
centralortens större arbetsplatser. Allmänt sett kan man inte säga 
att de polska flyktingarnas boende i Finspång kännetecknades av 
segregering - de hade stora möjligheter att flytta mellan olika områ
den och vid förfrågan ett par år efter "bostadsenkäten" bodde en
dast några få familjer (av egen vilja) kvar i sin första bostad. 

De polska flyktingarna i Uppsala fick - oavsett om de hade uppe
hållstillstånd eller e j  - huvudsakligen bostäder av två slag: antin
gen vanliga hyreslägenheter i bostadsområdet Gottsunda eller, om 
de på grund av arbete eller studier var knutna till Uppsala universi
tet, studentbostäder som för det mesta var belägna i förortsområdet 
Flogsta-Hamberg. De polacker som fick bostäder i Gottsunda gjor
de redan från böljan ansträngningar för att flytta till ett annat områ
de - Gottsunda åtnjöt inte högt anseende och flera polska flykting
ar vi intervjuat har påpekat den höga andelen "utlänningar" och 
svenska "problemfamiljer". En del av dem som bodde i Gottsunda 
lämnade in ansökningar om byte till bostadsförmedlingen, andra 
skrev in sig på väntelistor till bostadsrättsföreningar i Uppsala. 
Under den period som vårt fältarbete inom projektet pågick flytta
de hälften av våra intervjupersoner i Gottsunda från området, an
tingen till centrum eller andra områden med bostadsrätter. De 
polacker som bodde i studentlägenheter visade däremot nästan 
inga tendenser att flytta, trots att studentområdet Flogsta-Hamberg 
betraktades som ett lågstatusområde. Anledningen till områdets 
låga status var dels den höga andelen invandrare/flyktingar, dels 
det faktum att man tidigare, när efterfrågan på studentbostäder var 
lägre, befolkat området med ensamstående personer och "problem
familjer". De polska flyktingarna i Uppsala föredrar tydligt att bo i 
områden med låg andel invandrare, varmed uppenbarligen menas 



invandrare av en annan "sort" än de själva. Mot bakgrunden av 
den ganska svåra bostadssituationen i Uppsala i slutet av 80-talet 
uppskattade man att det tog åtminstone 2-3 år för polska flyktingar 
att etablera sig på bostadsmarknaden i enlighet med sina prefer
enser (en i och för sig inte orimligt lång tid). 

Efter denna bakgrundsskiss av flyktingamas aktuella bostadsförhål
landen "i ett fågelperspektiv", låt mig nu gå över till presentatio
nen av enkätresultaten. Redovisningen kommer inte att omfatta he
la enkäten utan fokuseras på vissa frågeområden som bedömts 
som särskilt intressanta. Resultaten på vissa frågor redovisas kom
munvis i den mån sådana jämförelser uppvisar intressanta skillna
der. Resultaten struktureras i tre huvudområden: boendeförhål-
landen och bostadsstandard, boendets betydelse och möjligheten 
att leva som i hemlandet samt bostadsbyte och flyttningsplaner. 

5.3.2 Boendeförhållandert och bostadsstandard i hemlandet och i 
Sverige 

Inledningsvis måste jag förklara hur presentationen av data är or
ganiserad i förhållande till texten (vilket gäller både detta och de 
övriga avsnitten). De diagram som illustrerar enkätresultatens oli
ka delar innehåller data rörande alla tre flyktinggrupperna på sam
ma gång - detta underlättar bl a direkta jämförelser. Samtidigt pre
senteras och kommenteras resultaten i texten i separata avsnitt för 
varje flyktinggrupp. Av detta skäl återfinns alla diagram i det fjär
de avsnittet under rubriken "Några jämförelser". Även om rele
vanta procentsatser mm anges i den löpande texten, bör den läsare 
som i diagramform vill se hur resultaten fördelar sig mellan de oli
ka flyktinggrupperna bläddra fram till de sidor där diagrammen 
presenteras. En del av de i texten angivna procenttalen hänför sig 
inte till diagrammen utan till en tabellbilaga som vi av utrymmes
skäl inte inkluderar i boken. Tabellbilagan kan på begäran tillstäl
las den särskilt intresserade läsaren. 



Ytterligare ett viktigt påpekande rörande redovisningen av mate
rialet är på sin plats här. Av tabell 1 (sidan 97) framgår att totalt 
157 flyktinghushåll har deltagit i bostadsenkäten. När dessa delas 
upp på tre flyktinggrupper och sex kommuner (eller egentligen fy
ra, eftersom ingen flyktinggrupp förekom i fler än fyra kommuner) 
kan antalet hushåll i vissa "celler" i tabellen bli mycket lågt, t ex 
två polska hushåll i Bollnäs. Detta "kamoufleras" i viss mån vid 
användning av procenttal både i texten och i diagrammen. Läsaren 
måste därför hela tiden komma ihåg att det är fråga om låga antal 
observationer. Även om det bakom en del av dessa procenttal döl
jer sig låga frekvenser anser vi att diagrammen antyder tendenser i 
materialet som vi fått bekräftade på andra sätt, bl a i det omfattan
de intervjumaterialet. 

För att förstå hur flyktingarna förhåller sig till sin nuvarande - och 
framtida - bostadssituation i Sverige är det nödvändigt att känna 
till deras tidigare situation i respektive hemland. Vi har givetvis 
inte kunnat få någon helt objektiv information om deras livsbeting
elser i hemlandet, men i enkäten bad vi dem att ange vissa faktiska 
förhållanden och göra bedömningar av dessa. Dessa subjektiva 
bedömningar är viktiga att känna till eftersom upplevelsen av i vil
ken utsträckning man förverkligat vissa materiella strävanden i 
hemlandet inverkar starkt på flyktingamas förväntningar och mål i 
det nya landet. 

Chilenare 

Knappt 70% av de chilenska respondenterna ansåg att deras eko
nomiska situation under uppväxttiden liknade de flesta andras i 
Chile. Knappt 25% ansåg att de hade det bättre än genomsnittet 
och drygt 6% att de hade det sämre. Dessa bedömningar motsvarar 
i stora drag de bostadsförhållanden man uppgett att man hade un
der uppväxttiden. De senaste fem åren före flykten bodde drygt 
97% av respondenterna i någon stad, varav drygt 75% i en större 
stad och något mer än 20% i en mindre stad. Endast 2,5% bodde 



på landsbygden. Under samma period bodde ca 66% i eget eller 
hyrt hus, ca 20% i lägenhet och de återstående som inneboende 
hos familjen. Drygt 66% bodde i hushåll med minst fyra personer 
och 25% i hushåll med tre personer. En respondent bodde ensam. 
Endast några få personer uppgav sig ha saknat något av den mest 
elementära utrustningen i sin bostad i hemlandet. 20% saknade rin
nande varmt vatten och ca 11% hade inte de fördelar som inneha
vet av ett kylskåp innebär i ett land som Chile. Här kan man påpe
ka det något egendomliga förhållandet att drygt 6% av de chilen
ska respondenterna saknade kyl och frys i sina nuvarande svenska 
bostäder. I hemlandet var närmare 40% i avsaknad av färg-TV jäm
fört med 10% i dag. Ungefär 50% av chilenarna hade i dag sina 
lägenheter möblerade med nya möbler och något mer än 80% hade 
även begagnade möbler. 

Nästan hälften av de chilenska respondenterna bor i dag i hushåll 
med minst fyra personer och drygt 20% i hushåll med två respek
tive tre personer. Litet drygt 56% bor i 3-rumslägenheter, några 
enstaka i ettor eller femrummare och de återstående bor i tvåor el
ler fyror. När det gäller antalet personer per lägenhet återfinns 
knappt 20% i kategorin fyra personer i en trerumslägenhet, lika 
många i kategorin tre personer/tre rum och ganska många i katego
rin fyra personer/fyra rum. Enligt trångboddhetsnorm 2 är således 
ca 5% av de chilenska hushållen trångbodda, medan nästan 33% 
upplever sig själva som trångbodda. Något över 44% tycker att 
deras bostadsområde har mycket hög eller ganska hög status, me
dan ca 34% anser att det område de bor i har ganska eller mycket 
låg status. De återstående 20% anser att bostadsområdets status är 
genomsnittlig. Detta kan jämföras med det faktum att de flesta chi
lenska flyktingarna i de flesta av de kommuner där de finns repre
senterade bor i områden med relativt låg status, även om det måste 
understrykas att de "objektiva" bedömningarna kan vara osäkra 
och de lokala statusskalorna kan skilja sig sinsemellan. 

Drygt 33% av de chilenska respondenterna anser att deras bostä
der är lyhörda och ungefär lika många anser att de besväras av ly
hördheten. Respondenterna bakom dessa procenttal sammanfaller 



dock inte helt, vilket - egendomligt nog - innebär att en del av dem 
som inte angett att deras bostad är lyhörd ändå har ansett att de be
sväras av lyhördheten. Drygt 81% anser sig ha varit nöjda med sin 
bostadssituation i hemlandet de senaste åren före flykten, medan 
andelen nöjda med den nuvarande bostadssituationen i Sverige är 
knappt 77%. I dag är dock drygt 67% ganska nöjda med bostaden 
och ytterst få  är mycket missnöjda. Den vanligaste orsaken till 
missnöjet med den aktuella bostadssituationen är för liten och för 
trång lägenhet. 

På frågan om man kunde välja bostad i den kommun man bor i nu 
svarade drygt 30% att de kunde göra det. Nästan 50% av chilenar-
na i Järfälla kunde välja bostad, medan motsvarande andelar i Les
sebo, Sundsvall och Uppsala var ca 32%, 29% och 21% respek
tive. Drygt 42% hade inte tackat nej till något förslag på lägenhet 
innan de fått den nuvarande bostaden och ungefär lika många hade 
tackat nej till ett förslag. Ungefär 11% hade tackat nej till två för
slag och 5% till tre förslag. 

Kurder 

Knappt 47% av de kurdiska respondenterna ansåg att de under 
uppväxtåren hade det ekonomiskt bättre än de flesta andra, medan 
drygt 41% ansåg att de hade det som de flesta andra. Något över 
11% ansåg sig ekonomiskt ha haft det sämre ställt än de flesta and
ra. En viss diskrepans tycks föreligga mellan bedömningar av fa
miljens boendeförhållanden under uppväxttiden och bedömningar 
av den ekonomiska situationen under samma period: nästan inga 
ansåg sig ha haft sämre bostadsförhållanden än de flesta andra sam
tidigt som 60% bedömde sina bostadsförhållanden som liknande 
de flesta andras och 40% som bättre. Således, oavsett om man an
såg sig ha haft det ekonomiskt bättre eller sämre än de flesta andra 
bedömde man samtidigt sina bostadsförhållanden till stor del som 
liknande eller bättre än de flesta andras. En möjlig tolkning skulle 
kunna vara att boendet i Kurdistan varit tämligen lika för de flesta 
oberoende av ekonomiska resurser. 



De senaste åren före flykten bodde mer än 85% av de kurdiska 
respondenterna i någon stad, varav nästan hälften i en större sådan. 
Dessa proportioner stämmer illa med den demografiska bilden i 
Kurdistan, varav följer slutsatsen att våra respondenter till över
vägande del representerar en urban "elit". 60% av respondenterna 
bodde under samma period i eget eller hyrt hus. Av de återstående 
bodde ganska många som inneboende, främst hos familjen, ytterst 
få bodde i lägenhet. Ingen av respondenterna bodde ensam, medan 
drygt 70% bodde i hushåll med minst fyra personer. Att döma av 
lämnade uppgifter om vissa grundläggande bekvämligheter och 
utrustning i bostäderna i hemlandet under de senaste fem åren före 
flykten var de kurdiska respondenternas bostadsstandard på hem
maplan betydligt sämre än deras nuvarande standard i Sverige. 
Mellan 10 och 15% saknade t ex rinnande kallt vatten, elektricitet, 
kylskåp och badrum/dusch medan 77% saknade rinnande varmt 
vatten. Samtidigt hade ca 25% färg-TV jämfört med 90% i Sveri
ge i dag. I 80% av fallen uppvärmdes bostaden med hjälp av ka
min. Även om de bostäder flyktingarna har i dag representerar en 
svensk normalstandard saknar 17% frys i sina lägenheter. I de fles
ta fall är de nuvarande lägenheterna utrustade med huvudsakligen 
eller enbart nya möbler. 

I dag bor närmare 40% av de kurdiska respondenterna i hushåll 
med minst fyra personer och ca 20% bor ensamma (av de sist
nämnda är två kvinnor). Dessa siffror skiljer sig markant från för
hållandena i hemlandet de senaste fem åren före flykten. När det 
gäller antalet personer per lägenhet i dag faller ungefår 20% inom 
kategorin tre personer/trerumslägenhet, medan i ca 15% av fallen 
bor fyra personer i en trerummare och i lika många fall fyra per
soner i en fyrarummare. Den mest extrema graden av trångbodd
het representeras av en fyra personers familj i en tvårummare. En
ligt trångboddhetsnorm två anses man vara trångbodd om man bor 
fler än två personer per rum, ett rum och kök oräknade. Utifrån 
denna norm är knappt 12% av de kurdiska respondenterna trång
bodda i dag, samtidigt som drygt 40% upplever sig vara trångbod
da. 43% av respondenterna ansåg att det nuvarande bostadsområ-



dets status var mycket eller ganska hög och drygt 45% att den var 
genomsnittlig. Ungefär 11% ansåg att deras bostadsområde hade 
ganska låg status och ingen bedömde sitt bostadsområdes status 
som mycket låg. Drygt 60% av de kurdiska hushållen tyckte att 
det var lyhört i deras bostad och av dessa besvärades nästan hälf
ten av det. 

80% av kurderna uppgav att de varit nöjda med sin bostadssitua
tion de senaste 5 åren före flykten. Även om deras bostadsstandard 
förefaller vara bättre nu än i hemlandet är det något färre (70%) 
som är nöjda med den nuvarande bostadssituationen - ca 30% är 
således ganska eller mycket missnöjda. Om man analyserar de or
saker till missnöje som uppges tyder ingenting på att de skulle va
ra betingade av deras kulturella bakgrund - spektret av dessa "kul
tur-ospecifika" klagomål är ganska brett. Vidare uppgav drygt 
20% att de kunde välja bostad i den nuvarande vistelsekommunen. 
Om man inspekterar hur procenttalen i detta avseende ser ut i de 
olika kommunerna, ser man att variationen är avsevärd. I Bollnäs 
har ingen kunnat välja bostad, i Uppsala drygt 8% och i Sundsvall 
nästan 55%. Ungefär 80% av hushållen hade inte tackat nej till 
något förslag innan de accepterade lägenheten, de återstående hade 
tackat nej  till ett förslag. På den här frågan fanns det ett ganska 
stort internt bortfall i de kurdiska enkäterna, delvis beroende på att 
några respondenter som uppgett att de inte kunnat välja bostad 
ändå påstått att de tackat nej till ett förslag. Vid bearbetningen av 
materialet har dessa "logiska fel" eliminerats. Eftersom frågan 
olyckligtvis saknade svarsalternativet "inga" kan dessa fel ha lett 
till en underskattning av antalet respondenter som inte tackat nej 
till något förslag. 

Polacker 

Litet drygt 60% av de polska flyktingarna bedömde sin ekonomis
ka situation under uppväxttiden som lik de flesta andras i Polen 
medan knappt 12% ansåg att den varit sämre än de flesta andras 
och drygt 26% att den varit bättre än genomsnittet. När det gäller 
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bostadsförhållanden under uppväxttiden ansåg drygt 52% att dessa 
varit som de flesta andras, ca 7% att de varit sämre och drygt 40% 
att de varit bättre. 

I fråga om bostadsförhållandena de senaste 5 åren före flykten 
uppvisade de polska flyktingarna följande bild: drygt 60% bodde i 
en större stad, drygt 37% i en mindre stad och knappt 3% på lands
bygden, således en "urban" grupp. Vidare bodde drygt 40% i (ko
operativa) bostadsrättslägenheter, 12% i egna villor, 28% i hyreslä
genheter och 12% inneboende i föräldrarnas villor (de återstående 
8% var inneboende på andra sätt). 48% av polackerna bodde i bo
städer med fyra eller fler personer, 36% med tre personer, 14% 
med två personer och 2% med en person. Genom tilläggsinforma
tion från de polska flyktingarna kunde vi beräkna att det genom
snittliga antalet personer per rum i deras bostäder i Polen de när
maste åren före flykten var 0,4, vilket kan jämföras med riksge
nomsnittet för år 1980, som var 1,1. Vid första anblick förefaller 
de polska flyktingarna ha tillhört en mycket priviligierad grupp 
vad trångboddhet beträffar, men siffran 0,4 var till icke oväsentlig 
del ett resultat av att ett litet antal polska familjer på tre personer 
hade bott i fem- eller sexrumsvillor. Detta låga genomsnitt döljer 
den polarisering som kännetecknar den polska befolkningens mate
riella standard och som även avspeglas i vårt material: 40% av de 
polska flyktingarna hade bott med fyrapersoners familjer i ett- el
ler tvårumslägenheter. Icke desto mindre var 60% av polackerna 
nöjda med sin bostadssituation de senaste fem åren före flykten 
medan de återstående 40% var missnöjda. 

När det gäller utrustningen i de polska flyktingarnas bostäder i 
hemlandet kan vi konstatera att dessa bostäder i mellan 96% och 
100% av fallen var utrustade med rinnande kallt och varmt vatten, 
elström, dusch/bad, toalett, kök och kylskåp. Även om allt detta i 
allmänhet varit av mycket lägre kvalitet (och fungerat sämre) än 
motsvarande utrustning i moderna svenska lägenheter/hus, ingick i 
alla fall dessa nyttigheter i polackernas bostadsstandard. Detta 
stämmer med att de polska flyktingarna till största delen kom från 



en urban population - på landsbygden är förmodligen standarden 
något lägre, även om vi här saknar relevanta data. Riktigt hög ma
teriell standard i Polen uppnår man först när bostaden är utrustad 
med frys, diskmaskin, videobandspelare, stereoanläggning och 
färg-TV (som i stort sett endast kan köpas för västvalutor). 31% av 
de polska flyktingarna hade färg-TV i hemlandet, vilket kan jäm
föras med riksgenomsnittet 19%. Vi har även frågat de polska res-
pondenterna i vilken utsträckning de hade bil i hemlandet. Förvå
nande hög andel - 50% - visade sig ha haft det, vilket mot bak
grund av att endast 6% av befolkningen i Polen hade bil 1980 (se 
figur 4) tyder på att våra flyktingar hade haft relativt bra materiella 
förhållanden i hemlandet. 

Låt mig nu gå över till de polska flyktingarnas bostadssituation i 
Sverige. När det gäller basutrustningen i deras nuvarande lägen
heter representerar den givetvis en svensk normalstandard - alla 
hade moderna kök med kylskåp, drygt 85% hade även frys (i de 
fall där lägenheten saknade frys hade flyktingarna köpt den själ
va). Begagnade möbler förekom i 24% av hushållen, "kommuna
la" möbler i knappt 29%. Helt nya möbler fanns i 62% av lägenhe
terna. Drygt 95% av de polska hushållen kunde avnjuta färg-TV, 
knappt 48% hade video, och stereoanläggningar fanns i nästan 
60% av hemmen. Allmänt sett var möbler och elektronisk utrust
ning mycket viktiga för de polska flyktingarna och de olika kom
munerna försökte lösa utrustningproblemen på litet olika sätt. Det 
var även kring dessa frågor som det ofta uppstod konflikter mellan 
de kommunala tjänstemännen och flyktingarna. Kommuner med 
tidigare erfarenheter av invandring och flyktingmottagning har an
tagit noimer för hur mycket pengar ett hushåll kunde få till utrust
ning - i Uppsala fick t ex familjer med barn i skolåldern bidrag till 
svart-vit TV. Genom att flyktingar som erhållit uppehållstillstånd 
fick bidragen kontant kunde de finansiera inköp av färg-TV och 
eventuellt även video genom att spara på möblerna, som köptes 
begagnade och/eller anskaffades från bekanta eller grannar. En del 
av de polska flyktingarna hade i slutet av förläggningsvistelsen 
fått räntefria lån (oftast kring 15 000 kr) som användes till inköp 



av utrustning i hemmet - intressant nog inköptes ofta skinnmöbler, 
som av polackerna uppfattades som statushöjande inredning. De 
polska flyktingarna uppskattade mycket denna form av finansiell 
hjälp, eftersom den möjliggjorde inredning någorlunda efter egna 
preferenser. 

Å andra sidan hade man t ex i Finspång löst utrustningsfrågan på 
ett sätt, som visade sig leda till en del konflikter. Alla flyktinglä
genheter - både genomgångsbostäder och permanenta dito - utrus
tades närapå identiskt: med plyschmöbler i ett fåtal varierande färg
er, samma typ av sovrumsmöbler, identiska gardiner och samma 
typ av TV-apparater. Trots utrustningens förhållandevis höga kva
litet ansåg de polska flyktingarna att de berövats möjligheten att 
inreda sina nya lägenheter efter egen smak. (Som en kuriositet kan 
här nämnas att plyschmöbler i Polen betraktas som uttryck för då
lig, "småborgerlig", smak.) Många hushåll i Finspång försökte 
med det snaraste att genom egna inköp ge bostäderna en mera per
sonlig prägel. 

När det gäller antalet personer i den nuvarande bostaden var situa
tionen följande bland de polska hushållen: drygt 14% hade en per
son, drygt 7% två personer, drygt 28% tre personer och drygt 47% 
fyra eller fler personer. Med hjälp av tilläggsinformation har vi 
kunnat ge en mera detaljerad bild av denna aspekt på de polska 
flyktingarnas boende, vilket framgår av tabell 2 (se nästa sida). Av 
tabellen framgår att inga hushåll var trångbodda i enlighet med 
den tidigare citerade trångboddhetsnorm 2. Endast i ett fåtal fall 
har de polska tvåbarnsfamiljerna fått trerumslägenheter och famil
jer med fler än två barn fyrarumslägenheter. I dessa fall har de pol
ska flyktingarna snabbt satt i gång försök att få större lägenheter. 

36% av de polska hushållen (de flesta av dem i Finspång) tyckte 
att deras lägenheter var lyhörda och samtliga av dessa besvärades 
av lyhördheten. Frågan om lyhördhet ställdes bl  a utifrån hypote
sen att människor med hög stressnivå (vilket kännetecknar många 
flyktingars situation) är mer känsliga för sådana yttre störningar. 
Det förhöll sig emellertid så att de lägenheter i Finspång där de 
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6 
4 

12 
20 

Totalt 4 3 20 12 3 4 2  

Tabell 2. Fördelning (antal) av de polska hushållen (svenska förhål
landen) efter lägenhets- och hushållsstorlek. 

flesta som stördes av lyhördhet bodde också var mycket lyhörda -
man kunde ganska tydligt höra grannarnas samtal, för att inte tala 
om familjebråk och fester. En del polska respondenter klagade 
över att muslimska grannar lyssnade på radioprogram med reli
giösa ceremonier och böner med högt inställd volym. 

Ingen av polackerna bedömde sitt bostadsområdes status som myc
ket hög - de flesta bedömde den som genomsnittlig. Endast fem 
hushåll - fyra i Uppsala och ett i Finspång - bedömde bostadsområ
dets status som mycket låg. Totalt sett var drygt 26% av de polska 
hushållen mycket nöjda med sin nuvarande bostad, drygt 54% var 
ganska nöjda och 9% var ganska eller mycket missnöjda. Drygt 
57% av polackerna uppgav att de haft möjlighet att välja bostad i 
den nuvarande vistelsekommunen; av dessa hade drygt 1/3 tackat 
nej till ett eller två förslag innan de accepterade lägenheten. Bland 
dem som inte hela tiden bott i den lägenhet de hade vid undersök
ningstillfället (N = 20) var de vanligaste orsakerna till byte att lä
genheterna var för trånga samt att det fanns för många invandrare 
respektive för många "problemfamiljer" i området. 



Några jämförelser 

Av figur 8 framgår att andelen flyktingar som anser att de under 
uppväxttiden haft det bättre ekonomiskt ställt än de flesta andra är 
störst i den kurdiska gruppen (drygt 46%). Å andra sidan ansåg 
70% av chilenarna och drygt 60% av polackerna att deras ekono
miska situation under uppväxttiden var som de flesta andras. 

som de flesta andra sämre än de flesta 
andra 

bättre än de flesta 
andra 

Kurder I i Chilenare Polacker 

Figur 8. Fördelning (%) av de kurdiska, chilenska och polska flyk
tingarna efter bedömningar av uppväxtvillkoren i ekonomiskt hän
seende. 

Om vi nu tittar på bedömningar av bostadsförhållanden under upp
växttiden (se figur 9 nästa sida), finner vi i stort samma mönster, 
men också vissa intressanta skillnader. Vi kan sålunda konstatera 
att chilenare och polacker bedömer sina ekonomiska respektive 
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boendemässiga förhållanden i hemlandet på ungefår samma sätt, 
medan kurderna uppvisar större skillnader. Även om man på 
grund av materialets begränsning inte bör dra alltför stora växlar 
på sådana skillnader, skulle man med viss reservation kunna säga 
att diskrepanserna mellan bedömningar av bostadsförhållanden 
och ekonomiska förhållanden hos de tre grupperna kan bero på 
dels olika referensramar för bedömningarna, dels skillnader i fråga 
om den vikt man tillskriver bostadsstandarden i förhållande till 
familjens ekonomiska situation i stort. 

som de flesta andra sämre än de flesta bättre än de flesta 
andra andra 

HSU Kurder I;.-... 1 Chilenare H Polacker 

Figur 9. Fördelning (%) av de kurdiska, chilenska och polska flyk
tingarna efter bedömningar av bostadsstandarden under uppväxt
tiden. 

Även om - som jag påpekat tidigare - oväntat många kurdiska res-
pondenter hade urban bakgrund i hemlandet, var andelen med ru
ral bakgrund större i den kurdiska gruppen jämfört med både den 
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chilenska och den polska (se figur 10). Framförallt kom chilenarna 
till största delen (ca 77%) från större städer (de flesta av dem från 
Valparaiso och Santiago), och det gjorde också många av polack
erna (ca 62%). Litet drygt 60% av kurderna kommer från mindre 
städer eller från landsbygden. 

80 

6 0 "  

i en större stad i en mindre stad på landsbygden 

Kurder Chilenare Polacker 

Figur 10. Fördelning (%) av de chilenska, kurdiska och polska 
flyktingarna efter bostadsorter i hemlandet de senaste 5 åren före 
flykten. 

I fråga om de upplåtelse- eller ägandeformer som kännetecknade 
flyktingarnas bostäder i hemlandet föreligger klara skillnader mel
lan chilenare och kurder å ena sidan och polacker å den andra (se 
figur 11 nästa sida). Ungefär lika stora andelar chilenare och kurd
er (ca 60%) hade bott i småhus (eget eller hyrt) i hemlandet. Där
emot hade fler chilenare än kurder bott i lägenhet i hemlandet. Po
lackerna hade till största delen (ca 70%) bott i (kooperativa) bo-
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stadsrätter samt hyresrätter, drygt 10% hade egna småhus och 
knappt 20% har varit inneboende i olika former. Bakom uttrycket 
"eget hus" döljer sig emellertid olika verkligheter i de tre flyk
tinggruppernas hemländer. I Kurdistan är oftast även de stora stä
derna bebyggda med låghus som nästan alltid är enfamiljshus och 
de fåtaliga större husen är myndighetsbyggnader eller innehåller 
lägenheter för tjänstemän eller militär personal. I de mindre stä
derna och framförallt i byarna är enfamiljshusen ofta ganska enkla 
och kan inte jämföras med t ex villor i europeiska länder. Även i 
Chile - åtminstone när det gäller den kategori av (lägre) medel
klass som våra chilenska flyktingar representerar - utgör "eget 
hus" oftast en betydligt mera anspråkslös bostad än vad namnet 
kan suggerera. Många egna egna hus är sk "poblaciones", dvs små
hus med liten bostadsyta, dvs ca 40 kvm) och låg standard, beläg-
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Kurder Chilenare Polacker 

Figur 11. Fördelning (%) inom de tre flyktinggrupperna efter boen
deformer i hemlandet. 



na i förstäder och subventionerade av staten. Det är kanske när det 
gäller de fåtaliga polska flyktingar som hade bott i egna hus i hem
landet som man kan använda termen "villa", även om man då får 
betänka att privata enfamiljshus i Polen ofta är illa underhållna. 

När det gäller antalet personer i bostaden i hemlandet visar figur 
12 att jämfört med chilenare och kurder bodde en större andel po
lacker i två- eller trepersoners hushåll, medan chilenare och kurder 
i större utsträckning än polackerna bodde i hushåll med fyra eller 
fler personer. 

10-

fyra eller fler 

Kurder Chilenare Polacker 

Figur 12. Andel (i %) inom de tre flyktinggrupperna efter antal per
soner i bostaden i hemlandet. 

En grov jämförelse mellan de tre gruppernas bostadsstandard de 
senaste fem åren före flykten ger vid handen att kurdernas stan-



dard var lägre är chilenarnas och polackernas - betydligt fler kurd
er än chilenare respektive polacker saknade rinnande kallt och/el
ler varmt vatten, elektricitet, badrum/dusch och färg-TV (se figur 
13). Något färre chilenska hushåll (ca 80%) hade haft tillgång till 
rinnande varmt vatten jämfört med polackerna (ca 98%). I övrigt 
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Figur 13. Fördelning (%) av förekomst av diverse utrustning i de 
tre flyktinggruppernas bostäder i hemlandet. 

förefaller bostadsstandarden ha varit ganska lika hos de chilenska 
och polska flyktingarna, med undantag av färg-TV som förekom i 
fler chilenska (ca 63%) än polska hem (ca 31%). Trots dessa fak
tiska olikheter i bostadsstandard i hemlandet var ungefär lika stora 
andelar i den chilenska och den kurdiska gruppen nöjda med sin 
bostadssituation under denna period. Jämfört med chilenama och 
kurderna var dubbelt så många polacker missnöjda med bostads
situationen i hemlandet (se figur 14 nästa sida). 

I fråga om den nuvarande bostadssituationen är emellertid bilden 
något annorlunda - om man slår samman alternativen "mycket 
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Figur 14. Fördelning (%) av nöjda resp. missnöjda med bostadssi
tuationen de senaste fem åren före flykten inom de tre grupperna. 

nöjd" och "ganska nöjd" i figur 15 (se nästa sida) är polackerna 
den mest nöjda gruppen. Chilenare och kurder är mera missnöjda 
med situationen i Sverige, medan polackerna är mer missnöjda 
med bostadssituationen i Polen. Tabell 3 (se nästa sida) visar hur 
graden av tillfredsställelse med bostadssituationen varierar med 
vistelsekommunen. Överlag var flyktingarna nöjda med sina bo
städer. Minst nöjda var de i Uppsala, där det i vaije grupp fanns en 
större andel missnöjda än i någon annan kommun, med undantag 
av kurderna i Bollnäs. Mest nöjda var de i Sundsvall. 

Jämfört med chilenarna och polackerna bor fler kurder (till över
vägande del män) ensamma, men det vanligaste i alla tre grupper
na är att man bor minst fyra personer i lägenheten, som för det 
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mycket nöjd ganska nöjd ganska missnöjd mycket missnöjd 

Kurder Chilenare Polacker 

Figur 15. Fördelning (%) av respondenter efter grad av tillfreds
ställelse med nuvarande bostad. 

chilenare kurder polacker Genomsnittligt 
Kommun % % % % 

Bollnäs - 66 100 71 
Finspång — — 83 83 
Järfälla 76 -- 88 80 
Lessebo 84 — — 84 
Sundsvall 87 80 — 85 
Uppsala 56 67 55 59 

Tabell 3. Andel (i %) flyktingar som var tillfredsställda med den 
nuvarande bostaden per kommun och flyktinggrupp samt genom
snittligt per kommun. Procenttalen avser de sammanslagna bedöm
ningsalternativen "ganska nöjd" och "mycket nöjd". Strecken an
ger att flyktinggruppen inte fanns representerad i kommunen. 



mesta är en trerummare (se figur 16 nästa sida). Fler kurder än chi-
lenare anser sig vara trångbodda, vilket de också är enligt trång
boddhetsnormen. En jämförelse av bostadens utrustningsstandard i 
de tre grupperna (figur 17 sid 126) ger vid handen att kök, kyl och 
frys förekommer i nästan alla bostäder hos de tre grupperna, vilket 
knappast är överraskande. I kurdiska och polska bostäder förekom
mer frys i något mindre utsträckning än i de chilenska. Färg-TV 
finns i minst 90% av alla tre gruppernas bostäder. Mera påtagliga 
skillnader föreligger mellan grupperna i fråga om övrig utrustning. 

Den kanske mest iögonenfallande skillnaden gäller förekomsten 
av begagnade möbler - de finns i över 80% av de chilenska hem
men, medan kurdernas och polackemas procenttal är ca 33% och 
ca 24% respektive. Att summan av procenttal för nya och begag
nade möbler framförallt hos chilenarna (men även i viss mån hos 
kurderna) blir större än 100 beror på att det i en del av hemmen 
finns både nya och begagnade möbler. Att samma summa blir nå
got mindre än 100 för. polackerna beror på att det i en del av de pol
ska hemmen finns "kommunala" möbler, ett svarsalternativ som 
saknades i enkäten. Det är dock inte helt lätt att förklara den frek-
venta förekomsten av begagnade möbler i de chilenska hemmen. 
En tolkning vore att den indikerar ett slags selektiv sparsamhet, 
dvs att man nöjer sig med billigare möbler för att kunna finansiera 
inköp av andra kapitalvaror, t ex dyrare elektronisk utrustning. I 
viss mån motsägs denna tolkning av det faktum att de chilenska 
flyktingarna ägde t ex videobandspelare i samma utsträckning som 
de kurdiska (ca 30%), medan polackernas hem var utrustade med 
video i drygt 58% av fallen. Jämfört med kurderna hade mer än 
dubbelt så många (drygt 41%) chilenska hem en stereoanläggning, 
men en sådan var ännu vanligare i de polska hemmen (ca 60%), 
utan att polackerna behövt försaka nya möbler för att finansiera 
detta - de sistnämndas innehav av begagnade möbler är lägst av de 
tre grupperna. Framförallt för de polska flyktingarna - men även 
för de chilenska - var innehav av bra stereoanläggning, video och 
bra färg-TV viktiga statushöjande inslag i inredningen. Flera av de 
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Figur 16. Fördelningar av kurdiska, chilenska och polska hushåll 
efter antal nyttjare respektive antal rum i nuvarande bostäder. 



% 

kök kyl frys nya möbler färg TV video stereo begagn. möbler 
Kurder EililHINI Chilenare M Polacker 

Figur 17. Graden (i %) av förekomst av olika utrustning i de tre 
flyktinggruppernas bostäder. 

polska hem jag besökt under intervjuarbetet utstrålade påfallande 
välstånd. 

När det gäller flyktingarnas uppfattningar om den status som deras 
bostadsområde har föreligger vissa skillnader mellan de tre grup
perna (se figur 18 nästa sida). Nästan inga polacker bedömde områ
dets status som mycket hög, medan ca 14% av kurderna och ca 
13% av chilenarna hyste denna uppfattning. Även bedömningen 
"ganska hög" var vanligare bland kurder och chilenare än bland 
polacker. Bedömningen "genomsnittlig" var vanligast bland de pol
ska flyktingarna, medan "ganska låg" och "ganska hög" var vanli
gast bland chilenarna. De polacker som bedömde bostadsområdets 
status som mycket låg fanns i Uppsala (fyra hushåll) och Finspång 
(ett hushåll). De chilenare som hade samma uppfattning fanns 
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mycket hög ganska hög genomsnittlig mycket låg 
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Figur 18. Flyktingarnas bedömningar av bostadsområdets status. 

framförallt i Lessebo (sju hushåll) och Sundsvall (10 hushåll). 
Inga kurder tyckte att bostadsområdets status var mycket låg. 

Det förelåg även väsentliga skillnader mellan de tre flyktinggrup
perna i fråga om möjligheten att välja bostad i den nuvarande vis
telsekommunen (se figur 19 nästa sida). Överlag tycks polackerna 
ha kunnat välja bostad i betydligt större utsträckning än chilenama 
och kurderna. Detta måste dock kvalificeras något, eftersom kur
derna i Sundsvall (där endast chilenska och kurdiska flyktingar in
tervjuades) hade nästan samma möjlighet att välja bostad som pol
ackerna i sina respektive kommuner. Av okänd anledning hade chi
lenama i Sundsvall mindre möjlighet att välja bostad än kurderna, 
medan det omvända gällde i Uppsala. 
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Figur 19. Graden (i %) självdeklarerat egenval av bostad per flyk
tinggrupp efter bostadsort och genomsnittligt. 

5.3.2 Boendets betydelse och upplevelser av möjligheten att leva som 
i hemlandet 

Chilenare 

När det gäller prioritering mellan bostadsstandard och andra saker 
i livet ansåg ca 42% av de chilenska respondenterna att hög bo
stadsstandard var mycket viktig och ca 46% att den var ganska vik
tig. När de två svarsalternativen slås samman, blir andelen ca 
88%. Endast några få procent av chilenarna ansåg hög bostads
standard vara ganska oviktig, några fler procent att den var helt 
oviktig. Närmare 80% tyckte att det bland de saker som staten och 
kommunen hjälper flyktingarna med finns viktigare aspekter än 
hög bostadsstandard. Här föreföll de chilenska flyktingarna göra 
något slags distinktion mellan det som är viktigare och det som 
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borde vara viktigare. I fråga om den första aspekten tyckte närma
re en fjärdedel av de chilenska respondenterna att det var viktigare 
att läsa svenska och drygt en femtedel ansåg att det var viktigare 
att bli väl bemött och att få uppehållstillstånd. Knappt 10% ansåg 
att socialbidrag var viktigare. 

När det gäller den andra aspekten ansåg drygt 25% att det borde 
vara viktigare att förbättra kommunikationen med svenskarna - det 
borde råda ett bättre socialt klimat där man tar mera hänsyn till 
människan och inte endast inriktar sig på de materiella förhållande
na. Ungefär 21% ansåg att det borde vara viktigare att ge bättre 
möjligheter till arbete och drygt 14% tyckte att en minskning av 
väntetiden på uppehållstillstånd var viktigare. Knappt 10% ansåg 
att det borde vara viktigare att flyktingarna fick bättre information 
om Sverige och de möjligheter som landet erbjuder, som arbete, 
fritid, utbildning mm. Några ansåg att det borde vara viktigare att 
man fick studera och arbeta samtidigt, att hälsovården skulle vara 
mera tillgänglig, att svenskundervisningen borde vara bättre, att 
man inte skulle behöva vistas på en flyktingförläggning samt att 
det skulle finnas möjligheter att skapa något slags förening där 
man kunde träffas och umgås. 

När det gällde frågan om respondenten saknar något i den nuvaran
de bostaden jämfört med boendet de senaste 5 åren före flykten 
konstaterade drygt 50% av chilenarna att de saknade något i sin 
nuvarande bostad. Det man saknade kan delas in i fem kategorier. 
Högsta frekvensen (som motsvarar ca 40% av alla svaren) åter
finns i svarskategorin "bostadens omgivning". Med bostadens om
givning menas här innergård, trädgård, växtlighet och strand. Un
gefär 25% av svaren syftar på materiella saker, däribland några 
som inte direkt har med själva bostaden att göra. Ett fåtal respon-
denter saknar kvalitet på möblerna, de flesta inom den "materiella" 
kategorin saknar dock sina egna (gamla) möbler eller vissa speciel
la möbler. Inom kategorin "mänskliga relationer" har några uppgi
vit att de saknar människor, familj och gemenskap. 



På frågan om man kan leva på samma sätt i den bostad man har nu 
som i hemlandet svarade drygt 57% av de chilenska respondenter-
na att de inte kunde det. På frågan varför de inte kunde göra det 
svarade nästan 40% av dessa att deras liv här skiljer sig från det i 
hemlandet i ekonomiskt hänseende, varvid det inte framkom klart 
om de tyckte att de hade det bättre ekonomiskt i Sverige. Alter
nativet "sämre statussituation", som angavs av knappt 16%, omfat
tar bl a bostadsområdets status och kvaliteten på möbler. 

Kurder 

När det gäller frågan hur viktig man anser en hög bostadsstandard 
vara jämfört med andra saker angav något mer än 50% i den kur
diska gruppen att hög bostadsstandard är ganska viktig och drygt 
33% att den är mycket viktig. Om de båda svarsalternativen slås 
samman blir andelen knappt 86%. De återstående 14% ansåg att 
hög bostadsstandard är ganska oviktig - svarsalternativet "helt 
oviktig" valdes inte av någon respondent i den kurdiska gruppen. 
Den andra frågan i enkäten som rörde flyktingarnas prioriteringar 
hade följande lydelse: "Av de saker som svenska staten/kommu
nen hjälper flyktingarna med, är det något som du/ni tycker är vik
tigare än hög bostadsstandard?" På denna fråga svarade drygt 67% 
av kurderna "ja". Många ansåg att studier och arbete är viktigare 
än hög bostadsstandard, flera tyckte att sociala aspekter, som att få 
hjälp med att komma in i det svenska samhället och skapa kontak
ter med t ex grannarna, var viktigare. De övriga uppfattningarna 
om vad som borde prioriteras i stället för hög bostadsstandard var 
mycket varierande: snabbare uppehållstillstånd, materiell hjälp, 
svenskundervisning, hemspråksundervisning, studievägledning, 
finansiell hjälp, att f å  välja var man bor, att ha bra grannar, tole
rans och solidaritet med flyktingarna. Även om mycket av detta 
faller utanför det som staten/kommunerna hjälper flyktingarna 
med, ger dessa uppfattningar ändock en bra indikation på vad flyk
tingarna prioriterar framför hög bostadsstandard. 



En annan fråga i enkäten, i vilken flyktingarna ombads att svara 
om de i jämförelse med hur de bodde i hemlandet före flykten sak
nade något i den nuvarande bostaden, berör ganska tydligt aspek
ten "boendet som kulturell spegling". I den kurdiska gruppen har 
närmare hälften svarat "ja" på denna fråga och det som dessa res-
pondenter saknar kan sammanfattas i tre ord: inredning, utrymme 
och frihet. Inom kategorin "inredning" saknar man mest mattor, el
ler, som flera uttryckte det, "fina mattor". Detta sammanhänger 
med den tidigare omnämnda muslimsk-kurdiska seden att både äta 
och sova på mattor utlagda direkt på golvet. De två andra katego
rierna, "utrymme" och "frihet", går av allt att döma delvis in i var
andra. Många upplever att det är trångt i bostaden, rummen är för 
små och man har inget gästrum, vilket man oftast hade i hemlan
det. Men framförallt saknar man eget hus med den traditionella 
gården - även det hade man oftast i hemlandet. Gården gjorde det 
lättare att inte störa andra och möjliggjorde både avskildhet och 
kontroll över det sociala umgänget. 

På en annan fråga i formuläret - "Tycker du/ni att du/ni kan leva i 
den här bostaden ungefär på samma sätt som i hemlandet" - svara
de drygt 33% av de kurdiska respondentema att de inte kunde göra 
det och knappt 67% att de kunde det. Frågan hade även en öppen 
del, "om nej, varför?". Svaren gav vid handen att man inte upplev
de samma frihet här som i hemlandet, där man hade eget hus och 
gård - nu var man tvungen att ta hänsyn till grannarna på ett helt 
annat sätt, eftersom man hade dem alldeles inpå sig i hyreshuset. 
Grannkontakterna upplevdes som problematiska och en del klaga
de över att "atmosfären är annorlunda", "dålig isolering", "mycket 
störningar" och "alltför många olika människor". 

Polacker 

Samtliga polacker ansåg att hög bostadsstandard är en viktig as
pekt på tillvaron - hälften tyckte att den var mycket viktig jämfört 
med andra saker, hälften att den var ganska viktig. Att bostads-



standarden prioriteras så högt av de polska flyktingarna samman
hänger med den tidigare beskrivna svåra bostadssituationen i Po
len. Denna förklarar också att nästan 40% av de polska responden-
terna prioriterade hög bostadsstandard framför andra saker som sta
ten/kommunen hjälper flyktingar med. Trots detta var det drygt 
60% som tyckte att det fanns viktigare saker än bostadsstandard i 
statens och kommunens hjälp till flyktingar, och bland dessa ansåg 
de flesta att hjälp att få  arbete var det viktigaste. På andra plats 
kom högkvalitativ svenskundervisning (många polska flyktingar 
ansåg att nivån på den befintliga svenskundervisningen var låg) 
och därefter hjälp till ordentlig utbildning. 

Trots vissa klagomål på sin nuvarande bostadsstandard (framför
allt bostädernas läge i vissa kommuner) ansåg de polska flykting
arna att de hade uppnått en hög grad av tillfredsställelse med bo
stadssituationen redan under den första fasen av sin vistelse i Sve
rige. 81% av de polska respondenterna ansåg således att de inte 
saknade något i sin nuvarande bostad jämfört med den bostad de 
hade i hemlandet. Om något fattas är det framför allt de personliga 
inredningsdetaljer som de lämnat kvar i Polen, vilket de efter bästa 
förmåga försöker avhjälpa genom att rama in och hänga upp tid
ningsbilder av påven, affischer från Solidaritetsperioden, det pol
ska nationalemblemet eller kopior av religiösa konstverk. När det 
gäller den subjektiva uppfattningen om möjligheten att leva som i 
hemlandet ansåg ca 73% av polackerna att de kunde göra det. De 
som tyckte annorlunda fanns i stort sett endast i Finspång, där de 
klagade över att de inte kunde inreda bostaden efter egna önske
mål - kommunen inredde lägenheterna efter en schablon och de 
flesta hade identisk inredning. Flera polska familjer beklagade sig 
över att grannens lägenhet såg likadan ut, vilket gav ett standar
diserat och opersonligt intryck och bidrog starkt till deras upplev
else att inte kunna leva som i hemlandet. 



Några jämförelser 

När det gäller prioritering av bostadsstandard framför andra saker 
ser vi i figur 20 nedan att den är ganska eller mycket viktig för de 
flesta respondenter från de tre flyktinggrupperna. Inga polacker 
valde svarsalternativen "ganska oviktig" eller "helt oviktig", me
dan ca 8% av chilenarna valde det sistnämnda omdömet. Några 
fler kurder än chilenare valde alternativet "ganska oviktig". Andel
en som ansåg bostadsstandarden vara mycket viktig var högst 
bland polackerna. 

mycket helt 
viktig oviktig oviktig 

Kurder  f i M i i i i i i l  Chilenare BSSSSS Polacker 

Figur 20. Fördelning (%) inom de tre flyktinggrupperna efter hur 
viktig hög bostadsstandard är jämfört med andra saker. 

Om vi nu tittar på svarsfördelningarna beträffande frågan huruvida 
det finns saker som är viktigare än hög bostadsstandard när det 
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gäller statens/kommunernas hjälp till flyktingarna ser vi i figur 21 
nedan att några dramatiska skillnader inte föreligger mellan de tre 
flyktinggrupperna. Jämfört med kurderna och polackerna har någ
ra fler chilenare svarat jakande på denna fråga, samtidigt som någ
ra fler polacker än chilenare och kurder har svarat nekande. Skill
naderna är inte stora och mot bakgrund av det begränsade och sta
tistiskt osäkra underlaget bör man inte dra alltför stora växlar på 
detta. Att närmare 40% av polackerna ansåg att det inte finns vik
tigare saker än hög bostadsstandard när det gäller mottagarlandets 
hjälp till flyktingarna bör nog - som jag påpekat tidigare - ses mot 
bakgrund av den blandning av höga konsumtionsaspirationer och 
knapphet som präglat det polska samhället under i stort sett hela 

6 0 —  

Kurder HiiiNinilj Chilenare BSSSS1 Polacker 

Figur 21. Fördelning (%) av ja- respektive nej-svar inom de tre 
flyktinggrupperna rörande frågan om det finns viktigare saker än 
hög bostadsstandard när det gäller den hjälp som flyktingar får 
från staten och kommunen. 



efterkrigsperioden. Hög materiell standard och utbildning är kan
ske något viktigare livsaspekter för polackerna jämfört med chile-
narna och kurderna. 

När det gäller de två frågor som mera explicit berör värderingsmäs-
siga/emotionella jämförelser mellan den nuvarande bostadssitua
tionen och boendet i hemlandet, ser vi i figur 22 nedan att skillna-

Saknar inte Saknar 

Kurder F~2j Chilenare Polacker 

Figur 22. Svarsfördelning (%) i de tre flyktinggrupperna när det 
gäller frågan om man saknar något i sin nuvarande bostad jämfört 
med hemlandet. 

dema mellan chilenama och kurderna är små med avseende på hu
ruvida man saknar något jämfört med hemlandet: jämfört med chi
lenama saknar några fler kurder något i den nuvarande bostaden 
jämfört med hemlandet. I båda grupperna saknar drygt hälften av 



respondenterna något, även om det man saknar skiljer sig mellan 
grupperna (se den tidigare diskussionen av de öppna svaren på den
na fråga). Fler kurder än chilenare saknar "teknisk utrustning" el
ler liknande i sin nuvarande bostad (kanske något förvånande med 
tanke på den genomsnittliga tekniska standarden i svenska lägen
heter). I något mindre grad saknar kurderna möbler och annan in
redning, men några av dem saknar utrymme, vilket ingen av chile-
narna nämner. I båda grupperna nämner man "gård" och "växtlig
het" bland de saker man saknar, och flera kurder (men nästan inga 
chilenare) tycker sig sakna egen gård/eget hus. Härvidlag är det 
svårt att avgöra om det är växtligheten i sig eller det avskilda, pri
vata området som är det väsentliga - för chilenarnas del tycks det 
främst handla om växtlighet. Ganska många chilenare, men inga 
kurder, nämner även att de saknar människor, gemenskap och 
känslor. En klar skillnad föreligger däremot mellan chilenarna och 
kurderna å ena sidan och polackerna å den andra - mer än 80% av 
de sistnämnda anser sig inte sakna något i den nuvarande bostaden 
jämfört med i hemlandet och i de fall där polackerna saknar något 
handlar det främst om personliga detaljer. Av allt att döma här
stammar denna diskrepans från sociokulturella skillnader - trots 
skillnader i kvalitet och standard liknar både den fysiska och den 
sociala organisationen av boendet den svenska mera i Polen än 
vad fallet är med framförallt Kurdistan. 

Om vi nu till sist tittar på den mest övergripande frågan när det 
gäller kulturellt betingade skillnader i boendet - huruvida man 
tycker att man kan leva i den nuvarande bostaden på samma sätt 
som i hemlandet - ser vi i figur 23 (se nästa sida) att skillnaden 
mellan de tre grupperna är betydligt mera markant. Medan polack
ernas svar - drygt 72% anser att de kan leva som i hemlandet - står 
i samklang med deras svar på frågan om man saknar något i bo
staden, anser nästan 66% av kurderna men endast knappt 43% av 
chilenarna att de kan leva på samma sätt som i hemlandet. Detta är 
något förvånande med tanke på att de två sistnämnda gruppernas 
kulturer skiljer sig avsevärt såväl i fråga om boendets materiella 
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Figur 23. Svarsfördelning (%) i de tre flyktinggrupperna när det 
gäller frågan om de kan leva i sin nuvarande bostad som i hemlan
det. 

utformning och betingelser som när det gäller den sociala använd
ningen av bostaden. Mycket grovt sett kan man även säga att de 
chilenska respondenternas boende i hemlandet skiljer sig mindre 
från deras boende i Sverige än när det gäller den kurdiska grup
pen. Det är möjligt att våra respondenter från de tre grupperna 
tänkte på litet olika saker när det svarade på denna fråga, framför
allt i jämförelse med frågan om man saknar något i den nuvarande 
bostaden jämfört med i hemlandet. Den sistnämnda frågan har be
tydligt större konkretion, framförallt när flyktingarna ombeds att 
räkna upp de saker de saknar. Att göra en helhetsbedömning huru
vida man kan leva här som i hemlandet lämnar betydligt större ut
rymme för olika tolkningar - man kan sakna vissa konkreta före-



mål eller funktioner, men samtidigt - framförallt i kurdernas fall -
anse att man i stort och trots bristerna kan leva som i hemlandet. 
Det kan tänkas att den goda standarden på de svenska lägenheter
na bidrar till denna positiva helhetsbedömning. 

5.3.3 Bostadsbyte och flyttningsplaner 

Chilenare 

Mer än hälften av de chilenska respondentema (ca 56%) uttryckte 
önskan att flytta inom kommunen, varav ca 40% ville flytta på 
grund av trångboddhet, medan ca 25% angav "dåligt område", 
"dåligt kulturutbud" och liknande som skäl. Mellan 11% och 16% 
ville flytta på grund av att det fanns för  många invandrare och 
landsmän inom området och på grund av att kommunikationerna 
var dåliga. Endast ett fåtal chilenare har valt svarsalternativet "för 
få landsmän" och "dålig service". Hälften av de svarande har även 
uppgivit andra orsaker, varvid de angivna orsakerna avser själva 
bostaden i ca 67% av fallen och omgivningen samt relationerna i 
de återstående 33%. Ungefär 30% ville flytta ut ur kommunen. Av 
dessa uppgav ca 38% att de ville flytta på grund av svårigheter att 
få arbete inom kommunen eller på grund av att de ville bo i en stör
re stad. Något färre av de flyttningsbenägna respondentema (ca 
29%) ville flytta på grund av det dåliga utbudet av kultur och nö
jen och för att det var svårt att bedriva politisk verksamhet (ca 
21%). Få chilenare (ca 13%) ville flytta på grund av att det fanns 
för många eller för f å  landsmän i området/kommunen, för att det 
fanns för många invandrare eller att de var missnöjda med bostads
området (ca 8%) och på grund av att de inte hade släktingar i när
heten (ca 4%). Hälften av alla flyttningsbenägna chilenare valde 
svarsalternativet "andra orsaker" som förklaring till sin önskan att 
flytta, varvid dock flera av dessa öppna svar visade sig samman
falla med de befintliga svarsalternativen "svårt att få arbete" och 
"dåliga utbildningsmöjligheter". 



Önskan att flytta inom och/eller ut ur kommunen varierade mellan 
de olika vistelsekommunerna. Medan totalt sett (alla kommuner 
sammanslagna) nästan 56% av chilenarna ville flytta inom kom
munen, var andelen flyttningsbenägna inom Järfälla kommun 
drygt 70% och inom Uppsala kommun drygt 68%. I Sundsvall där
emot ville knappt 42% chilenare flytta inom kommunen. En mindre 
andel flyttningsbenägna inom en viss kommun kan dock samman
hänga med att en större andel av de flyttningsbenägna vill flytta ut 
ur kommunen och vice versa, en större andel av flyttningsbenägna 
inom kommunen kan motsvaras av en mindre andel som vill flytta 
ut ur kommunen. Till exempel ville drygt 68% av de flyttningsbe
nägna chilenarna i Uppsala flytta inom kommunen men endast 
5.6% ville flytta ut ur kommunen. I Sundsvall däremot ville, som 
nämnts ovan, knappt 42% flytta inom kommunen samtidigt som 
hela 52% ville flytta ut ur kommunen. Detta kan tolkas så att benä
genheten att flytta inom kommunen indikerar visst missnöje med 
bostaden och bostadsområdet, dock inte med själva kommunen, 
medan benägenheten att flytta ut ur kommunen indikerar mera 
"grundläggande" brister (som inte rör själva bostaden) som flyk
tingarna tillskriver kommunen som helhet. 

Drygt 40% av de chilenska respondenterna hade redan tidigare 
flyttat någon gång inom kommunen, bortsett från eventuell genom
gångslägenhet. Den fråga där respondenten skulle ange varför man 
i så fall flyttat hade 9 fasta svarsalternativ samt alternativet "an
nat". Få chilenska respondenter har valt något eller några av de fas
ta svarsalternativen. Ungefär 12% hade flyttat för att lägenheten 
var för trång. Några uppgav att de flyttat på grund av för mycket 
bråk, för många landsmän i området samt för många svenska och 
utländska problemfamiljer i området. Ingen ansåg att den lägenhet 
man flyttat från var för mörk eller för dåligt utrustad, att hyran var 
för hög, att det fanns för många invandrare i området eller att det 
fanns för få landsmän i området. Drygt 90% av chilenarna uppgav 
andra orsaker till flyttning. Den mest frekventa orsaken var att 
man fått släktingar i lägenheten. Ungefär lika många uppgav att de 



flyttat på grand av att kontraktet löpt ut respektive att lägenheten 
var för trång. Litet färre respondenter uppgav att de  flyttat på 
grund av problem med grannarna, att lägenheten var i dåligt skick 
eller att man skilt sig. Tre hushåll hade flyttat för att förbättra eko
nomin, bo mera centralt eller för att bli oberoende. 

Kurder 

En stor andel av de kurdiska respondenterna (drygt 67%) uppgav 
att de ville flytta inom kommunen under den närmaste tiden. Av 
de 9 svarsalternativen för orsaker till önskan att flytta valde nästan 
hälften av de flyttningsbenägna alternativet "annat". Något mer än 
hälften angav trångboddhet som orsak och några få ansåg området 
eller servicen vara dåliga. Mycket få angav "dåliga kommunikatio
ner" som motiv att flytta, ännu färre "för många landsmän i områ
det". Ingen ville flytta på grand av att det fanns för många invand
rare i området. En stor andel av dem som valt alternativet "annat" 
uppgav att de ville flytta för att få  en egen lägenhet. Några ville 
flytta på grund av lägenhetens art (nedre botten, e j  handikappvän
lig osv), att den var för långt borta (från centrum?) eller på grand 
av arbete. 

40% av de kurdiska flyktingarna ville flytta ut ur kommunen inom 
en snar framtid. Av dessa ville drygt 57% flytta på grund av svå
righeter att få  arbete och ca 50% på grand av att de ansåg utbild
ningsmöjligheterna vara dåliga. Ungefär 20% uppgav orsakerna 
"dåligt utbud av kultur och nöjen" och "vill flytta till en större 
stad". Några få ville flytta på grand av att de ansåg det vara svårt 
att bedriva politisk verksamhet i den nuvarande vistelsekommunen 
eller för att de var missnöjda med bostadsområdet. Inom svarsal
ternativet "annat" finner vi tre orsaker: handikapp och köld, hör
selskadade bam och missnöje med socialförvaltningen. 

önskan att flytta varierade ganska mycket mellan kommunerna. I 
Uppsala ville över 90% av kurderna flytta inom kommunen, me-



dan motsvarande andel i de två övriga kommunerna låg kring 
50%. Både i Sundsvall och i Uppsala ville betydligt färre kurder 
flytta ut ur kommunen än inom kommunen, medan det motsatta 
förhållandet gäller Bollnäs. Som jag påpekat i diskussionen av de 
chilenska respondenternas flyttningsbenägenhet kan detta tyda på 
att de kurdiska flyktingarna i de större städerna är nöjda med kom
munen/staden i stort men missnöjda med vissa specifika förhållan
den gällande bostaden eller bostadsområdet, medan det omvända 
gäller den mindre kommunen Bollnäs. 

Bortsett från eventuell genomgångslägenhet hade drygt 40% av de 
kurdiska respondenterna redan flyttat någon gång under sin vistel
se i kommunen. När det gällde frågan varför man flyttat är svars
fördelningen mellan de 10 svarsalternativen mycket ojämn - man 
har valt endast tre av alternativen, varvid hälften valt alternativet 
"annat". Av dessa har tre flyttat på grund av att bostaden inte låg 
tillräckligt centralt, två för att få en egen lägenhet och de återståen
de två på grund av studier eller "personliga orsaker". Knappt 43% 
hade flyttat på grund av att lägenheten var för trång och ca 20% 
uppgav att orsaken var för hög hyra. 

Polacker 

Våra resultat (varmed jag avser såväl "bostadsenkäten" som inter
vjuerna och observationerna) ger inte stöd för uppfattningen att de 
polska (eller, för den delen, även de chilenska och kurdiska) flyk
tingarna flyttade inom eller ut ur kommunen endast på grund av 
ett allmänt behov av förändring eller en känsla av att "det kanske 
blir bättre någon annanstans". Snarare tycks det vara så att beslutet 
att flytta för det mesta var förtöjt i en strävan att förverkliga sina 
livsmål och i icke oväsentlig utsträckning även i ett behov att "fri
göra sig" från en situation som påtvingats flyktingarna av den ge-
nomorganiserade mottagningsapparaten. I den polska gruppen 
framgick det ganska klart att framförallt benägenheten att flytta ut 
ur kommunen var betingad av huruvida bostadsorten (och -arten) i 



Sverige var ett resultat av något slags personligt val, ett avsiktligt 
förverkligande av livsmål eller om det snarare rörde sig om ett 
slags (låt vara välmenande) "tvångskommendering" genom flyk
tingmottagandets försorg. Flyttningsbenägenheten berodde således 
i stor utsträckning på den grad av "handlingsförmedling" som 
präglade flyktingarnas boendesituation. Med "handlingsförmed
ling" avses här den grad i vilken en människas livssituation är re
sultatet av - eller "förmedlad" genom - hennes avsiktliga handling
ar inriktade på förverkligande av mål (se Lange 1983; Lange & 
Westin 1985). 

Inte någon av de polska flyktingarna i Järfälla och Uppsala planera
de att flytta och ingen gjorde det heller frivilligt under hela den 
period vi hade kontakt med våra respondenter (ett undantag var en 
läkarfamilj som fick flytta mot sin vilja). Av allt att döma hade de 
polska flyktingarna i Järfälla och Uppsala fått sina bostäder genom 
eget val och i ganska många fall hade det krävts ganska stora an
strängningar och en stor portion envishet för att förmå myndighet
erna att låta dem bo där de ville. Polackerna kom till de båda orter
na antingen direkt från Polen (efter att ha fått inbjudan från släkt
ingar eller vänner som redan bodde där) eller från flyktingförlägg
ningar i Flen och Oxelösund (medan dessa fortfarande drevs i 
AMS regi, dvs till slutet av 1984). Förläggningstjänstemännen för
sökte tydligen i möjligaste mån hjälpa de polska flyktingarna att 
bosätta sig i enlighet med deras egna preferenser, även om detta i 
en del fall medförde en lång väntan på bostad i den kommun de 
valt (t ex Järfälla). Att polackerna gärna valde Järfälla och Uppsa
la betingades av flera starka preferenser: en större stad (eller, som 
fallet var med Järfälla, närhet till en sådan), möjlighet till universi
tetsstudier, närhet till nöjesliv och kulturella evenemang samt ett 
någorlunda varierat utbud av arbetstillfällen i akademiska yrken. 
Ytterligare en attraktionsfaktor i Uppsala var att innerstadens be
byggelse liknade gamla städer i södra Polen, varifrån många av 
våra respondenter härstammade. 



Däremot var det ganska vanligt för de polska flyktingarna i Uppsa
la att flytta inom kommunen - flera hade redan gjort det, andra 
planerade att göra det inom snar framtid. Framförallt gällde detta 
de polacker som fått lägenheter i Gottsunda. Som skäl till att de 
ville flytta angav polackerna i första hand den stora koncentratio
nen av invandrare i området (underförstått av en annan "sort" än 
de själva; våra respondenter ansåg detta vara en olämplig miljö för 
barnen); vidare nämndes låg standard på lägenheterna (bl a ansågs 
de vara mörka), otrevlig omgivning, smutsiga och nedslitna tvätt
stugor och andra gemensamma lokaler, påtaglig koncentration av 
"problemfamiljer" (många störande alkoholister och narkomaner) 
samt stölder (cyklar måste förvaras hemma för att inte bli stulna). I 
Järfälla antydde däremot endast tre hushåll att de funderade på att 
flytta på grund av trångboddhet eller dåliga kommunikationer till 
arbetet, men dessa planer syftade inte på den närmaste framtiden. 

Finspång utgjorde å andra sidan ett exempel på en vistelseort där 
de flesta polska flyktingar hamnat till största delen på grund av på
tryckningar eller direkt styrning från förläggningstjänstemännen. 
Några respondenter berättade att vid tidpunkten för deras "vida
rebefordran" från förläggningen till mottagningskommunen deras 
tillhörigheter packats och lastats på lastbilar utan att de själva viss
te vart de var på väg. Å andra sidan saknade många av de polska 
flyktingarna i Finspång uppehållstillstånd och detta var det domine
rande problemet vid ankomsten till kommunen, medan ortens ka
raktär åtminstone till en början var av mindre betydelse. I Fin
spång fanns dock även en del polska flyktingar som fått uppehålls
tillstånd redan i Polen och som uttryckt starka önskemål om att få 
bosätta sig i södra Sverige (Malmö eller Helsingborg), men väg
rades med hänvisning till bostadsbristen på dessa orter och "skicka
des" till Finspång mot sin vilja. Efter ungefår tre års vistelse i Fin
spång flyttade de själva i enlighet med sina ursprungliga önskemål 
och fick både bostäder och arbete utan alltför stora svårigheter. 
Under sin vistelse i Finspång arbetade de inte, de deltog i svensk
undervisningen endast under en kort period (de ansåg att nivån på 



undervisningen var för låg) och levde av socialbidrag. Efter inter
vjuer med just dessa flyktingar fick vi ett starkt intryck av att den 
hårda styrningen av flyktingarnas bosättning på längre sikt var en 
kostsam och ineffektiv modell. 

Även de polska flyktingar som vid ankomsten till Finspång sak
nade uppehållstillstånd flyttade av egen kraft till andra kommuner 
kort efter det de erhållit tillståndet. Vid tidpunkten för bostads
enkäten planerade 53% att flytta ut ur kommunen och under de tre 
år som vårt projekt pågick flyttade hela 63% till andra orter. De 
flyttade främst till några storstäder - Göteborg, Malmö, Helsing
borg och Stockholm - samt i några fall till egna hus på landsbygd
en i närheten av arbetsplatsen. Deras viktigaste skäl till flyttningen 
var möjlighet att få arbete, möjlighet att studera, att bo i en stor 
stad med alla dess möjligheter samt dåliga relationer till de kom
munala myndigheterna i Finspång. Vi har bett några av de familjer 
som flyttat från Finspång till en storstad att fylla i bostadsenkäten 
en andra gång. Av deras svar framgick att de också betraktade sina 
nya bostäder som temporära och åter ville flytta inom (den nya) 
kommunen främst för att byta till en bättre stadsdel, eftersom de 
bodde i invandrartäta områden, som t ex Angered i Göteborg. En
dast fyra familjer i Finspång ville flytta inom kommunen på grund 
av trångboddhet eller alltför hög hyra. 

Det förefaller således som om de polska flyktingarnas mobilitet på 
bostadsmarknaden följde ett visst mönster. De flyktingar som inte 
passerat en förläggning tycks i stor utsträckning på egen hand ha 
sökt sig till stora städer, där de har släktingar och/eller vänner. För 
det mesta bor de till en början i områden som de uppfattar som 
mindre attraktiva, främst på grund av hög invandrartäthet. De för
söker flytta därifrån så fort som möjligt antingen till hyreslägen
heter (i en del fall bostadsrätter) i centrum eller till bostadsrättslä
genheter respektive egna hus i mera attraktiva områden. Polacker 
som vistas på förläggningar har ofta starka preferenser i fråga om 
den kommun de vill bo i (storstäder i mellersta och södra Sverige), 



och om de mot sin vilja blir placerade i andra kommuner, t ex Boll
näs och Finspång, försöker de att flytta därifrån så fort de fått uppe
hållstillstånd. De lägenheter som dessa flyktingar får i de nya kom
munerna ligger ofta i mindre attraktiva områden och betraktas som 
ett slags "transitbostäder" på vägen till det egentliga målet för de
ras bostadsaspirationer - centralt belägna hyresrätts- eller bostads
rättslägenheter eller eget hus i mera attraktiva områden. 

Några jämförelser 

Figur 24 (se nästa sida) visar svarsfördelningen för de tre flykting
grupperna när det gäller benägenheten att flytta ut ur kommunen. 
Räknat för alla kommuner föreligger inga större skillnader mellan 
de tre grupperna. Man kan dock notera att det genomsnittliga pro
centtalet för kurderna ligger något högre än motsvarande värde för 
chilenarna och polackerna. Det kan tilläggas att några kurdiska 
hushåll som ursprungligen skulle ha ingått i undersökningen redan 
hade hunnit flytta från sina respektive kommuner, vilket ledde till 
en viss underskattning av flyttningsbenägenheten i den kurdiska 
gruppen. Det är emellertid betydligt mera intressant att titta på 
flyktingamas flyttningsplaner i de olika kommunerna. Mer än två 
tredjedelar av kurderna i Bollnäs ville lämna kommunen, medan 
de flyttningsbenägna bland kurderna i både Uppsala och Sundsvall 
utgjorde mindre än en tredjedel. I Sundsvall ville nästan 52% av 
chilenarna flytta ut ur kommunen, vilket kan jämföras med knappt 
28% i den kurdiska gruppen. Knappast några av chilenarna och 
polackerna i Uppsala hade planer på att lämna kommunen, medan 
andelen kurder som ville göra det var ca 25%. I Järfälla var det 
något fler chilenare än polacker som ville lämna kommunen, men 
procenttalen är låga för båda grupperna. Om man jämför de tre 
mindre orter där endast en flyktinggrupp undersökts (Bollnäs, Fin
spång och Lessebo), hade chilenarna i Lessebo lägst flyttningsbe
nägenhet och kurderna i Bollnäs högst. Att kalla Sundsvall "en 
mindre ort" innebär kanske något av en felklassificering, men 
grovt sett kan man säga att för alla tre flyktinggrupperna var ten-
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Figur 24. Andelen (i %) per flyktinggrupp som önskar flytta ut ur 
kommunen efter kommun och genomsnittligt. Att data saknas för 
en viss grupp innebär att den inte undersökts i den aktuella kom
munen. 

densen att flytta ut ur kommunen omvänt proportionell mot vis
telseortens storlek (när det gäller Järfälla kompenserades ortens 
storlek av närheten till en storstad). 

Vi har även frågat de flyktingar som uppgav att de ville flytta ut ur 
kommunen om anledningar till detta. I figur 25 (se nästa sida) vi
sas den procentuella fördelningen av de olika angivna skälen till 
flyttning (observera att samma respondent kunde ange flera skäl). 
För kurdernas del dominerade två anledningar: "svårt att få arbete" 
och "dåliga utbildningsmöjligheter". Dessa två skäl var även gan
ska frekventa hos de polska respondenterna, medan de var mindre 
vanliga hos chilenarna. Hos polackerna var dåligt utbud av nöjen 
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och önskan att bo i en större stad lika frekventa skäl till flyttnings
planer som dåliga utbildningsmöjligheter. De flyttningsbenägna 
chilenarnas önskan att bo i en större stad var procentuellt ungefär 
lika vanlig som polackernas. I den kurdiska gruppen var denna pre
ferens betydligt mindre vanlig. Inte någon av de polska flyktingar
na uppgav "svårt att bedriva politisk verksamhet" som skäl till 
flyttningsplaner, vilket däremot var fallet hos drygt 20% av chile-
narna och knappt 15% av kurderna. Inga polacker och ganska få 
chilenare och kurder var så missnöjda med bostadsområdet att de 
ville flytta ut ur kommunen. Andra anledningar angavs endast av 
några få chilenska och polska respondenter. Det ospecificerade al
ternativet "annat" angavs av ca 50% av chilenarna, men vi kan ty
värr inte förklara deras "överrepresentation" på detta svarsalterna
tiv. 

Låt oss nu titta på flyktingarnas benägenhet att flytta inom kom
munen. Av figur 26 (se nästa sida) framgår att önskan att flytta 
inom kommunen var vanligast i den kurdiska gruppen räknat över 
alla kommuner, varvid kurderna i Uppsala hade den största pro
centuella andelen (ca 91%) flyttningsbenägna. Just i Uppsala ville 
även en hög andel av polacker och chilenare flytta inom kommu
nen. Flyktingarnas boende i Uppsala kännetecknades således av att 
de flesta (framföralltallt när det gäller chilenare och polacker) var 
nöjda med vistelseorten men inte med bostadsområdet och lägen
heten. I Sundsvall ville diygt 55% av kurderna och ca 41% av chi
lenarna flytta inom kommunen. Liknande planer hade även ca 
49% av chilenarna i Lessebo (där endast chilenska flyktingar un
dersöktes) samt drygt 70% av chilenarna i Järfälla. I den sistnämn
da kommunen ville ganska få polacker (ca 25%) flytta inom kom
munens gränser, och ännu färre polacker ville göra det i Finspång 
(där de flesta flyttningsbenägna i stället ville lämna kommunen). 

I figur 27 (se sid 150) ser vi att "trångboddhet" var det oftast an
givna skälet bland de kurdiska flyktingar som ville flytta inom 
kommunen, samt även - fast i något mindre utsträckning - bland 
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Figur 26. Andelen (i %) per flyktinggrupp som önskar flytta inom 
kommunen efter kommun och genomsnittligt. Att data saknas för 
en viss grupp innebär att den inte undersökts i den aktuella kom
munen. 

de chilenska och polska. Om man bortser från det ospecificerade 
alternativet "annat" var "trångboddhet", och "dåligt område" de 
vanligaste skälen hos de tre flyktinggrupperna. Endast de polska 
flyktingarna angav i någon större utsträckning (knappt 40%) att 
skälet till deras önskemål att flytta inom kommunen var alltför hög 
hyra. Jag känner inte till hyrans andel av hushållsbudgeten i vare 
sig Chile eller de olika delarna av Kurdistan, men polackemas upp
fattning om hyrans storlek kan ha sammanhängt med de mycket 
låga hyror som under en lång period kännetecknat boendet i Polen. 

Ovanstående uppgifter avsåg flyktingarnas bostäder vid tidpunk
ten för datainsamlingen för bostadsenkäten. En icke oväsentlig 
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andel flyktinghushåll (ungefår lika stor i de tre grupperna) hade 
emellertid redan tidigare bytt bostad inom kommunen en eller fle
ra gånger. Vi frågade därför de flyktingar som inte bott i samma 
lägenhet under hela sin vistelse i kommunen om varför de bytt bo
stad. Kurderna har flyttat oftare på grund av att lägenheten var för 
trång eller hyran för hög - bland chilenarna uppgav ingen det sist
nämnda skälet. Många av chilenarna har svarat att de flyttat på 
grund av att de tagit emot släktingar i lägenheten, vilket i och för 
sig skulle kunna tolkas som trångboddhet. I så fall skulle trång
boddhet vara en minst lika vanlig orsak till flyttning bland chile
narna som bland kurderna. Drygt hälften av de 20 polska hushåll 
som redan tidigare bytt bostad angav hög hyra som anledning till 
bytet. Det förefaller således som om de polska flyktingarna i be
tydligt högre grad än de chilenska och kurdiska fortfarande (dvs 
vid tidpunkten för bostadsenkäten) bodde i lägenheter med en i de
ras ögon alltför hög hyra. 





6 BOENDETS SOCIALPSYKOLOGISKA KONTEXT: UPP
LEVT KULTURELLT AVSTÅND SAMT LOKALBE
FOLKNINGENS ATTITYDER 

6.1 Hur flyktingarna upplever kulturella skillnader 

Boendet är inte ett enkelt endimensionellt "tillstånd" endast likty
digt med att personer utrustade med vissa kännetecken bebor bo
städer lokaliserade i områden som kan beskrivas med ett antal ka-
rakteristika. Boendet är snarare en komplex psyko-social och rums
lig process som äger rum över tid i ett komplicerat sammanhang 
av subjektiva och objektiva betingelser, vilka på  varierande sätt 
inverkar på processens förlopp och resultat. Som så många andra 
mänskliga förehavanden är boendet i mångt och mycket en målin
riktad process, vari människor försöker förverkliga sina person
ligt, socialt och kulturellt betingade mål alltefter varierande re
surser och externa betingelser. Därav begreppet "karriär", som i 
ökande utsträckning används även inom boendeforskningen (se 
t ex Biterman 1990). 

Kultur är således en viktig aspekt på den psyko-sociala "matris" av 
betingelser inom vilken boendeprocessen äger rum. I det föregåen
de har jag vid ett flertal tillfällen berört frågan om de sätt på vilka 
det kulturella "bagage" som flyktingarna har med sig från hemlan
det kan tänkas inverka på deras boendeförhållanden i det nya lan
det. "Kultur" är emellertid ett notoriskt problematiskt begrepp och 
hyllmeter har skrivits om dess möjliga och önskvärda innebörder. 
I detta sammanhang är det givetvis omöjligt att sammanfatta dessa 
innebörder och diskussionerna kring dem. Ett par reflektioner är 
dock på sin plats. Begreppet "kultur" anses av många syfta på bå
de subjektiva fenomen (t ex föreställningar, normer mm) och ob
jektiva dito (t ex artefakter). Det måste emellertid vara möjligt att 
hävda att kulturer skiljer sig från varandra objektivt. Begreppet 
"objektivt" är dock inte helt oproblematiskt i detta sammanhang. 
Det som existerar i människors huvuden (dvs det subjektiva) är 



helt privat och kan göras tillgängligt för andra (dvs objektivt) en
dast - och i bästa fall - med hjälp av observerbara uttryck. Den 
subjektiva aspekten hos (eller komponenten i) en kultur kan så
ledes åtminstone i princip identifieras och beskrivas genom val av 
lämpliga uttryck eller indikatorer. När jag säger att kulturer skiljer 
sig från varandra objektivt menar jag följaktligen att dessa skill
nader även omfattar de subjektiva komponenterna. 

Det är emellertid inte lätt att bedöma eller "mäta" objektiva skill
nader mellan kulturer (se t ex Hofstede 1980; se Lange 1984 för 
en diskussion av några ansatser). När det gäller den roll som kultur
skillnader spelar i invandrarnas boendeprocesser och -karriärer har 
Biterman (1985) konstruerat ett index för "objektivt kulturellt av
stånd" mellan Sverige och några invandrargruppers hemlandskul
turer, som hon använt som en av flera förklarande faktorer i sin 
modell över invandrarnas rörlighet på bostadsmarknaden. Det för
håller sig emellertid så att även om skillnader mellan kulturer är 
objektiva i ovan anförd betydelse, är inte deras inverkan på män
niskors handlingar och livsomständigheter oförmedlad, dvs de ver
kar inte som ett slags "radioaktiv strålning" som påverkar männi
skors liv utan att förmedlas av deras subjektivitet. Oavsett hur man 
löser problemet med att (objektivt) beskriva och gradera objektiva 
skillnader mellan olika kulturer, kan man åtminstone i vissa sam
manhang snarare inrikta sig på att undersöka människors subjekti
va föreställningar om skillnaderna i fråga. Sådana föreställningar 
utövar av allt att döma väsentligt inflytande på relationer mellan 
kulturellt/etniskt avgränsade grupper. 

I samband med en riksrepresentativ undersökning av den svenska 
befolkningens attityder till invandrare och invandring 1981 an
vände jag således ett åtminstone ytligt sett enkelt mått på upplevt 
eller subjektivt kulturellt avstånd, som sedermera tillämpats i flera 
andra undersökningar (Lange 1984; 1987; 1990; Westin 1987). 
Tekniken använder sig av en enkel grafisk skala graderad i sju 
steg, som presenteras på följande sätt: 



jag chilenare 

Respondenten ombeds att på ett intuitivt sätt och utan att fundera 
alltför mycket sätta ett kryss på skalan på så sätt att en markering 
på steget närmast "jag" innebär att målgruppen till höger känns 
mycket nära och lika i fråga om levnadssätt och kultur, medan en 
markering på steget längst ut till höger innebär att gruppen i fråga 
känns maximalt avlägsen och olika. Respondenten uppmanas även 
att sätta sitt kryss varsomhelst på skalan alltefter hur lika eller oli
ka gruppen i fråga upplevs. Så gjorda skattningar baserar sig givet
vis på grova stereotypier om de grupper som skattas, vilket emel
lertid är avsikten med skattningarna - relationer-mellan grupper 
bygger av nödvändighet på stereotypa föreställningar både om de 
grupper man själv tillhör och om andra grupper. 

Trots att skattningarna förefaller enkla och uppfattas som lätta att 
utföra av de flesta respondenter, är tolkningen av dem en långt
ifrån enkel uppgift. På grundval av de undersökningar jag genom
fört där måttet i fråga använts har jag kommit fram till hypotesen 
att skattningen uttrycker åtminstone tre faktorer eller "komponen
ter": a) en på (individuellt varierande) kunskaper baserad bedöm
ning av objektiva skillnader mellan kulturer, b) stereotypa föreställ
ningar om landet/kulturen/folkgruppen i fråga, som bl a kan inne
fatta kategoriseringar i termer av "ras" eller utseendemässiga skill
nader; c) en "xenofobikomponent" som uttrycker varierande gra
der av avståndstagande eller fientlighet. Det kan vara intressant att 
notera här att de av Biterman (1985) kalkylerade indexvärdena för 
"objektivt kulturellt avstånd" till 18 nationella/etniska grupper upp
visade en hög positiv korrelation (Spearmans Rho = 0.94) med 
skattningar av subjektivt kulturellt avstånd till samma grupper gjor
da i den riksrepresentativa surveyundersökningen 1981 (se Lange 
1984 för en mera ingående diskussion av detta något märkliga för
hållande). Av detta bör man emellertid inte dra slutsatsen att dyli
ka skattningar endast avspeglar objektiva skillnader mellan kultur
er och ingenting annat. 



Jag har i det föregående (se sid 15) nämnt att 1981 års skattningar 
av upplevt kulturellt avstånd uppvisade en hög positiv korrelation 
med de värden på ett boendesegregationsindex som Andersson-
Brolin (1984) erhållit för 13 invandrargrupper i Stockholmsregion
en - ju högre detta subjektiva avstånd var till en viss grupp, desto 
mer segregerat tenderade den att bo (eller vice versa). Av detta föl
jer dock inte att den rumsliga distributionen (och i vissa fall kon
centrationen) av dessa invandrargrupper främst är en konsekvens 
av aktiv diskriminering av vissa av dem, betingad av att majoritets
befolkningen upplever dem som kulturellt olika och "avlägsna". 
Denna rumsliga distribution vid en viss tidpunkt är ett tvärsnitt 
genom en pågående process och bör ses som en resultant av ett an
tal faktorer lokaliserade både hos invandrarna själva (som grupper 
och som individer) och hos omgivningen. Avsiktlig diskriminering 
("oavsiktlig diskriminering" är enligt min uppfattning ett seman
tiskt missfoster) utövad av relevanta majoritetsaktörer på bostads
marknaden utgör endast en av dessa faktorer (se Biterman 1990 
för en diskussion av.invandrarnas boendekarriärer i processper
spektiv). 

I en studie av identifikationsmönster, stereotypier och upplevt kul
turellt avstånd hos jugoslaviska och turkiska ungdomar i stock
holmsregionen fann jag att det subjektiva kulturella avståndet till 
svenskarna på ett meningsfullt sätt var relaterat till ungdomarnas 
identitetsstrukturer, främst med avseende på dimensionen kluven -
homogen etnisk identifikation (se Lange 1989). De jugoslaviska 
ungdomarna uppfattade svenskarna som den närmaste och kultu
rellt mest lika gruppen av alla skattade nationaliteter. Samtidigt 
uppvisade deras identifikationsmönster en påtaglig ambivalens 
mot den egna etniciteten och deras bedömningar av vissa centrala 
värderingar var tydligt splittrade. De turkiska ungdomarna å andra 
sidan upplevde det kulturella avståndet till svenskarna som betyd
ligt större samtidigt som deras inställning till den egna etniciteten 
var avsevärt mycket mer helgjuten och oproblematisk än jugoslav
ernas. Min tolkning av dessa resultat var att jugoslaverna var be-



tydligt mera öppna i förhållande till "svenskheten" än turkarna och 
hade även införlivat "svenska komponenter" i sina identiteter, var
vid deras upplevelse av svenskarna som nära och lika dem själva 
avspeglade en önskan att vara integrerade i det nya landet. Bland 
annat med stöd i dessa resultat vågar jag formulera hypotesen att 
upplevt kulturellt avstånd är en viktig orsaksfaktor i relationer mel
lan etniska/nationella grupper, samtidigt som det även förefaller 
utgöra en indikator för vissa aspekter av integrationsprocesser. Av 
dessa skäl inkluderades skattningar av kulturellt avstånd i vår un
dersökning av de chilenska, kurdiska och polska flyktingarna. 

I figur 28 (se nästa sida) presenteras resultaten av dessa skattning
ar. Observera att den ursprungliga skattningsskalan med sju steg 
(där lägsta möjliga värdet var ett) i diagrammet transformerats till 
en sexgradig skala där det minsta upplevda avståndet är noll. Dess
utom bör jag kanske nämna att jag mot bakgrund av det tiotal un
dersökningar jag gjort med användning av dessa skattningar bru
kar beteckna värden mellan noll och två (på den transformerade 
skalan) som litet upplevt avstånd, värden mellan två och fyra som 
medelstort avstånd, värden mellan fyra och fem som stort avstånd 
och värden mellan fem och sex som mycket stort dito. Den kanske 
mest iögonenfallande aspekten på diagrammet är att de polska flyk
tingarna upplever mycket stort avstånd till ett antal etniska/natio
nella grupper: araber, afghaner, iranier, kurder, turkar, afrikaner 
och kineser. Dessutom upplever de stort avstånd (värden mellan 
fyra och fem) till chilenare och zigenare. Om dessa resultat sam
manförs med de intryck jag fått under intervjuer med de polska 
flyktingarna, blir det lättare att förstå vilka invandrargrupper de 
polska flyktingarna avsåg när de klagade över att deras bostäder 
var belägna i områden med många "invandrare" (varvid de tycktes 
glömma att även de själva, abstrakt sett, tillhörde denna kategori). 
Polackemas upplevda avstånd till svenskarna var medelstort, men 
intressant nog var det något större än avståndet till danskarna (som 
polackerna kanske uppfattar som mer "kontinentala"). 
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Figur 28. Medelvärden av skattningar av upplevt kulturellt avstånd 
gjorda av chilenska (N=62), kurdiska (N=46) och polska (N=55) 
flyktingar. 0 = mycket lika/nära, 6 = mycket olika/avlägsna. Från 
och med gruppen "chilenare" är staplarna ordnade efter stigande 
avstånd enligt de chilenska flyktingarnas skattningar. Att värden 
saknas för vissa kombinationer av målgrupp och flyktinggrupp in
nebär att målgruppen i fråga inte presenterats för flyktinggruppen. 
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Det är även intressant att notera att de polska flyktingarna upplev
de större likhet med och närhet till tyskarna än till svenskarna - i 
detta fall föreföll den geografiska och kulturella närheten att över
rösta andra, historiskt kanske mera plausibla, känslor. Vidare, me
dan polackernas och chilenarnas ömsesidiga avståndsupplevelser 
var ganska kongruenta (stort avstånd i båda riktningarna), uppvisa
de polackernas och kurdernas ömsesidiga skattningar en påtaglig 
asymmetri: medan kurderna upplevde avståndet till polackerna 
som moderat stort, uppfattade de sistnämnda avståndet till kurder
na som mycket stort. Jag kan inte prestera någon självklar tolkning 
av denna asymmetri (som för övrigt liknar den jag fann hos de ti
digare nämnda turkiska och jugoslaviska ungdomarna). En något 
spekulativ tolkning vore att medan polackerna uppfattade kurder
na huvudsakligen i termer av kulturell och ( om man uttrycker det 
diplomatiskt) "fenotypisk" olikhet, tog kanske kurderna i sina skatt
ningar av polackerna mera hänsyn till egenskapen "politisk flyk
ting". Andra tolkningar är givetvis möjliga. 

Chilenarna var den enda av de tre flyktinggrupperna som fick skat
ta upplevt avstånd till sig själva. Anledningen till detta var att jag 
ville se om skattningarna av de tre kategorierna "chilenare", "la
tinamerikaner" och "spanjorer" skulle uppvisa meningsfulla rela
tioner till varandra. "Latinamerikaner" är en ofta använd övergri
pande kategori och "spanjorer" anspelar på den historiska bak
grund som präglar flertalet av nationer och folkgrupper på den 
sydamerikanska kontinenten. Det är intressant att notera att inte 
alla chilenska flyktingar satt sitt kryss på skalsteget "ett" på skatt
ningsskalan för "chilenare", som ju var det lägsta möjliga värdet 
(motsvarar noll i den transformerade skalan i figur 28). För övrigt 
kan medelvärdena för chilenarnas skattningar av de två andra ka
tegorierna tolkas så att de i första hand kategoriserar sig själva 
som "latinamerikaner" och därefter som "av spanskt ursprung". 

Chilenarnas skattningar av de andra "målgrupperna" uppvisar en 
något egendomlig uniformitet. Efter italienarna, till vilka de upp-



levde ett ganska litet avstånd, kom greker och iranier med medel
stort avstånd och därefter ett stort antal nationaliteteter till vilka 
chilenarna skattade ett stort avstånd (värden mellan fyra och fem). 
Man kan notera att chilenarnas upplevda avstånd till svenskarna 
var det största av de tre flyktinggruppernas skattningar. En asym
metri liknande den mellan polackernas och kurdernas skattningar 
av varandra förelåg även mellan chilenarnas och kurdernas ömse
sidiga avståndsupplevelser - medan kurderna uppfattade chilenar
na som nära och lika (medelvärde ca 1,7), upplevde de sistnämnda 
kurderna som avlägsna och olika (medelvärde ca 4,15). Återigen 
kan man göra den spekulativa tolkningen att kurdernas avstånds
skattning till chilenarna i högre grad var baserad på det gemen
samma kännetecknet "politiskt flyktingskap" än vad fallet var med 
chilenarnas uppfattning om kurderna. Enligt informell information 
från min kollega, sociologen Orlando Mella (se även Mella 1990), 
kan chilenarnas upplevelse av avstånd och olikhet gentemot kur
derna även förklaras med den känsla av (i viss mån nedsättande) 
avståndstagande som präglar framförallt den chilenska lägre me
delklassens inställning till invandrare från Mellanöstern. Dessa in
vandrare, som i väsentlig utsträckning kom till Chile under 20-
och 30-talet, kategoriseras av den chilenska majoritetsbefolkning
en till vardags som "turkar" oavsett vilket land de ursprungligen 
härstammar från. Inställningen till dessa "turkar" präglas av allt att 
döma av den i så många inter-etniska sammanhang vanliga uppsätt
ningen av degraderande stereotypier. Enligt Mella (personlig in
formation) förefaller detta avståndstagande förhållningssätt, som 
de chilenska flyktingarna i Sverige visar gentemot kurderna, dess
bättre vara ett temporärt fenomen - det avtar med längre vistelse i 
Sverige. 

Kurdernas skattningar av det upplevda avståndet till de olika na
tionella/etniska grupperna uppvisade betydligt större variation än 
chilenarnas. Det kan vara intressant att notera att de största dis
tansvärdena i kurdemas skattningar gäller amerikaner och engels
män - måhända avspeglar detta i väsentlig utsträckning de faktiska 



objektiva skillnader som föreligger mellan kulturerna i fråga. Å 
andra sidan föreligger även väsentliga objektiva skillnader mellan 
den svenska och den kurdiska kulturen. Icke desto mindre var kur
dernas skattning av avståndet till svenskarna den fjärde lägsta (ef
ter chilenare, greker och latinamerikaner) och mer än två "distan
senheter" mindre än till amerikanerna. Uppenbarligen avspeglade 
kurdernas upplevda avstånd till svenskarna något annat än faktiska 
skillnader mellan respektive kulturer. Att Sverige är ett "värdland" 
som gett de kurdiska flyktingarna asyl och relativ trygghet (om 
man bortser från kommunarrest som drabbat några påstådda kur
diska "terrorister") kan anföras som en relevant omständighet, som 
dock i lika stor utsträckning gäller de två andra flyktinggrupperna. 
De sistnämndas (framförallt chilenarnas) upplevda avstånd till 
svenskarna är dock större, trots att de objektiva skillnaderna mel
lan kulturerna i fråga av allt att döma är mindre. Sammanfattnings
vis kan man säga att de tre flyktinggruppernas upplevda avstånd 
till svenskarna i högre grad avspeglar deras (emotionellt färgade?) 
förhållningssätt till värdlandet Sverige än deras på kunskaper base
rade åsikter om faktiska skillnader mellan respektive kulturer. 

När det gäller den chilenska gruppen fick jag en unik möjlighet att 
jämföra skattningar av upplevt kulturellt avstånd mellan två olika 
flyktinggenerationer. 1988 genomförde socialförvaltningen i Skär
holmen utanför Stockholm en undersökning av äldre invandrares 
psykosociala situation och jag fick möjlighet att inkludera formu
läret för skattning av kulturellt avstånd i enkäten. Tre invandrar
grupper undersöktes, bl a chilenare. Chilenarna i Skärholmen till
hörde till största delen de flyktingar som kom till Sverige i sam
band med och strax efter kuppen mot Allende 1973. Både deras 
genomsnittliga ålder och deras vistelselängd i Sverige var betyd
ligt högre respektive längre jämfört med de chilenare som under
söktes inom flyktingprojektet. I figur 29 (se nästa sida) visas me
delvärdena för upplevt kulturellt avstånd skattat av både de äldre 
chilenska flyktingarna i Skärholmen och de "nya" chilenare vi un
dersökte inom flyktingprojektet. Jämförelsen visar att de äldre chi-
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Figur 29. Skattningar av upplevt kulturellt avstånd (medelvärden) 
gjorda av äldre chilenska flyktingar i Skärholmen utanför Stock
holm (i diagrammet kallade "äldre chilenare", N = 72) samt av de 
yngre och nyare chilenska flyktingar som ingick i flyktingprojek
tet (värdena identiska med motsvarande värden i figur 29; N = 62). 

lenarnas skattningar varierade mera än de yngres, framförallt har 
det upplevda avståndet till tre grupper - zigenare, judar och kine
ser - överskridit skalvärdet fem. Med tanke på att de två flykting-
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grupperna inte utgjorde representativa stickprov uppvisar deras 
skattningar en påtaglig samstämmighet och kan därför betraktas 
som (ytterst informell) evidens för skattningarnas reliabilitet. Det 
är även intressant att notera att de äldre chilenarnas upplevda av
stånd till svenskarna var mindre än de yngres. Även om underlaget 
inte möjliggör en signifikansprövning av skillnaden, förefaller den 
vara meningsfull - en längre vistelse medför mindre upplevt av
stånd. 

De påtagliga skillnaderna mellan de äldre och de yngre chilenar
nas skattningar av avståndet till judar och zigenare är inte lätta att 
förklara. En möjlig och allmän tolkning vore att hänvisa till det 
kända faktum att tolerans i relationer mellan etniska/nationella 
grupper är negativt korrelerad med ålder. När det gäller de äldre 
chilenarnas inställning till just den judiska gmppen skulle dock en 
annan - återigen något spekulativ - tolkning vara möjlig. De äldre 
chilenska flyktingarna representerade i stor utsträckning en väns-
terorienterad politisk elit, vars inställning till den judiska gruppen 
präglades av deras politiskt färgade förhållningssätt till Israel. Det 
är tänkbart att de yngre och "nyare" chilenska flyktingarnas in
ställning till judarna i betydligt mindre utsträckning var baserad på 
sådana politiska överväganden och attityder. 

6.2 Enkätundersökning bland lokalbefolkningen 

Ursprungligen ingick inte någon undersökning av lokalbefolkning
ens attityder till flyktingar och flyktingmottagning i projektplanen. 
I februari 1988 inträffade emellertid en händelse i Finspång som 
medförde att vi ansåg det vara viktigt att göra en enkel enkät
undersökning åtminstone i denna kommun. En utvisningshotad 
polsk flyktingfamilj, vars ärende redan hade gått runt i överklagan
dekvarnen ett par varv, fick efter ett nytt utvisningsbeslut ett mas
sivt stöd från lokalbefolkningen, framförallt i familjens bostadsom
råde, men även i övrigt. Vi ansåg att denna händelse var av stor re
levans för projektet och beslöt att snabbt distribuera en enkel enkät 



i Finspång för att få en uppfattning om lokalbefolkningens förhåll
ningssätt inte bara till den aktuella polska familjen utan till flyk
tingar och flyktingmottagande i allmänhet. Eftersom enkäten mås
te distribueras snabbt hade vi inte tid vare sig för någon utprov-
ning av enkätformuläret eller för ett representativt urval av respon-
denter från lokalbefolkningen. Enkäten distribuerades av en utsänd 
medarbetare genom "dörrknackning" i olika bostadsområden i cen
tralorten, varvid vi försökte så gott det gick att ta hänsyn till varia
tionen i bostadsområdenas karaktär med avseende på befolkning
ens socioekonomiska bakgrund och invandrartäthet. För att även 
få  skolungdomar representerade i detta tillfälliga sampel delades 
enkäterna ut i några skolor. Just i Finspång fungerade distributions-
metoden mycket bra och endast några få personer vägrade att fylla 
i enkäten. 

Efter att ha samlat in enkäterna från Finspång kom vi fram till slut
satsen att det vore intressant att jämföra resultaten med de andra 
undersökningskommunerna (trots att projektet egentligen saknade 
resurser för detta). På grund av brådskan blev den enkät som an
vändes i Finspång behäftad med vissa svagheter (vissa frågor fun
gerade inte riktigt bra). För jämförbarhetens skull var vi tvungna 
att använda de flesta frågorna även i de andra kommunerna. De frå
gor från Finspång som specifikt handlade om den aktuella polska 
familjen uteslöts dock. Däremot lade vi till några nya frågor i de 
nya enkäterna med påföljden att endast en del av resultaten kan 
jämföras mellan de fyra kommuner i vilka undersökningen genom
fördes. Att det endast blev fyra kommuner berodde på att den 
"dörrknackningsmetod" som så framgångsrikt använts i Finspång 
(och som fungerade bra även i Bollnäs, Lessebo och Sundsvall) 
visade sig vara ytterst problematisk i Järfälla och Uppsala - de fles
ta människor som våra medarbetare kontaktade vägrade att med
verka och vi var tvungna att ge upp i dessa två kommuner. I de fy
ra övriga kommunerna lyckades vi totalt samla in 739 enkäter: 193 
i Bollnäs, 203 i Finspång, 106 i Lessebo och 237 i Sundsvall. 



I totalmaterialet var könsfördelningen en aning sned: 54% kvinnor 
och 46% män. Åldersfördelningen var följande: 26% 12 - 18 år, 
28% 19 - 30 år, 27% 31 - 45 år, 11% 46 - 60 år samt 9% 61 - 80 
år. Respondenternas utbildning klassificerades i tre kategorier: 

1. Grundskola och gymnasiets yrkeslinjer: 41,6% 
2. Realexamen, gymnasiets teoretiska linjer samt vissa högskole

varianter (polis, barnskötare, militär, fritidspedagog): 36,9% 
3. Högskoleutbildning (läkare, lärare, jurister, civilekonomer, ci

vilingenjörer, bibliotekarier): 8,9%, 

Trots att variationen i ålder och utbildning var tillfredsställande 
och det totala materialet ganska stort, kunde stickprovet av själv
klara skäl inte betraktas som representativt på riksnivå. Inte heller 
kunde delsamplen i de fyra kommunerna betraktas som representa
tiva för respektive kommuns befolkning. Icke desto mindre ansåg 
vi att materialet utgjorde ett värdefullt tillskott till projektet genom 
att det gav oss åtminstone en viss uppfattning om det attitydklimat 
i vilket de studerade flyktinggrupperna levde. 

Innan jag börjar presentera ett axplock ur resultaten av denna en
kätundersökning, måste jag påpeka att presentationen är partiell 
och selektiv, eftersom resultaten i sin helhet kommer att redovisas 
i en särskild rapport. Då det föregående avsnittet behandlade flyk
tingarnas upplevelser av kulturella skillnader och likheter, låt mig 
börja presentationen av lokalbefolkningens förhållningssätt med 
samma tema. I figur 30 (se nästa sida) redovisas medelvärden (av
seende totalmaterialet) av skattningarna av upplevt kulturellt av
stånd samt bedömningar av egna kunskaper om samma gruppers 
levnadssätt och kulturer, i diagrammet kallade "okunnighet" (ju 
högre värde desto mindre bedömd kunskap). När det gäller tolk
ningar av lokalbefolkningens skattningar i figur 30 (vilket även 
gäller de två föregående figurerna) måste man komma ihåg att 
samplens icke representativa karaktär gör det svårt att dra slutsat
ser av små skillnader i skattningarna. Bedömningarna av egna kun
skaper om målgruppernas kulturer gjordes ursprungligen på en ska-
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Figur 30. Medelvärden av skattningar av upplevt kulturellt avstånd 
samt bedömningar av egna kunskaper om samma gruppers levnads
sätt och kulturer gjorda av lokalbefolkningen i Bollnäs, Finspång, 
Lessebo och Sundsvall (N = 739). Skalan för "okunnighet" har föl
jande steg: 0 -1,5 = känner till mycket väl; 1,6 - 3,0 = känner till 
ganska väl; 3,1 = 4,5 = känner till något; 4,6 - 6,0 = känner inte 
alls till. Målgrupperna ordnade efter stigande kulturellt avstånd. 

la med fyra steg som i bästa fall kunde betecknas som ordinal. För 
jämförbarhetens skull transformerades denna skala till dito med 
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sex steg, men jämförelserna mellan "kulturell distans" och "okun
nighet" måste av nödvändighet bli mycket grova - det är t ex helt 
omöjligt att säga att okunnigheten om judarnas levnadssätt och 
kulturer är dubbelt så stor som det upplevda kulturella avståndet 
till denna grupp. Däremot kan man konstatera att dessa två typer 
av bedömningar tenderar att följa varandra i stora drag - ju  större 
upplevt avstånd, desto större okunnighet (med några undantag; att 
rangordningarna följer varandra i stort implicerar givetvis inte nå
got orsakssamband). Här möter man det något paradoxala förhål
landet att en bedömning av stor kulturell skillnad gentemot en viss 
nationell/etnisk grupp rimligtvis borde förutsätta goda kunskaper 
om gruppens kultur - om man inte vet något om den, hur kan man 
bedöma att dess kultur är så olik den egna? Jag har försökt att ana
lysera detta något överraskande fynd i samband med motsvarande 
skattningar i den riksrepresentativa attitydundersökningen från 
1981 (Lange 1984; Westin 1984). Den specialintresserade läsaren 
hänvisas till dessa skrifter. 

En jämförelse med flyktingarnas skattningar i figur 28 ger vid 
handen att nivån på lokalbefolkningens skattningar (dvs ett slags 
"genomsnittligt avstånd") i figur 30 är lägre, framförallt om man 
jämför med de polska flyktingarnas skattningar av upplevt av
stånd. Det är emellertid svårt att tolka sådana nivåskillnader, efter
som jag inte vet i vilken utsträckning den "subjektiva nollpunkten" 
på skattningsskalan varierar mellan olika individer och/eller grup
per. I övrigt kommer jag endast att kommentera skattningar rö
rande våra tre flyktinggrupper (i figur 30), eftersom resultaten från 
enkätundersökningen bland lokalbefolkningen kommer att redovi
sas i en särskild rapport. Skillnaden mellan upplevt avstånd till po
lacker och chilenare är markant större än motsvarande skillnad i 
avstånd till chilenare och kurder. Kurderna bedöms som mest av
lägsna och olika av de tre grupperna, polackerna som närmast och 
mest lika. En blick tillbaka på hur svenskarna skattats av de tre 
grupperna i figur 28 visar att det råder en hygglig kongruens mel
lan chilenarnas/svenskarnas respektive polackernas/svenskarnas 



ömsesidiga upplevelser av avstånd. Däremot ser man en klar in
kongruens mellan kurdernas och svenskarnas skattningar av var
andra - den (relativa) närhet som kurderna tycktes uppleva i för
hållande till svenskarna kan knappast sägas vara ömsesidig. 

För jämförelsens skull presenteras även skattningar av upplevt kul
turellt avstånd gjorda 1987 av ett riksrepresentativt stickprov av 
Sveriges befolkning (svenska medborgare, åldrarna 1 8 - 7 0  år; se 
figur 31 nästa sida). I denna undersökning användes inte målgrup
pen "chilenare" utan den mera övergripande kategorin "latinamer
ikaner", vars plats i rangordningen ungefär motsvarar chilenarnas i 
figur 31. Varken "ryssar" eller "ungrare" skattades i den riksrepre
sentativa undersökningen - inom flyktingprojektet användes dessa 
två målgrupper på grund av att en av de skattande grupperna var 
polacker. Ytterligare en skillnad mellan de två undersökningarna 
var att "ester" skattades av det riksrepresentativa samplet, men inte 
av lokalbefolkningen i de fyra kommunerna. 

Det kan tänkas att olikheter i sammansättningen av de skattade 
målgrupperna kan leda till vissa kontexteffekter i skattningarna, 
men än så länge saknas underlag för bedömningar av dylika effek
ter. En översiktlig jämförelse mellan de två diagrammen ger vid 
handen att nivån på de skattade avstånden - framförallt när det 
gäller de mest "avlägsna" grupperna - är högre i det riksrepresenta
tiva samplet av anledningar som jag inte kan förklara. Det kan tän
kas att den icke-representativitet som kännetecknade samplen i de 
fyra kommunerna åstadkom en del av dessa skillnader. Tidsskill
naden på ca 1,5 år mellan de två undersökningarna kan knappast 
ha bidragit till skillnaderna - en jämförelse mellan de riksrepresen
tativa undersökningarna 1981 och 1987 gav vid handen att skatt
ningarna är förvånansvärt stabila. I övrigt inbjuds läsaren att själv 
jämföra de tre diagrammen i figurerna 28,30 och 31. 
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Figur 31. Medelvärden av skattningar av upplevt kulturellt avstånd 
gjorda 1987 i samband med en riksrepresentativ undersökning av 
svenskars attityder till invandrare och invandring (N = 1018; se 
Westin 1987). Målgrupperna är ordnade efter stigande kulturellt 
avstånd. 

Låt mig återvända till lokalbefolkningens skattningar av kulturellt 
avstånd och kunskaper. Diagrammet i figur 30 gäller totalmateria
let i de fyra kommunerna. För att se efter om några intressanta 
skillnader förelåg mellan skattningarna i de enskilda kommunerna 
jämförde jag data för våra tre flyktinggrupper kommunvis, vilket 
presenteras i figur 32 (se nästa sida). Diagrammen innebär även ett 
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Figur 32. "Närbilder" av upplevt kulturellt avstånd till de tre flyk
tinggrupperna samt bedömningar av egna kunskaper om deras 
levnadssätt och kulturer. Skattningarna gjorda av lokalbefolkning
en i Bollnäs, Finspång, Lessebo och Sundsvall. Övre diagrammet 
(A): upplevt kulturellt avstånd; nedre diagrammet (B): okunnighet. 
För förklaring av den nedre skalan se figur 30. 



slags selektiv "närbild" av bedömningarna av de tre grupperna. 
Diagrammet A i figur 32 visar att några dramatiska skillnader mel
lan de olika kommunbefolkningarnas skattningar av kulturellt av
stånd till de tre grupperna inte förelåg. På grund av samplens sta
tistiskt osäkra karaktär kunde skillnaderna inte signifikansprövas. 
Min ursprungliga misstanke var att det upplevda avståndet till en 
flyktinggrupp i de kommuner där gruppen var representerad skulle 
vara mindre än i de kommuner där gruppen inte fanns. När det gäl
ler de fyra kommuner i vilka enkätundersökningen av lokalbefolk
ningen genomfördes såg närvaron av de tre flyktinggrupperna ut 
på följande sätt: chilenarna fanns i Lessebo och Sundsvall, kurder
na i Bollnäs och Sundsvall och polackerna i Finspång (många), 
Bollnäs (ganska få) och Sundsvall (några få). Även om man bort
ser från skillnadernas osäkra natur förefaller de inte följa min "hy
potes". En analog "hypotes" avsåg bedömningarna av egna kunska
per om flyktinggruppernas levnadssätt och kulturer - om gruppen 
fanns representerad i kommunen borde okunnigheten om dess kul
tur vara mindre jämfört med en kommun där gruppen inte fanns 
(respektive var representerad av få individer). Diagrammet B i fi
gur 32 stöder i viss mån (och givetvis helt informellt) denna tanke, 
främst i fråga om chilenarna och kurderna. De flesta polacker 
fanns i Finspång (som s a s  "specialiserat" sig på polska flykting
ar) och den bedömda okunnigheten om denna grupps kultur var 
lägre där än i Bollnäs och Sundsvall. Intressant nog var den (rela
tivt sett) lika låg som i Lessebo, där det knappast fanns några pol
ska flyktingar. Materialets karaktär tillåter inte några mera djup
sinniga funderingar kring detta. 

Låt mig nu presentera resultaten gällande några andra frågor i en
käten till lokalbefolkningen. Ett par av frågorna hade direkt re
levans för boendeproblematiken. Fråga nr 21 hade följande ly
delse: "En del människor vill inte ha flyktingar som grannar. 
Tycker Du likadant?". Svarsalternativen var: 1. Ja, absolut; 2. Ja, 
för all del; 3. Det spelar ingen roll för mig; 4. Jag tycker nog inte 
likadant; 5. Nej, absolut inte. I bearbetningen slogs alternativen 1 



och 2 respektive 4 och 5 samman till två svarskategorier, "tycker 
likadant" och "tycker inte likadant". Fördelningen av respondenter-
nas svar på denna fråga framgår av figur 33 nedan. 

tycker inte likadant spelar ingen roll tycker likadant 
Finspång Lessebo KSSa Bollnäs Sundsvall 

Figur 33. Fördelning av svar på frågan "En del människor vill inte 
ha flyktingar som grannar. Tycker Du likadant?". Respondenter: 
personer tillhörande lokalbefolkningen i Finspång (N = 203), Les
sebo (N = 106), Bollnäs (N = 193) samt Sundsvall (N = 237). 

Diagrammet visar att den överväldigande majoriteten av lokalbe
folkningen i de fyra kommunerna hade en vänlig eller indifferent 
inställning till flyktingar som grannar. Skillnaderna mellan de fyra 
kommunerna var små, framförallt när det gäller den minoritet av 
de svarande som inte ville ha flyktingar i grannskapet. En annan, 
möjligtvis något "känsligare", fråga handlade om huruvida det var 
rätt att flyktingar får förtur till bostäder i kommunen. Tyvärr till
kom denna fråga i slutet av enkätdistributionen och ställdes därför 
endast till befolkningen i Bollnäs och Sundsvall. Svarsfördelning-
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en framgår av figur 34 nedan. Mer än två tredjedelar av responden-
terna i de båda kommunerna ansåg inte att flyktingar borde få 
förtur till bostäder. Skillnaderna mellan kommunerna var små, en
dast i Sundsvall har en markant större andel av de svarande valt al
ternativet "vet ej". 

% 
100 

Figur 34. Andel (i %) som instämde i de olika svarsalternativen på 
frågan om flyktingar borde få förtur till bostäder. Respondenterna 
tillhörde lokalbefolkningen i Bollnäs (N = 193) och Sundsvall (N 
= 237). 

Ett par frågor i enkäten syftade på respondenternas inställning till 
flyktinginvandring, dels lokalt i kommunen, dels i Sverige som hel
het. I figur 35 (se nästa sida) presenteras fördelningen över svaren 
på frågan om respondentens egen kommun borde ta emot fler flyk
tingar. Jämfört med Finspång och Sundsvall svarade knappt 10% 
fler respondenter i Lessebo och Bollnäs jakande på denna fråga. I 
Lessebo svarade påtagligt få "nej", men där farms det också en be
tydligt högre andel "vet ej" -svar jämfört med de tre övriga kom-
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munerna. Den andra frågan (som dock inte ingick i den enkät som 
distribuerades i Finspång) handlade om hur många flyktingar Sve
rige borde ta emot. Svarsfördelningen framgår av diagrammet i fi-
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Figur 35. Andel (i %) som instämde i de olika svarsalternativen på 
frågan "Anser Du att Din kommun borde ta emot fler flyktingar?". 
Respondenterna tillhörde lokalbefolkningen i Finspång (N = 203), 
Lessebo (N = 106), Bollnäs (N = 193) och Sundsvall (N = 237). 

gur 36 (se nästa sida). Lessebo var den kommun i vilken flest (ca 
45%) tyckte att Sverige borde ta emot färre flyktingar. Detta mot
säger i viss mån svaren på frågan om kommunen borde ta emot 
fler flyktingar. För att kontrollera i vilken utsträckning samma in
divider kunde hysa motsatta åsikter i fråga om flyktingpolitiken 
lokalt respektive i landet som helhet valde jag Bollnäs som en 
"testkommun" och korstabulerade de två variablerna. Av de indi
vider som svarade "vet ej" beträffande kommunens mottagning av 
fler flyktingar hade knappt hälften ingen åsikt i fråga om Sveriges 
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mottagning, medan knappt en tredjedel ansåg att Sverige borde ta 
emot lika många som nu; av de ca 42% som sagt "ja" till fler flyk
tingar i kommunen ansåg drygt 80% (dvs 80% av 42%) att Sveri-
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Figur 36. Fördelning (i %) instämmande i svarsalternativen på frå
gan "Vad anser Du om hur många flyktingar Sverige borde ta 
emot?". Respondentema tillhörde lokalbefolkningen i Finspång (N 
= 203), Lessebo (N = 106), Bollnäs (N = 193) och Sundsvall ( k  = 
237). 

ge borde ta emot färre flyktingar; av de drygt 30% som sagt "nej" 
till fler flyktingar i kommunen tyckte knappt hälften att Sverige 
borde ta emot lika många flyktingar som nu och ungefär lika 
många att Sverige borde ta emot fler. Av detta framgår klart att 
människor kan hysa helt motsatta åsikter i dessa två frågor. I skri
vande stund är inte enkätmaterialet tillräckligt analyserat för att 
jag skulle kunna förklara denna diskrepans. Det är dock möjligt att 
helt olika kriterier och känslor är inblandade när folk tar ställning 
till de företeelser som de två frågorna aktualiserar. Vi återkommer 
till detta i den speciella rapporten från enkätundersökningen. 



I Lessebo, Bollnäs och Sundsvall ställde vi även en fråga om hur 
respondenterna bedömde den betydelse som de "äldre" invandrar
grupperna från 60- och 70-talen haft för Sveriges ekonomi och kul
tur. Svaren framgår av figur 37 nedan. I stora drag var responden-
ternas bedömning att dessa invandrare haft positivt inflytande på 
det ekonomiska och kulturella livet i Sverige. Bedömningarna i 
Bollnäs skilde sig något från de två andra kommunerna, men de 
statistiska aspekterna på denna skillnad är, som tidigare, osäkra. 
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Figur 37. Fördelning (i %) av instämmande i de olika svarsalterna
tiven på frågan "Vad anser Du om de invandrare som kommit till 
Sverige tidigare, dvs främst under 60- och 70-talet? Anser Du att 
de allmänt sett haft positiv!negativ!ingen betydelse alls för Sveri
ges ekonomi och kultur?". Lokalbefolkningen i Lessebo (N = 
106), Bollnäs (N = 193) och Sundsvall (N = 237). 

Eftersom händelserna i Sjöbo var mycket aktuella under den sena
re delen av vår enkätundersökning, frågade vi respondenterna i 
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Bollnäs och Sundsvall om de ansåg att varje kommun som tänkte 
ta emot flyktingar borde göra en folkomröstning i frågan. I Boll
näs svarade ca 36% "ja", drygt 41% "nej" och ca 23% "vet ej"; i 
Sundsvall var motsvarande andelar ca 22% "ja", ca 49% "nej" och 
ca 29% "vet ej". Även om medelvärdet av "ja" för de båda kom
munerna får anses vara ganska lågt - ca 29% - var andelen anhäng
are av folkomröstningar i flyktingfrågan markant högre i Bollnäs. 

6.3 Vad tycker den unga generationen? 

Den riksrepresentativa attitydundersökning som redovisades i 
"Den toleranta opinionen" (Westin 1987) visade att svenska fol
kets inställning till invandrare inte förändrats nämnvärt sedan 
1981. Samtidigt har många opinionsbildare och politiker oroats av 
de tendenser till främlingsfientlighet som enligt deras uppfattning 
tilltagit under senare år. En rimlig tolkning av den bristande över
ensstämmelsen mellan resultaten från attitydundersökningen och 
de bedömningar som erfarna politiker och myndigheter har gjort 
är att opinionen har polariserats, dvs att majoriteten av svenskarna 
har blivit tolerantare med åren, men samtidigt har de främlings-
fiendiga rörelserna skärpt sin politiska och ideologiska agitation. I 
många av de främlingsfientliga händelser som rapporteras i pres
sen har ungdomsgäng varit inblandade. Enligt tidigare attitydunder
sökningar har de yngre generationerna alltid intagit en betydligt 
positivare hållning till invandrare än de äldre. I den senaste stu
dien (1987) var dock detta inte längre fallet. Även om skillnaderna 
var ganska små, skulle de kunna utgöra ett tecken på en omsväng
ning i opinionen. Det kan naturligtvis vara fråga om tillfälliga för
ändringar av attitydklimatet betingade av ungdomars svårigheter 
på bostadsmarknaden, liksom av det rådande samhällsklimatet. 
Om en sådan förändring av den unga generationens inställning vi
sar sig vara bestående, kan detta få allvarliga framtida konsekven
ser. Sveriges framtid som ett mångkulturellt samhälle kommer att 
utformas av denna unga generation, samtidigt som dess aktuella 
inställning till invandrare och invandring utgör en väsentlig social 



förutsättning för invandrarnas (numera huvudsakligen flyktingar
nas) möjligheter att integreras i det svenska samhället. 

Trots sitt värde i många andra avseenden har riksrepresentativa at
titydundersökningar den svagheten att de knappast tillåter nyanse
rade analyser av särskilda grupper eller kontexter i samhället, eller 
av hur människors värderingar och attityder hänger samman med 
livserfarenheterna i stort. Av undersökningstekniska skäl är frågor
na utformade på ett sätt som gör det mycket svårt att djupare pene
trera hur människors värderingar och attityder hänger samman 
med hur de föreställer sig olika samhällsföreteelser samt hur de ser 
på sig själva som medlemmar i samhället. För att förstå varför den 
yngsta generationen föreföll vara mindre tolerant mot invandrare 
1987 (samt i ett par senare gjorda, mindre studier) jämfört med 
1981 krävdes djupare, kontextuellt bättre avgränsade enkätstudier 
av ungdomar tillhörande denna generation, kompletterade med 
fallstudier av ett begränsat antal "extremfall" från samma kontex
ter, utvalda på grundval av enkätresultaten. Detta var bakgrunden 
till det ungdomsinriktade projekt med titeln "Fördjupade studier av 
den toleranta opinionen och nischer av intolerans", som jag påbör
jade i juni 1990 tillsammans med min kollega Charles Westin. 

De fyra lokala kontexter i vilka våra fördjupade studier av ungdo
marnas attityder till invandrare och invandring genomfördes val
des utifrån flera överväganden, bl  a var ett av kriterierna att vi 
skulle ha goda kunskaper om de lokala förhållandena. Vi har där
för valt tre kommuner - Finspång, Södertälje och Sundsvall - samt 
en stockholmsförsamling, Bromma. Finspång och Sundsvall är vid 
det här laget välbekanta för läsaren som två av de sex kommuner 
som studerades inom flyktingmottagandeprojektet. Om Södertälje 
kommun hade vi goda kunskaper genom samarbete med invandrar-
kontoret där. Bromma valdes som en storstadsförsamling känne
tecknad av en relativt hög andel medelklassbefolkning och låg 
"invandrartäthet", men som även har vissa intressanta socioekono-
miska "biandområden". 



Undersökningen har två delar. Den första studien består i enkätun
dersökningar av representativa stickprov av ungdomar i åldrarna 
mellan 16 och 21 år. Totalt valdes 1 200 ungdomar: 350 i vardera 
Södertälje och Sundsvall, 250 i vardera Bromma och Finspång. 
Enkäten konstruerades med utgångspunkt i resultaten av de av oss 
tidigare gjorda undersökningarna (bl a inom flyktingprojektet) 
samt utifrån vissa teoretiska överväganden. Enkäten var ganska 
omfattande och vi fick en god täckning av ett antal viktiga områ
den: biografiska data, föräldrarnas bakgrund (yrke och ursprungs
land), tidigare och nuvarande utbildning, politiska sympatier, fö
reställningar om invandrare och invandring, attityder till invand
rare och invandring, föreställningar om flyktingar och flyktingpo
litik, värderingar rörande flyktingpolitik, föreställningar om rela
tioner mellan invandrargrupper och svenskar, social distans till 
ett antal invandrargrupper, föreställningar om samhället, grund
läggande livsvärderingar, framtidsplaner, upplevda möjligheter 
att påverka sitt eget liv och samhället, identifikation med Sverige 
och "svenskhet", preferenser rörande livsstil, fritidssysselsätt
ningar, musikpreferenser, massmediakonsumtion (inklusive video
konsumtion), självuppfattning, upplevt kulturellt avstånd till olika 
nationella!etniska grupper samt bedömningar av egna kunskaper 
om samma gruppers levnadssätt och kulturer. 

Den andra studien innebär djupgående fallstudier av ett mindre 
antal "toleranta" respektive "intoleranta" personer, valda på grund
val av enkätresultaten. Det totala antalet fallstudier blir omkring 
30. De genomförs till största delen med hjälp av en tidigare prövad 
metod, som visat sig vara mycket fruktbar. I samband med den 
riksrepresentativa attitydundersökning som genomfördes 1981 (se 
Westin 1984), utvecklades en särskild metod för djupintervjuer 
med mycket intoleranta respektive toleranta personer. Metoden 
kan frilägga olika föreställningsdimensioner i människors tänkan
de kring sig själva, de grupper de tillhör samt invandrare och in
vandring. I den nämnda undersökningen visade det sig exempelvis 
att "etnisk tolerans" respektive "etnisk intolerans" kunde ta sig 



högst skiftande uttryck. Medan intolerans kan ha sin grund i en äk
ta rasistisk grundsyn finns också intoleranta attityder som snarare 
beror på exempelvis okunnighet och omedvetenhet eller på en till
fälligt svår livssituation. En rad andra förklaringar kan också tän
kas. 

Enkäten konstruerades under våren 1990 och böljade distribueras i 
juni samma år. Datainsamlingen gick långsamt och vi lyckades 
uppnå det uppsatta målet av ca 75% svarsfrekvens (knappt 900 in
divider totalt) först i februari 1991. Ett antal index har konstruerats 
på grundval av de hittills gjorda analyserna, framförallt 4 olika 
komplementära index som hänför sig till olika aspekter av vad 
man grovt kan kalla en "tolerans-intolerans"-dimension. Indexen 
uppfyller väl de gängse kriterierna för tillförlitlighet och skiljer 
meningsfullt mellan olika delkategorier i materialet. Det är intres
sant att notera att medelvärden för dessa index inte förefaller att 
skilja sig mellan de olika kommunerna, inte heller mellan olika ål
dersgrupper i det undersökta intervallet 16-21 år. Däremot finns 
påtagliga skillnader mellan bl a de ungdomar som har "invandrar
bakgrund", definierad som minst en förälder född utomlands 
(N=148) och de vilkas båda föräldrar är födda i Sverige. De först
nämnda ungdomarna är signifikant mera toleranta än de senare, 
vilket man ser tydligast i Södertälje kommun. Tolerans-intolerans 
varierar även signifikant med föräldrarnas socialgruppstillhörighet 
samt ungdomarnas utbildningsbakgrund, framförallt linjeval på 
gymnasiet. De ungdomar vilkas föräldrar tillhör socialgrupp 1 är 
signifikant mera toleranta än de övriga, samtidigt som de ungdo
mar som går (eller gått) på de praktiskt yrkesinriktade linjerna på 
gymnasiet är avsevärt mera intoleranta jämfört med dem som går 
eller gått på de teoretiska linjerna. 

En detaljerad analys av resultaten från denna undersökning kom
mer att publiceras senare, men i detta sammanhang kan det vara 
intressant att presentera ett begränsat urval av de (rent deskriptiva) 
resultat som har relevans för den socialpsykologiska kontexten för 



flyktingarnas tillvaro i kommunerna. I vissa fall presenteras endast 
resultat från de två kommuner - Finspång och Sundsvall - som är 
gemensamma för de två undersökningarna. I andra fall, när jämfö
relserna är intressanta, ges data för alla fyra kommunerna. Det bör 
även påpekas att eftersom samplen i de fyra kommunerna var sta
tistiskt representativa (obundet slumpmässigt urval), är även gan
ska små skillnader mellan resultaten, t ex i olika kommuner eller 
mellan olika delkategorier bland ungdomarna, statistiskt signifi
kanta. 

Låt mig börja med de frågor i enkäten som har relevans för boen
det. En fråga gällde ungdomarnas uppfattningar om hur invand
rarna i allmänhet har det jämfört med svenskar när det gäller eko
nomi, bostäder och jobb. I figur 38 (se nästa sida) presenteras 
svarsfördelningen endast i fråga om aspekten "bostäder". Vi ser att 
nästan inga ungdomar ansåg att invandrarna hade det mycket säm
re i fråga om bostäder jämfört med svenskar. Betydligt fler, fram
förallt i Bromma, ansåg att de hade det något sämre. En hel del, i 
första hand i Sundsvall (43%), ansåg emellertid att invandrarna 
bodde något eller mycket bättre än svenskarna. De ungdomar som 
hyste den sistnämnda föreställningen tenderade även att vara sig
nifikant mera intoleranta (enligt de tidigare nämnda indexen) än 
de som valt alternativen "något sämre" eller "likadant". 

I en annan fråga bad vi ungdomarna att värdera den betydelse som 
invandrarna haft för Sverige när det gäller ekonomi, kulturliv, till
gång på bostäder och tillgång på jobb. I totalmaterialet ansåg 
knappt 24% att ekonomin blivit mycket eller något bättre på grund 
av invandringen, medan drygt 40% tyckte att den blivit något eller 
mycket sämre (de övriga svarade "varken eller"). I fråga om kultur
livet ansåg drygt 50% att det blivit mycket eller något bättre tack 
vare invandrarna, medan drygt 18% tyckte att det blivit något eller 
mycket sämre. När det gäller tillgången på jobb ansåg knappt 4% 
att den blivit något eller mycket bättre, nästan 58% svarade "var
ken eller" och 38% ansåg att den blivit något eller mycket sämre. 
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Figur 38. Andel (i %) som instämmer i de olika svarsalternativen 
på frågan "Hur tror Du att invandrare i allmänhet har det jämfört 
med svenskar när det gäller bostäder?". Respondenter: ungdomar 
i åldrarna 16 - 21 år (svenska medborgare) i Bromma (N = 196), 
Finspång (N = 191), Sundsvall (N = 225) och Södertälje (N = 
272). 

Eftersom aspekten "tillgång på bostäder" är speciellt relevant i det
ta sammanhang, presenteras svarsfördelningen i figur 39 (se nästa 
sida). Resultaten var mycket entydiga. I genomsnitt ansåg drygt 
82% av ungdomarna att tillgången på bostäder blivit mycket eller 
något sämre på grund av invandringen. Skillnaderna mellan de fy
ra kommunerna är inte stora, men de är statistiskt signifikanta. 
Framförallt gäller detta Bromma och Södertälje, där betydligt fler 
valde det mera extrema svarsalternativet "mycket sämre". Detta är 
något svårförklarligt, framförallt med hänsyn till det faktum att 
samplet i Södertälje hade den största andelen av ungdomar med 
invandrarbakgrund (definierad som minst en förälder född utom-
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Figur 39. Andel (i %) som instämmer i de olika svarsalternativen 
på frågan "Om Du tänker på den betydelse som invandrarna haft 
för Sverige i olika avseenden, tror Du att det blivit sämre eller 
bättre på grund av invandringen när det gäller tillgång på 
bostäder?". Respondenter: ungdomar i åldrarna 1 6 - 2 1  år (sven
ska medborgare) i Bromma (N = 196), Finspång (N = 191), Sunds
vall (N = 225) och Södertälje (N = 272). 

lands). Man kan notera att åsikten att kulturlivet i Sverige blivit 
bättre på grund av invandringen var relativt oberoende av inställ
ningen till de övriga aspekterna av invandringens konsekvenser. 
Inte minst gäller detta bostadsfrågan, där ganska många av de ung
domar som enligt våra index måste betraktas som mycket toleranta 
mot invandrare och positivt inställda till invandring ansåg att till
gången på bostäder blivit mycket sämre på grund av invandringen. 
Detta bör dock inte utan vidare tolkas som uttryck för "fördomar" 
- ungdomarnas situation på bostadsmarknaden medför att denna 
uppfattning åtminstone i någon mån avspeglar en realitet. 



Ytterligare en fråga berörde samma tema. Enkäten innehöll en upp
sättning s k Likert-påståenden, som vi tog med för att kunna jäm
föra resultaten med tre tidigare riksrepresentativa undersökningar 
(1969,1981 och 1987) där samma påståenden använts. Ett av på
ståendena hade följande lydelse: "Bostadsbristen i Sverige beror 
till stor del på invandringen!". I genomsnitt instämde drygt 60% 
av ungdomarna helt och hållet eller med tvekan i detta påstående. 
Södertälje hade den största andelen (68%) av "instämmare". Det 
kan vara intressant att jämföra våra ungdomars svar på denna frå
ga med svaren från den yngsta åldersgruppen i den riksrepresenta
tiva undersökningen från 1987. Det bör dock påpekas att åldersin
tervallen inte var helt kongruenta i de båda undersökningarna 
(1987 var den yngsta ålderskategorin 1 8 - 2 3  år; våra ungdomar 
var mellan 16 och 21 år gamla). Icke desto mindre föreligger klart 
signifikanta skillnader mellan svaren i de två undersökningarna, 
framförallt i fråga om de mera extrema svarsalternativen, dvs in
stämmer respektive tar avstånd helt och hållet. Jämfört med 1987 
instämde mer än tre gånger fler ungdomar i vår undersökning helt 
och hållet i påståendet att "bostadsbristen i Sverige beror till stor 
del på invandringen", medan antalet individer som tog helt och hål
let avstånd från samma påstående var mindre än hälften så stort 
som 1987. 

Efter dessa "boenderelevanta" frågor från ungdomsundersökning
en går jag nu över till att presentera några andra resultat. Även i 
denna undersökning bad vi respondenterna att skatta upplevt kul
turellt avstånd till 24 etniska/nationella grupper, bland annat de tre 
grupper som undersöktes inom flyktingprojektet. Eftersom de öv
riga resultaten kommer att redovisas i andra rapporter, presenterar 
jag här endast skattningar rörande chilenare, polacker och kurder i 
de fyra kommunerna. Norrmän och zigenare inkluderades i dia
grammet i figur 40 (se nästa sida) som ett slags referenspunkter 
för läsaren - norrmän var den grupp som bedömts som närmast 
och mest lika svenskarna, zigenare som den mest avlägsna och oli
ka. När jag skriver "svenskarna" (dvs de bedömande ungdomarna) 
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Figur 40. Upplevt kulturellt avstånd (medelvärden) till de tre flyk
tinggrupperna skattat av ungdomar i åldrarna 1 6 - 2 1  år (svenska 
medborgare) i Bromma (N = 196), Finspång (N = 191), Sundsvall 
(N = 225) och Södertälje (N = 272). Norrmän och zigenare finns 
med som referenspunkter (kortaste respektive längsta genomsnitt
liga avstånd; totalt skattades 24 etniska/nationella grupper). 

bör man komma ihåg att 148 av våra 884 respondenter hade ut
ländskt ursprung definierat som minst en förälder född utomlands. 

Nivån på ungdomarnas skattningar låg högre än dito för motsva
rande skattningar gjorda av lokalbefolkningen inom flyktingpro
jektet (figur 30) och det riksrepresentativa samplet i 1987-års un
dersökning (figur 31). Skillnaderna mellan de olika kommunerna 
är inte stora, men de flesta av dem är statistiskt signifikanta. Det är 
något förbryllande att avståndet till chilenare och kurder skattat av 
ungdomarna i Sundsvall, där båda grupperna är väl representerade, 
är något större än i de andra kommunerna. Däremot har ungdomar-



na i Finspång, där det huvudsakligen finns polska flyktingar, skat
tat avståndet till denna grupp som signifikant mindre än i de tre an
dra kommunerna. 

För att jämföra upplevt kulturellt avstånd med ett besläktat, men 
inte identiskt, mått på "social distans" i den välkända Bogardus-
traditionen inkluderade jag en variant på ett sådant mått i ungdoms
enkäten. Skillnaden mellan de två måtten består främst i att medan 
måttet på upplevt kulturellt avstånd baseras på en mera global be
dömning av kulturella likheter och skillnader använder skalan för 
social distans specificerade steg eller alternativ. I figur 41 (se näs
ta sida) presenteras medelvärden för social distans till de tre flyk
tinggrupperna (samt norrmän som en referensgrupp) baserade på 
ungdomarnas skattningar i de fyra kommunerna. Endast 15 etnis
ka/nationella grupper skattades med avseende på social distans 
jämfört med 24 grupper i fråga om kulturellt avstånd. Anledningen 
till denna reduktion av antalet målgrupper var att uppgiften annars 
skulle bli alltför tidskrävande för respondenterna. För de 15 mål
grupper som var identiska i de båda skattningarna var korrelatio
nen mellan upplevt kulturellt avstånd och social distans hög och 
positiv. 

Av diagrammet i figur 41 framgår att ungdomarna i Bromma be
dömde den sociala distansen till alla fyra grupperna som signifi
kant mindre än ungdomarna i de tre övriga kommunerna eller kom
mundelarna. Det kan påpekas här att i totalmaterialet var måttet på 
social distans signifikant positivt korrelerat med indexen för tole
rans respektive intolerans - de ungdomar som var mest intoleranta 
hade signifikant högre värden på social distans (framförallt till de 
grupper som kan betraktas som "prototypiska" invandrare) än de 
som var mest toleranta. Relationen mellan tolerans-intolerans och 
upplevt kulturellt avstånd var däremot betydligt mindre entydig. 
Korrelationen mellan intolerans och upplevt kulturellt avstånd var 
visserligen positiv och signifikant, men mera detaljerade analyser 
av vissa delkategorier bland ungdomarna samt vissa utvalda indi-



vider visade att även en del av dem som kunde betraktas som gan
ska toleranta skattade stort avstånd framförallt till de (i totalmate
rialet) mest "avlägsna" grupperna. 

norrmän 

polacker 

chilenare 

kurder 

Figur 41. Skattningar av social distans till de tre flyktinggrupperna 
utförda av ungdomar i åldern 1 6 - 2 1  år (svenska medborgare) i 
Bromma (N = 196), Finspång (N = 191), Sundsvall (N = 225) och 
Södertälje (N = 272). Norrmän inkluderades i diagrammet som re
ferenspunkt (lägsta medelvärde för social distans). Observera att 
lägsta möjliga skalvärdet är 1 (accepterade som far/mor till ens 
eget barn). De övriga skalstegen är: 2 = accepterade som pojk- el
ler flickvän; 3 = accepterade som bästa vän; 4 = accepterade som 
granne; 5 = accepterade i samma bostadsområde; 6 = accepterade 
inte ens i samma bostadsområde. 
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Det kan vara intressant att i närbild betrakta skattningar av social 
distans till våra tre flyktinggrupper i de två kommuner - Finspång 
och Sundsvall - som var gemensamma för flyktingprojektet och 
ungdomsundersökningen. I figur 42 (se nästa sida) visas fördel
ningen av skattningarna på de olika skalstegen i dessa två kommu-



ner. Norrmän togs - som tidigare - med som en referenspunkt. Ob
servera dock att det finns en väsentlig skillnad mellan diagrammen 
i figurerna 41 och 42. Diagrammet i figur 41 visade medelvärden 
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Figur 42. Fördelning (%) över skattningar av social distans till de 
tre flyktinggrupperna (norrmän som referensgrupp). Ungdomar 
(svenska medborgare) i åldrarna 16 - 21 år i Finspång (övre dia
grammet, N = 191) och Sundsvall (nedre diagrammet, N = 225). 



för skattningarna framräknade efter omkodning till "kvasinumeris-
ka" värden (se figurtexten), en lika vanlig som problematisk proce
dur i samhälls- och beteendevetenskaplig forskning. Diagrammet i 
figur 42 visar däremot antalet respondenter (i procent) som marke
rat respektive alternativ. I instruktionen till respondenterna sades 
att de kunde kryssa för de alternativ (för varje nationalitet) som de 
ansåg passa deras åsikter och känslor. Vid bearbetningen antog jag 
emellertid en "riktad kumulativitet", dvs "far/mor till mitt barn" 
betraktades som den minsta sociala distansen (= 1), medan "inte 
ens i samma bostadsområde" kodades som den största (= 6; alter
nativens presentationsföljd i enkäten var omkastad jämfört med 
diagrammen i figur 42). Därvidlag antog jag att om någon marke
rat ett enda kryss t ex på alternativet "som bästa vän", innebar det
ta att personen i fråga även accepterade de föregående alternativen 
upp till det markerade (dvs även "som granne" osv). Vissa respon
denter satte sina kryss omsorgsfullt på alla alternativ fram till och 
med den minsta distans de kunde acceptera, andra markerade en
dast på ett enda ställe. 

Data i figur 42 talar rätt mycket för sig själva. Skillnaderna mellan 
de tre flyktinggrupperna när det gäller det mest "intima" alternati
vet "far/mor till mitt barn" är signifikanta i båda kommunerna, vil
ket även gäller det minst accepterande alternativet, dvs "inte ens i 
samma bostadsområde". Det finns emellertid en egendomlighet i 
diagrammet som jag i skrivande stund inte kan förklara. Alternati
vet "som pojk/flickvän" har i båda kommunerna markerats av be
tydligt färre ungdomar än det ovannämnda, "intimaste" alternati
vet, vilket även gäller de två andra kommunerna. Förhoppningsvis 
kommer fördjupade analyser av enkätmaterialet samt även de in
tervjuer med speciellt utvalda ungdomar vi håller på att genomföra 
att kunna belysa denna egendomlighet. 

Både i massmedia och i vardagslivet förekommer då och då diskus
sioner kring frågan huruvida alla som söker asyl i Sverige är "rik
tiga" (politiska) flyktingar. Intressant nog mötte vi samma proble-



matik bland de tre flyktinggrupper vi undersökte i projektet. Till 
exempel ansåg ganska många av de intervjuade polska flyktingar 
som varit aktiva inom Solidaritet och avtjänat fängelsestraff (samt 
varit utsatta för andra trakasserier) på grund av sitt politiska en
gagemang att de flesta av de polacker som kom till Sverige som 
flyktingar åren 1984-85 inte var riktiga politiska flyktingar. I stor 
utsträckning förekom samma slags "interna kategoriseringar" (of
tast med nedsättande konnotationer riktade mot de "oriktiga" flyk
tingarna) även inom den chilenska gruppen, samt, fast i något 
mindre grad, bland kurderna. Mot denna bakgrund ställde vi följan
de fråga i ungdomsenkäten: "Under 1980-talet kom många flyk
tingar till Sverige. En del människor anser att många av dem, som 
egentligen inte var 'riktiga' flyktingar, använde flyktingskäl för att 
få stanna i Sverige. Vad tror Du? Nedan anges några av de större 
flyktinggrupperna. Vi vill be Dig att för varje grupp ange hur 
många Du tror var verkliga flyktingar på grund av politisk!reli
giös förföljelse i hemlandet". Sex flyktinggrupper bedömdes, men 
av utrymmesskäl presenterar vi resultaten endast rörande "våra" 
tre flyktinggrupper i Finspång och Sundsvall (se figur 43 nästa si
da). För att spara utrymme har jag beskurit diagrammen i höjdled 
så att procentskalan (till skillnad från i de tidigare diagrammen) 
slutar med värdet 50. 

På sätt och vis skulle man kunna säga att svaren på ovanstående 
fråga handlar om bedömningar av flyktingarnas motiv att söka 
uppehållstillstånd i Sverige. Diagrammen visar att bedömningarna 
av hur många "riktiga" flyktingar det finns inom en viss grupp är 
ganska klart relaterade till gruppens nationalitet och, i någon mån, 
till flyktinggruppens närvaro i kommunen. Å andra sidan bör man 
kanske påpeka att attributioner av migrationsmotiv till nationella 
kategorier inte behöver vara lokalt begränsade - i hela landet före
faller det finnas lika vitt spridda som bestämda uppfattningar om 
särskilt vissa gruppers "egentliga" motiv i detta avseende. Av de 
tre nationaliteterna framstår polackerna klart som den grupp inom 
vilken det enligt våra ungdomar fanns minst "riktiga" flyktingar. 
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Figur 43. Andel (i %) som instämmer i de olika svarsalternativen 
på frågan hur många inom de tre flyktinggrupperna som respon-
denterna ansåg vara riktiga flyktingar på grund av politisk/religiös 
förföljelse i hemlandet. Respondenter: ungdomar i åldrarna 16-21  
år (svenska medborgare) i Finspång (N = 191) och Sundsvall (N = 
225). Observera att procentskalan slutar vid 50. 

Det är intressant att notera att om svarskategorierna "ganska få" 
och "nästan inga" slås samman, är det sammanslagna procenttalet 
för polackerna något högre i Finspång (med många polska flykting
ar) än i Sundsvall (där polackerna var få). Hur man skall tolka den
na skillnad är en dock en annan, och svårare, fråga och i det här 
sammanhanget får jag avstå från att närmare analysera den. Jag 
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måste emellertid påpeka att det faktum att ganska många respon-
denter gör bedömningen att det inom en viss flyktinggrupp finns 
ganska få eller nästan inga "riktiga" flyktingar inte utan vidare kan 
tolkas som ett entydigt uttryck för "fördomar" och fientlighet. Ef
tersom en liknande uppfattning fanns inom flyktinggrupperna själ
va (framförallt polackerna; flera av de intervjuade flyktingarna i 
Finspång uttryckte denna uppfattning mycket bestämt) kan det tän
kas att de svenska ungdomarnas bedömningar i någon mån avspeg
lade ett slags verklighet. Polackernas ganska "massiva" närvaro i 
Finspång gav kanske bättre verklighetsunderlag för bedömning
arna än vad fallet var i Sundsvall. Jämfört med den sistnämnda 
kommunen valde även signifikant färre ungdomar i Finspång svars
alternativet "vet ej". Jag måste emellertid tillägga att det i totalma
terialet fanns en viss (positiv, medelhög och signifikant) korrela
tion mellan intolerans och tendensen att bedöma att det inom de 
angivna flyktinggrupperna fanns ganska få eller nästan inga "rikti
ga" flyktingar. 

Föregående fråga handlade om perceptioner av flyktingarnas skäl 
att söka sig till Sverige. En annan fråga rörde perceptioner av re
lationer mellan invandrare och svenskar. Att ställa sådana frågor 
är viktigt, eftersom människors föreställningar om relationer mel
lan majoritetsbefolkningen och invandrargrupperna är en viktig 
komponenet i de etniska relationerna. I de två riksrepresentativa 
attitydundersökningarna 1981 och 1987 ställdes en sådan fråga glo
balt, dvs den gällde den ospecificerade kategorin "invandrare". I 
ungdomsundersökningen ställdes frågan med avseende på relatio
ner mellan 11 specificerade invandrargrupper och svenskarna. I 
figur 44 (se nästa sida) presenteras fördelningar av svaren gällande 
våra tre flyktinggrupper i Finspång och Sundsvall. Diagrammen är 
återigen "sänkta" till hälften för att spara utrymme. 

Vi ser att förhållandet mellan polacker och svenskar uppfattades i 
båda kommunerna som bättre än dito mellan svenskar och chile-
nare respektive kurder. Några skillnader mellan de två kommun-
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Figur 44. Andel (i %) som instämde i de olika svarsalternativen på 
frågan "Vad är Ditt intryck när det gäller förhållandet melan olika 
invandrare och svenskar? Hur tycker Du att förhållandet är mel
lan svenskar och...". I enkäten specificerades 11 etniska/nationella 
grupper. I diagrammen ovan anges data endast för de tre flykting
grupperna inom flyktingprojektet. Respondenter: ungdomar i åld
rarna 16 - 21 år (svenska medborgare) i Finspång (N = 191) och 
Sundsvall (N = 225). Observera att procentskalan slutar vid 50. 

ema framträder dock tydligt. I Finspång, där det fanns många pol
ska flyktingar, markerade en betydligt mindre andel av ungdomar
na alternativet "vet ej" beträffande denna flyktinggrupp. Här har 
således flyktinggruppens närvaro i kommunen medfört en påtag
ligt högre grad av "bekantskap", och därmed även, åtminstone sub-



jektivt, ett bättre underlag för bedömningar. Samtidigt var det be
tydligt fler i denna kommun (jämfört med Sundsvall) som tyckte 
att förhållandet mellan polacker och svenskar var ganska dåligt. I 
Finspång fanns inga kurdiska flyktingar och andelen "vet ej" -svar 
rörande kurderna i denna kommun var markant högre än i Sunds
vall. Å andra sidan var det signifikant färre ungdomar i Finspång 
som bedömde att förhållandet mellan kurder och svenskar var 
"mycket dåligt". Inte heller chilenarna fanns representerade i Fin
spång och återigen avspeglas detta i andelen "vet ej" -svar rörande 
denna flyktinggrupp, låt vara att skillnaden mellan de två kom
munerna var liten. Däremot var det fler respondenter i Finspång 
som tyckte att relationen mellan chilenare och svenskar var myck
et dålig. Som jämförelse kan jag nämna data rörande hela materia
let. Om svarsalternativen "mycket dåligt" och "ganska dåligt" re
spektive "ganska bra" och "mycket bra" slås samman till två kate
gorier - låt mig kalla dem "negativa" och "positiva" - ser fördel
ningarna för de tre flyktinggrupperna ut så här i totalmaterialet (N 
= 884): polacker: 18,2% "negativa", 50% "positiva", 30% "vet ej"; 
chilenare: 48% "negativa", 28% "positiva", 22% "vet ej"; kurder. 
67,3% "negativa", 7,8% "positiva", 24% "vet ej". En jämförelse 
med de tidigare redovisade skattningarna av upplevt kulturellt av
stånd och social distans ger vid handen att ovannämnda ordnings
följd följer motsvarande rangordningar av de tre grupperna i fråga 
om de två andra måtten (detta gäller även de återstående åtta mål
grupperna för relationsbedömningar med undantag av afrikaner 
och kineser). 

Eftersom jag inte har något objektivt "facit" när det gäller de verk
liga relationerna mellan de tre flyktinggrupperna och svenskarna 
är det svårt att uttala sig om i vilken utsträckning ungdomarnas 
bedömningar avspeglade något slags reella förhållanden. Som 
framgår av föregående stycke föreligger ingen entydig relation 
mellan en flyktinggrupps närvaro i en kommun och respondenter-
nas bedömningar av förhållandet mellan denna grupp och den 
svenska majoriteten, med undantag av svarsalternativet "vet ej". 



För att något mer belysa frågan om vad dessa bedömningar egentli
gen uttrycker korstabulerade jag de fem bedömningskategorierna 
mot de fyra tidigare nämnda intolerans/toleransindexen. Dessa in
dex kan sägas vara komplementära i två avseenden. Dels mäter de 
tre första indexen olika aspekter på intolerans, dvs höga index
värden innebär höggradig intolerans (varvid både "tolerans" och 
"intolerans" används här som grova sammanfattande termer). Dels 
mäter det fjärde ("spegelvända") indexet tolerans på så sätt att hö
ga indexvärden innebär höggradig tolerans. Alla fyra indexen an
vänds tillsammans i alla analyser, eftersom de kompletterar varand
ra på olika sätt och möjliggör mera nyanserade bilder av respon-
denternas förhållningssätt. Vid ovannämnda korstabulering fram
gick tydligt att det förelåg en klar och signifikant positiv korrela
tion mellan bedömningar av förhållandet mellan invandrare och 
svenskar och de fyra indexen: de som bedömde detta förhållande 
vara mycket eller ganska dåligt tenderade samtidigt att vara klart 
mera intoleranta än genomsnittet för hela materialet och i ännu 
högre grad intoleranta än de som bedömde relationen vara ganska 
eller mycket bra (de sistnämnda var fåtaliga i hela materialet). 

Således uttrycker de bedömningar jag diskuterat ovan inte endast 
uppfattningar baserade på kunskaper om "verkliga" relationer mel
lan invandrare och svenskar, utan tycks även i hög grad vara färg
ade av respondenternas mera generella attityder till invandrare och 
invandring. När det gäller våra tre flyktinggrupper är det intressant 
att notera att detta samband mellan perceptioner av relationer och 
intolerans är tydligare vid bedömningar av polackerna än i fråga 
om kurderna och chilenarna. En möjlig förklaring till detta (som 
jag dock ännu inte haft möjlighet att kontrollera ordentligt) skulle 
kunna vara att eftersom polackerna allmänt sätt uppfattas som me
ra lika och "närmare" svenskarna än de två andra grupperna, krävs 
det en markant negativ inställning till invandrare och invandring 
för att uppfatta förhållandet mellan polackerna och svenskarna 
som mycket eller ganska dåligt. Sammanfattningsvis förefaller det 
inte som om våra unga respondenter nämnvärt "överdrivit" sina 



(negativa) bedömningar av förhållandet mellan den svenska ma
joriteten och invandrargrupperna på grund av en oro för invand
rarna, baserad på ett positivt förhållningssätt till de sistnämnda. 
Snarare pekar resultaten i en annan riktning, som skulle kunna for
muleras som följande, kanske något krångliga, hypotes: uttrycket 
"förhållanden mellan den svenska majoriteten och (särskilt vissa) 
invandrargrupper" syftar på en komplex företeelse, varav en del 
utgörs av människors känslomässigt färgade föreställningar om 
just dessa förhållanden. 

Låt mig avsluta redovisningen av detta axplock ur ungdomsunder
sökningen med tre mera allmänna frågor. Ett "item" i den tidigare 
nämnda uppsättningen av Likert-påståenden som använts i de tidi
gare riksrepresentativa undersökningarna (1969, 1981 och 1987) 
hade följande lydelse: "Vi kan mycket väl ta emot ett större antal 
invandrare i Sverige!". I ungdomsundersökningen byttes "invand
rare" ut mot "kurder" dels för att ge påståendet en större konkre
tion, dels på grund av att kurder var den grupp till vilken det ge
nomsnittliga kulturella avståndet i 1987 års riksrepresentativa un
dersökning var störst (se figur 31 sid 169). Tanken var således att 
om påståendet gäller en grupp som uppfattas som mest olik svens
karna, skulle svaren bättre avspegla den "verkliga" attityden än om 
vi använde den mera diffusa kategorin "invandrare". I figur 45 (se 
nästa sida) presenteras kommunvis fördelningen av svaren på de 
olika alternativen. Återigen talar diagrammet rätt mycket för sig 
självt. När det gäller alternativet "tar avstånd helt och hållet" (= 
den mest negativa inställningen) var skillnaderna mellan Bromma, 
Finspång och Sundsvall statistiskt signifikanta. I övrigt kan man 
bara konstatera att våra unga respondenter - särskilt de i Sundsvall 
och Södertälje - inte förefaller vara särskilt positivt inställda till 
tanken på ökad invandring av en så "prototypisk" flyktinggrupp 
som kurderna kan sägas utgöra. 

Den andra frågan i denna avslutande "trio" berörde ungdomarnas 
uppfattning om hur stränga bestämmelserna om invandring till Sve-
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Figur 45. Andel (i %) som instämde i de olika svarsalternativen på 
Likert-påståendet "Vi kan mycket väl ta emot ett större antal kurd
er i Sverige!". Respondenter: ungdomar i åldrarna 16 - 21 år (sven
ska medborgare) i Bromma (N = 196), Finspång (N = 191), Sunds
vall (N = 225) och Södertälje (N = 272). 

rige borde vara. I figur 46 (se nästa sida) presenteras svarsfördel
ningen i de fyra kommunerna. Den enda kommentar man kan göra 
till detta (något deprimerande) diagram är att det fåtal som ansåg 
att invandringsbestämmelserna borde lättas upp bestod (inte så 
överraskande) av högt toleranta personer. De sistnämnda var även 
signifikant överrepresenterade bland dem som ansåg att bestäm
melserna borde förbli oförändrade. Den överväldigande majori
teten av ungdomarna markerade en negativ inställning till en mera 
generös invandringspolitik. Eftersom andelen av dem som före
språkade strängare invandringsbestämmelser var så stor, är det sta
tistiskt sett inte är överraskande att det bland dem även fanns så-



Figur 46. Andel (i %) som instämde i de olika svarsalternativen på 
frågan "Anser Du att bestämmelserna om invandring till Sverige 
borde bli strängare, oförändrade eller lättas upp?". Respondenter: 
ungdomar i åldrarna 16-21 år (svenska medborgare) i Bromma 
(N = 196), Finspång (N = 191), Sundsvall (N = 225) och Söder
tälje (N = 272). 

dana ungdomar som enligt de tidigare nämnda indexen måste be
traktas som ganska toleranta. Bland de sistnämnda fanns det även 
ett (låt vara ganska begränsat) antal sådana som enligt indexen var 
mycket toleranta. Det förefaller således som om unga personer 
som i ett antal avseenden hyser en positiv inställning till invand
rare samtidigt kan ha en mycket negativ inställning till ökad in
vandring. 

Den tredje frågan handlade om respondenternas globala värdering 
av invandringen till Sverige. Samma fråga (dock med färre svars-



alternativ) hade även använts i de två riksrepresentativa attitydun
dersökningarna 1981 och 1987. Fördelningen över svaren i de fyra 
kommunerna presenteras i figur 47 nedan. Den bild som framträ
der i detta diagram skiljer sig något från de intryck som förmedla
des av de föregående figurerna. En icke oväsentlig andel av ung-
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Figur 47. Andel (i %) som instämde i de olika svarsalternativen på 
frågan "Under de senaste 30-40 åren har många personer från 
andra länder invandrat till Sverige. Tycker Du på det hela taget 
att det varit bra eller dåligt?". Respondenter: ungdomar i åldrarna 
16-21 år (svenska medborgare) i Bromma (N = 196), Finspång (N 
= 191), Sundsvall (N = 225) och Södertälje (N = 272). 

domarna (i genomsnitt ca 37% i hela materialet) tyckte att det har 
varit ganska eller mycket bra att många invandrare kommit till Sve
rige. Ungefär 30% ansåg att det inte spelade någon roll ("varken 
eller"). Andelen negativa bedömningar i hela materialet var något 
mindre (33%) än andelen positiva. Om man jämför detta med hur 



ungdomarna bedömde invandringens konsekvenser i olika specifi
cerade avseenden (se sidorna 181 -184), visar det sig att de globala 
bedömningar som illustreras i figur 47 var mera positiva än de 
mera specifika bedömningarna, framförallt i fråga om tillgång på 
bostäder (figur 39), tillgång på jobb och ekonomin. En något spe
kulativ förklaring av denna diskrepans skulle kunna vara att sva
ren på frågan i figur 47 i större utsträckning styrdes av ett slags 
"social önskvärdhet" än bedömningarna av invandringens konsek
venser i fyra betydligt mera konkreta avseenden (det måste emel
lertid påpekas att något mått på social önskvärdhet inte var in
byggt i enkäten). Icke desto mindre kan det vara rimligt att anta att 
det varit lättare för de unga respondenterna att låta sig påverkas av 
vad de trodde var socialt önskvärt när det gällde den mera diffusa 
och globala frågan, medan deras bedömningar av invandringens 
konkreta konsekvenser i större utsträckning styrdes dels av deras 
attityder, dels (och då framförallt i fråga om tillgången på bo
städer) av faktiska förhållanden - i de flesta kommuner har ung
domarna faktiskt haft större svårigheter att få bostäder än nyanlän
da flyktingar. 

Som slutvinjett på denna fragmentariska (och fortfarande halv
smälta) bild av den unga generationens förhållningssätt i tre kom
muner och en stockholmsförsamling låt mig nämna ett par gene
rella aspekter på totalmaterialet med avseende på toleransens/into
leransens framträdelseformer. När jag vid tidigare tillfällen nämnt 
de fyra index som konstruerats för att mäta olika aspekter på tole
rans och intolerans har jag inte förklarat vilka dessa aspekter är. 
De tre "negativa" index som syftar på olika intoleranta förhåll
ningssätt har arbetsnamnen "invandrare som ekonomiskt hot", 
"xenofobi" (främlingsfientlighet) samt "assimilativ inställning". 
Det fjärde, "positiva" indexet, har helt enkelt benämnts "tolerans". 
Namnen är baserade på en analys av innehållet i de frågor, påståen
den mm som indexen består av. Det förstnämnda indexet mäter in-



rant förhållningssätt som yttrar sig i uppfattningen att invandrarna 
hotar den inhemska befolkningens ekonomiska intressen och väl
färd. "Xenofobiindexet" syftar på det slags intolerans som kan be
skrivas som en ganska renodlad och råbarkad avvisande hållning 
och fientlighet. Det tredje indexet är intressant i så måtto att det 
visserligen mäter ett slags intolerans, men denna tycks ha ett spe
cifikt innehåll som åtminstone i en dimension skiljer sig från de 
två förstnämnda indexen. Man skulle kunna sammanfatta detta in
nehåll på följande sätt: "Vi har inte så mycket emot att invandrar
na finns här, inte heller att fler invandrare kommer till Sverige, 
men när de nu finns här måste de bli så lika svenskarna som möj
ligt". I data yttrar sig detta genom att ganska höga värden på detta 
index för "assimilativ inställning" förekommer även hos de unga 
respondenter som enligt framförallt "toleransindexet" måste betrak
tas som toleranta. Mera nyanserade och fördjupade analyser av det
ta - och andra - intressanta fynd får anstå till de särskilda rapporter
na från ungdomsundersökningen. Detta får avsluta utflykten till de 
ungas tankar och känslor kring invandrare, flyktingar och invan
dring, åtminstone såsom dessa kommit till uttryck i vår enkät. 





7. NÅGRA TEORETISKA FUNDERINGAR 

7.1 Ontologi, agens och handlingsförmedling 

I mina funderingar kring boendets processaspekter har jag i det 
föregående vid flera tillfållen använt begreppet "handlingsförmed
ling". I detta avsnitt skall jag, som ett led i de avslutande reflektion-
ema kring flyktingarnas boende i Sverige, något utveckla och för
djupa detta begrepp. Även om jag allmänt sett anser att samhälls
vetenskapen knappast kan sägas lida av brist på termer - snarare 
präglas den av en "hypertrofi" av terminologiska pseudoinnova-
tioner - tycker jag icke desto mindre att det ibland är befogat att 
utöka det befintliga förrådet med ett nytt begrepp och en därmed 
förknippad term. Jag överlåter åt läsaren att bedöma huruvida mitt 
eget terminologiska/begreppsliga bidrag - "handlingsförmedling" -
är ett fruktbart tillskott till förrådet. 

Låt mig börja med en kort utflykt till ett av filosofins och kun
skapsteorins djupaste vatten, nämligen ontologin. Ontologin är -
mycket enkelt uttryckt - det område inom vilket man funderar 
kring frågor om vad som existerar och om vilka egenskaper det 
som (eventuellt) existerar har. Inom fysiken är frågor om huruvida 
kvarkar, magnetiska monopoler eller svarta hål existerar exempel 
på ontologiska spörsmål. Inom den avancerade naturvetenskapen 
utgör ontologiska antaganden (eller existensantaganden) ett viktigt 
led i kunskapsprocessen. Ett viktigt, med ontologiska frågeställ
ningar sammanhängande begrepp är morfologi, som ordagrant 
översatt betyder "formlära". I ett kunskapsteoretiskt/metodologiskt 
perspektiv utgör (empiriskt) morfologiskt arbete en grundläggande 
- och kunskapsmässigt avgörande - fas i den vetenskapliga proces
sen. Vad det - återigen förenklat sett - handlar om är att korrekt ur
skilja och benämna de studerade fenomenens "naturliga" framträ-
delseformer. Vad "korrekt" och "naturliga" kan och bör betyda i 
detta sammanhang är en knepig fråga som de lärde fortsätter att 
strida om och som jag av utrymmesskäl inte kan fördjupa mig i. 



Enligt min uppfattning kan de ontologiska och morfologiska as
pekterna på samhälls- och beteendevetenskaperna bäst beskrivas 
som ett träsk. Svärmar av ord svävar över den psyko-sociala verk
lighet som hävdas utgöra objektet för den vetenskapliga utforsk
ningen, men ordens relationer till denna verklighet är allt annat än 
ontologiskt klara och morfologiskt skarpa. I många fall är man ef
ter årtionden av forskning oenig om huruvida det som en viss eta
blerad term - som "personlighet", "attityd", "samhällsstruktur" -
syftar på verkligen existerar. Frånvaron av korrekta, kunskapsmäs-
sigt fruktbara avgränsningar (och benämningar) av den studerade 
verklighetens framträdelseformer tycks vara ett kroniskt tillstånd 
på många forskningsområden. Inte många samhällsvetare anser 
det vara mödan värt att begrunda dylika ontologiska och morfolo
giska svårigheter, men några av de fåtaliga undantagen kan näm
nas. Filosofen Ruben (1985) försöker i sin intrikata "The Metaphy
sics of the Social World" reda ut de ontologiska knivigheterna, 
och hans bok innehåller både en inträngande analys av begreppet 
"social" och en morfologi över det sociala livet. Geografen Sayer 
(1984) argumenterar på ett ovanligt stimulerande sätt för en sam
hällsvetenskaplig metodologi baserad på en (i filosofisk mening) 
realistisk ontologi. Arkitektparet Hillier & Hanson (1988) under
söker i sin "The Social Logic of Space" på ett teoretiskt avancerat 
(men inte alltid lättbegripligt) sätt relationen mellan det sociala li
vet och det fysiska rummets morfologi. Intressant nog har Sarre m 
f l  (1989) undersökt etniska minoriteters boende i England på 
grundval av en realistisk kunskapsteoretisk ram med väl genom
förd diskussion av ontologiska och morfologiska spörsmål. So
cialpsykologen Asplunds skrifter har för det mesta präglats av en 
kritisk, ontologisk-morfologisk ådra (se t ex Asplund 1985; 1987). 
Låt mig nu emellertid, för att anknyta denna något abstrakta dis
kussion till företeelser som är relevanta för denna bok, exem
plifiera med ett par för boken centrala begrepp. 

I avsnitt 3.1 diskuterades boendet som en "domän av det sociala 
livet". Begreppet "domän" har varit centralt i hela flyktingmotta-



gandeprojektet i så måtto att vi föresatt oss att studera flyktingar
nas anpassning i det svenska samhället med avseende på en rad 
"domäner" av det sociala livet, varav boendet utgjorde en (bland 
de andra kan märkas "arbete", "fritid", "utbildning" mm). Den 
domänindelning vi följt i våra studier av flyktingarnas väg in i det 
svenska samhället har i stort sett följt en administrativ indelning 
av samhällets verksamhetssektorer, som materialiseras i sådana 
politisk-administrativa "substanser" (jfr Ruben, ibid) som depar
tement och statliga verk. Dessa organ äger utan tvivel ett slags on-
tologisk realitet (låt vara att existensen av informella nätverk och 
beslutsvägar trasslar till ontologin under ytan). Man kan heller 
knappast förneka att den sektorisering av samhällslivet som dessa 
institutioners verksamhet förutsätter - i och med att den accepteras 
av både administratörerna och dem som administreras - leder till 
reella konsekvenser i den sociala verkligheten. Om man emellertid 
med "domän" menar ett område eller ett "sjok" av socialt liv som 
har en viss intern struktur och organisationsprinciper på vardags
planet, vilka skiljer sig mellan olika domäner och har psykologisk 
realitet för de aktörer som genom sin verksamhet konstituerar do
mänen, ter sig den administrativa indelningen betydligt mera prob
lematisk. 

Vad är då egentligen en "domän av det sociala livet" och är "boen
de" en korrekt och kunskapsmässigt fruktbar avgränsning av en 
viktig framträdelseform hos detta sociala liv? Begreppet/termen 
"domän" (från latinets "dominium" = egendom) har flera betydel
ser: ett landområde suveränt kontrollerat av en bestämd ägare eller 
ett område som står under inflytande av en maktinstans; en region 
som har vissa specifika kännetecken eller innehåller vissa bestäm
da typer av växter eller djur, (inom juridiken) den absoluta ägande
rätten till och rätten att förfoga över ett landområde; (inom fysik
en) t ex magnetisk domän = en region inom ett ferromagnetiskt 
material där alla atomers magnetiska moment är ordnade i samma 
riktning; samt, till sist och mera allmänt, ett kunskaps- eller akti-
vitetsfalt. En abstrakt dimension som förefaller vara gemensam för 



dessa betydelser är homogenitet i något viktigt avseende. I de be
tydelser som är förknippade med territoriell äganderätt är homoge
niteten förtöjd i det faktum att någon äger/har makt över/kontrol
lerar territoriet i fråga; i de andra betydelserna sammanhänger 
homogeniteten med att domänen avgränsar ett (bokstavligt eller 
bildligt) fält av fenomen som kännetecknas av en väsentlig och 
djupgående likhet. På ett djupare plan kan denna "väsenslikhet" 
tänkas sammanhänga med att de fenomen som domänen avgränsar 
styrs av gemensamma orsaksprocesser och därför bildar ett slags 
"kausal familj". 

Främst inom socialantropologin och lingvistiken har domänbegrep
pet ägnats en del uppmärksamhet (se t ex Fishman 1972; Fortes 
1969; Breitborde 1983). Fishman (ibid) avgränsar de för socioling-
vistiken relevanta domänerna av socialt liv genom tre definierande 
kännetecken: rolllstatus, lokalitet och tema (eng: "topic"). Breit
borde (ibid) påpekar emellertid att de på så sätt avgränsade domän
erna medför problem vid användning i empiriska studier, eftersom 
sociala situationer i det verkliga livet kännetecknas av en bland
ning av roller/status, lokaliteter och teman. Detta innebär att do
mäner kanske kan klart urskiljas analytiskt men glider undan i det 
empiriska arbetet. Enligt samma författare ligger lösningen för det
ta dilemma i det faktum att domänernas ontologiska locus (dvs 
deras faktiska existensort) är förlagd till vardagsaktörernas psyken 
i form av indelningar av det sociala livet i meningsfullt samman
hängande segment, vilka styr handlingar och kristalliserar identi
teter i olika "typifierade" situationer. I detta perspektiv syftar ter
men "domän" på emiska kategorier, dvs vardagsaktörernas egna 
definitioner av den sociala verkligheten. Det måste emellertid på
pekas att även de människor som befolkar de administrativa sek
torsorganen och materialiserar dessas verklighetsdefinitioner i nå
gon bemärkelse är vardagsaktörer. 

Boendet konstitueras till en del av materiella substanser, som bygg
nader, lägenheter, utrustning och det som brukar kallas "omgiv-



ning". Dessa substantiella aspekter kan beskrivas i ett otal olika 
objektiva avseenden, som byggnadsmaterial, storlek, form, typ, 
stil, rumslig distribution, bostadsyta, standard, kostnad mm. Men 
de fysiska strukturer som konstituerar boendets materiella grund
val kan inte enbart ses som materiella artefakter som fyller vissa 
volymer av rummet och som uttömmande kan beskrivas med hjälp 
av en rad objektiva attribut, skilda från det sociala liv som äger 
rum i dem och från det "samhälle" som ofta på ett märkligt sätt an
tas existera utanför (eller möjligtvis i) dem. Som Hillier & Hanson 
(1988) påpekar är byggnader ett mycket speciellt slags artefakter -
de inte bara representerar utan rentav konstituerar en social ord
ning, genom vilken samhället blir avgränsat, begränsat och igen
kännbart. Människors rörelser mellan (respektive koncentration 
till) olika boendeformer och bostadsorter kan, liksom deras "socio-
ekonomiskt relevanta" kännetecken, även de förvisso beskrivas 
objektivt på ett tillfredsställande sätt. Det är emellertid långtifrån 
självklart att sådana beskrivningar av bostäder och de boende gene
rerar (alternativt bygger på) en fruktbar avgränsning av en "verk
lig" domän av det sociala livet. Domänbegreppet förutsätter ju 
även ett slags kontrastivitet, dvs en viss domäns "väsen" måste 
kunna särskiljas från dito hos en annan - "arbete" bör inte vara 
samma sak som "fritid" eller "boende". Men om en sådan domän
indelning relateras till andra begrepp - som "nätverk", "kollektiv", 
"subkultur", "maktrelationer", "territorialitet", "livsstil", "symbo
lisk innebörd", "expressiv fuktion" - börjar gränserna mellan seg
menten bli alltmer otydliga. Denna morfologi kommer ännu mer 
påtagligt i gungning när man anlägger ett tvärkulturelit perspektiv 
- det sociala livet struktureras ju inte på samma sätt i olika kultur
er. Mot denna bakgrund förefaller det som om den administrativa 
segmenteringen av samhällslivet i "domäner" vore förtöjd i den 
betydelsedimension som främst har att göra med makt eller kon
troll över ett godtyckligt avgränsat territorium. 

Ett annat exempel på ett relevant begrepp med problematisk status 
som kunskapsobjekt är "flykting". Utgör flyktingskap ett särskilt 



slags företeelse vars utforskning kräver en begreppsapparat skild 
från den som används för att studera andra former av utvandring? 
Att döma av en stor och växande vetenskaplig litteratur anser mån
ga att så är fallet. Det är emellertid inte alls självklart att en sådan 
"partikularisering" av ett specialfall av en mera generell företeelse 
är kunskapsmässigt fruktbar. Jag avser givetvis inte att ifrågasätta 
huruvida flyktingar verkligen existerar - något sådant vore ju full
komligt absurt. Kategorin "flykting" definieras - om man för ett 
ögonblick bortser från alla avgränsningssvårigheter - i ett slags 
skärningspunkt mellan juridiska och administrativa, ekonomiska 
och politiska likaväl som etiska ställningstaganden och normer. 
Av detta följer dock enligt min mening inte självklart att en så de
finierad kategori utgör en morfologiskt fruktbar och intressant av-
gränsning av en framträdelseform hos det sociala livet som kan bli 
till ett genuint kunskapsobjekt. Beroendeförhållandet mellan den 
samhällsvetenskapliga forskningen och den administrativa-politis-
ka apparat som till stor del finansierar den bidrar väsentligt till den 
tendens hos forskare som kunskapssociologerna Woolgar & Paw-
luch (cf Woolgar 1987) en aning spydigt kallat "ontological ger
rymandering" ("gerrymandering" syftar på sådana manipulativa 
avgränsningar av valkretsar som maximalt gynnar ett visst parti). 
Att en kategori av människor anses utgöra ett "socialt", ekono
miskt, administrativt, politiskt eller moraliskt problem medför inte 
automatiskt att kategorins avgränsning (och dess utnämnande till 
ett kunskapsobjekt) är ontologiskt och morfologiskt korrekt och 
fruktbar. Om forskningsresurser ställs till förfogande gällande en 
viss "problemkategori", är det emellertid mycket sannolikt att fors
kare ganska snart "förvetenskapligar" kategorin i fråga. 

De definitoriska och ontologiska problemen i samband med ka
tegorin "flykting" uppmärksammas förtjänstfullt av Zolberg m fl i 
den utmärkta boken "Escape from Violence" (1989). Författarna 
har helt rätt när de fastslår att "definitioner spelar en roll" när det 
gäller flyktingar eftersom definitioner åtminstone i en del fall kan 
innebära liv eller död för dem som "definieras in" eller "definieras 



bort". Men deras egen definition -flyktingar är personer vilkas 
vistelse utanför hemlandet kan hänföras till en välgrundad fruktan 
för våld - får mig att plädera för forskning rörande det våld som 
får (vissa) människor att lämna sitt land snarare än om de flykting
ar som av våldet stöts ut i exil. Hursomhelst är det även mot bak
grund av denna definition rätt klart att alla flyr inte, låt vara att 
historien tillhandahåller vissa exempel på nästan total massflykt. 
Att välja att inte fly - alternativt att uppfatta sin situation som helt 
i avsaknad av möjligheten att fly - är förvisso även det en hand
ling, men i många fall visar de som flyr visar enligt min mening en 
större handlingsförmåga än de som anser att de inte kan eller inte 
bör. Detta för mig tillbaka till utgångspunkten för dessa avslutande 
reflektioner, nämligen begreppen "agens" och "handlingsförmed
ling". 

Den något rapsodiska ontologiska exkursen i början av detta av
snitt var avsedd att bereda mark för följande "axiom": i samhälls
forskningen (och således även i "flyktingforskningen") är det nöd
vändigt att göra en korrekt ontologisk bestämning av människan 
som en handlande varelse. Under de senaste decennierna har hand
lingsteori beklagligtvis fört en ganska undanskymd tillvaro inom 
samhällsforskningen - den har främst odlats som ganska isolerade 
"kolonilotter" av dels vissa filosofer (se t ex Davis 1979; LePore 
& McLaughlin 1985; Moya 1990), dels somliga sociologiska teore
tiker (se t ex Alexander 1988; Giddens 1979; 1984). Inom psykolo
gin och socialpsykologin har man kunnat notera ett visst, men be
gränsat, intresse för studiet av "målinriktat handlande" (se t ex 
Clarke & Crossland 1985; Ginsburg m f l  1985); Fritz Heiders 
"handlingens vardagspsykologi" (Heider 1958) har tyvärr endast 
lämnat bleka spår i den sk attributionsteorin inom socialpsykolo
gin. Under de senaste åren har dock begrepp som "handling" och 
"agens" allt oftare börjat dyka upp i främst sociologiska texter, in
te minst i Sverige (se t ex Ahrne 1990; Aronsson & Berglind 
1990). Medan teoretiska texter på ett (mer eller mindre) insikts
fullt sätt kan behandla de problem som denna grundläggande egen-



skap hos människan - den att vara agent - ställer till med i teorier
nas värld, tycks dock detta begrepp fortfarande till stor del lysa 
med sin frånvaro i den empiriska forskningen. Den sistnämnda be
folkas i stället huvudsakligen av en rik fauna av ontologiska miss
foster som brukar lystra till namnet "variabler". 

I detta sammanhang kan jag givetvis inte fördjupa mig i diskussio
nen av vad som menas med den ontologiska bestämningen av män
niskan som en målinriktat handlande varelse (se Lange & Westin 
1985 för en något mera utförlig diskussion; Aronsson & Berglind, 
ibid, ger en rad teoretiskt fruktbara och samtidigt ovanligt konkre
ta perspektiv på detta tema). Några viktiga punkter bör emellertid 
lyftas fram. Först och främst bör inte handlingsperspektivet exis
tera som en speciell riktning, tradition eller kotteri i samhällsforsk
ningen. Den bör i stället utgöra ett fundamentalt postulat i all forsk
ning. Att se människan som agent innebär nämligen att tillskriva 
henne vad man skulle kunna kalla "kausal kompetens", dvs förmå
gan att genom målinriktat handlande initiera eller bidra till orsaks
förlopp i det samhälleliga skeendet, eller, med andra ord att gene
rera sociala företeelser. Detta innebär dock inte att människan ses 
som alltigenom rationell, inte heller att hennes handlande endast 
och restlöst bestäms av "innebörder" (som fallet är i de mest her-
meneutiska ansatserna). Rationaliteten bör inte totaliseras som per
spektiv på det sätt som sker i alla sk rational choice -teorier. I stäl
let bör den betraktas som relativ och emisk: rationellt är det som 
uppfattas som sådant av den relevante aktören. Detta förhindrar in
te att både mål och medel i en viss aktörs handlande kan bedömas 
som irrationella av en annan aktör, t ex en forskare, en terapeut el
ler vem som helst. Eftersom kulturer oftast anger ett slags "ratio
nalitetsmallar" för sina medlemmar, kan det som uppfattas som ra
tionellt inom en kultur bedömas vara helt irrationellt av en annan. 
Att det sedan kanske är möjligt att formulera en "pankulturell" ra
tionalitet är en annan, och svårare, fråga. 



Den ovan nämnda bestämningen av människan som kunskapsob
jekt innebär inte heller att man tar parti i den lika seglivade som 
förvirrade "paradigmdebatten" kring förklaring kontra förståelse i 
samhällsvetenskapen, vilken i själva verket kan lösas ganska en
kelt: målet för all vetenskap är förståelse; förklaring, bl a kausal 
sådan, utgör ett av förståelsens instrument. I stället bör en sådan 
bestämning göra ett kritiskt snitt genom sk paradigm och skolbild
ningar och syntetisera en realistisk modell av människan som en 
psyko-social varelse. En viktig implikation av detta synsätt är att 
en grundläggande dimension bör anläggas vid studier av männis
kors livsomständigheter, nämligen dimensionen agens - patiens. 
Dessa livsomständigheter bör alltid ses som - i varierande utsträck
ning - konsekvenser av deras målinriktade handlande. De är såle
des i olika grad genererade eller förmedlade av människors hand
lingar; därav begreppet handlingsförmedling. 

I varje situation i livet kan en människas handlingsförmåga place
ras på en någorlunda bestämd punkt på det teoretiska agens-
patiens -kontinuet. Handlingar äger rum i vad man kan kalla en 
matris av inre och yttre betingelser, som utövar olika slags inver
kan på förmågan att handla. Totaliteten av dessa betingelser skulle 
kunna - med Berglind m fl (1990) - kallas handlingsutrymme. Be
tingelsernas roll i genereringen av handlingar kan vara möjliggö
rande, befrämjande, styrande, hämmande, blockerande mm - för 
närvarande tycks det endast finnas ytterst rudimentära ansatser till 
en realistisk taxonomi över de betingelser som konstituerar hand
lingsutrymmet. En sådan taxonomi försvåras även av det faktum 
att handlingsutrymmet har två aspekter - den subjektiva eller (av 
aktören) upplevda, och den "objektiva" (dvs såsom den upplevs el
ler bedöms av andra aktörer). Det subjektiva handlingsutrymmet 
kristalliseras ut i en upplevelse av kausal kompetens och "effica
cy", dvs uppfattningen att ens handlingar åtminstone i princip ofta 
leder till uppnåendet av eftersträvansvärda mål. En sådan uppfatt
ning (som i vardagsspråket rätt väl täcks av ordet "självförtroen
de") ligger i ena änden av ett kontinuum som av somliga forskare 
kallats "locus of control". 



Begreppet syftar på ett slags "subjektiv ontologi" och handlar om 
allokeringar av subjektivt uppfattade orsaker till händelser i män
niskors liv. Forskningen kring locus of control har kanske i alltför 
stor utsträckning dominerats dels av den grundläggande distink
tion som under ett par decennier nästintill paralyserat attributions-
forskningen - den mellan interna och externa attributioner av or
saker - dels av de rötter som begreppet "locus of control" har i 
(behaviouristisk) social inlärningsteori. Allmänt sett handlar det 
emellertid om den utsträckning i vilken människor tror att de med 
egna handlingar kan påverka sin livssituation. Om en människa 
uppfattar de faktorer som hon tror vara orsaker till händelser i hen
nes liv (framförallt sådana som är relaterade till eftersträvansvärda 
mål) som externa och opåverkbara, krymper hennes subjektiva 
handlingsutrymme och i extremfall kan hon hamna i det tillstånd 
som av Seligman (1975) kallats "inlärd hjälplöshet". Hur man i 
övrigt än bedömer den ofta ganska triviala forskningen kring "lo
cus of control", har vissa tvärkulturella jämförelser trots allt visat 
att ovanför individuella variationer kan kulturer ange ett slags "kol
lektiva mallar" för allokeringar av faktorer som anses styra olika 
händelser och utfall i livet (se Hui 1982; Yum 1988 för översik
ter). Den fatalism som av somliga anses prägla chilenarnas verklig
hetssyn kan mot denna bakgrund möjligen utgöra ett exempel på 
en sådan kollektiv mall. 

Vad har detta för relevans för de flyktingar vi studerat inom flyk
tingmottagandeprojektet? Den reform av flyktingmottagandet som 
var en av de viktigaste utgångspunkterna för projektet innebar en 
strävan att styra processer (främst geografisk och social rörlighet) 
vilka samhället under "normala" omständigheter inte försöker på
verka lika avsiktligt och strukturerat. Den svenska "normalbefolk
ningens" livschanser och mobilitetsvägar är bestämda av kom
plexa interaktioner av många olika faktorer. Dessa spänner över 
ett spektrum från socio-ekonomiska och politiska förhållanden å 
ena sidan till intrapsykiska betingelser och skeenden inom indi
viderna å den andra. Olika samhällstyper möjliggör och begränsar 



på skilda sätt de mobilitetsvägar och -instrument som står till indi
vidernas förfogande. I vissa - lyckligtvis allt färre - samhällen är 
hindren närmast oöverstigliga för många och deras möjligheter att 
själva påverka sina livsomständigheter nästan lika med noll. I an
dra är däremot mobilitetsvägarna fler och öppnare. 

Jämfört med det sätt på vilket flyktingmottagandet varit organise
rat tidigare innebar "hela Sverige -modellen" att flyktingarnas väg 
in i - och inom - det svenska samhället började styras kraftigare. 
Initialbetingelserna för flyktingamas karriärer inom värdsamhället 
planerades och homogeniserades, varvid utrymmet för hänsynsta
gande till flyktingarnas egna behov och resurser krympte avsevärt, 
liksom dessas möjligheter att genom egna handlingar utforma sina 
liv i enlighet med egna preferenser och behov. 

Många flyktingar hade redan genom sin flykt visat prov på en 
ovanligt stor handlingsförmåga. Vare sig de varit kollektivt utvi
sade eller enskilt utresta, kvotflyktingar eller "spontant anlända", 
hade de tvingats att bryta upp från sina hemländer för att försöka 
skapa sig en ny tillvaro i ett främmande land. Den nya modellen 
för flyktingmottagandet i Sverige innebar, i varje fall initialt, en 
transformation av flyktingarna till en patientroll, dvs ett förne
kande av deras agens (se även Olsson 1989; 1990). Deras öden i 
de svenska kommunerna kan i detta perspektiv i mångt och myck
et ses som försök att återvinna denna agens. Det är inte otänkbart 
att somliga aldrig lyckas helt. 

Diskussionen kan nu sammanfattas. Läsaren erinrar sig förmodli
gen de schematiska skisser över de tre flyktinggruppernas histo
riska bakgrunder som presenterades i figurerna 1 - 3 .  Tanken ba
kom dessa scheman var att visa under vilka betingelser de ålders
kohorter från vilka våra flyktingar härstammar växte upp i respek
tive hemland och levde fram till flykten. Den bild figurerna för
medlar är dock passiv - de relevanta åldersgrupperna "bestrålas" 
av händelser och betingelser under den historiska perioden och 
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Figur 48. En schematisk framställning av relationerna mellan ini
tialbetingelser, optioner (handlingsutrymme) och handlingsförmed
ling av livsomständigheter. Pilarna markerar möjliga vägar för hand
lingsförmedling (livsomständigheter genererade av handlingar). För 
närmare förklaring se texten. 



något handlingsutrymme antyds inte ens i de schematiska fram
ställningarna. För att råda bot på detta presenterar jag i figur 48 (se 
föregående sida) ett mera generellt schema som försöker sam
manfatta relationerna mellan handlingsutrymme, agens och hand
lingsförmedling av livsomständigheter. Schemat är generellt och 
därför ganska abstrakt (det syftar således inte bara på studier av 
flyktingar), och jag måsta överlåta åt läsaren att själv begrunda 
och tolka det. Några korta kommentarer är dock på sin plats. 

Graden av handlingsförmedling kan generellt definieras som den 
utsträckning, i vilken omständigheterna i en människas liv - både 
aktuella och biografiska - är och/eller uppfattas vara konsekvenser 
av hennes egna målinriktade handlingar. Vid varje tidpunkt i en 
människas liv kan hennes aktuella livsomständigheter ses som det 
(partiellt) förverkligade handlingsutrymmet. När ett nyfött barn 
"landar" i ett visst mikrosocialt sammanhang, i ett visst mänskligt 
samhälle, vid en viss historisk tidpunkt, tillhandahåller detta sam
hälle en uppsättning innebörder, möjligheter och restriktioner som 
råmaterial för självdefinition och en knippe möjliga livsbanor. I 
varierande utsträckning ankommer det sedan på individen själv att 
i fortsättningen förvalta dessa utgångspunkter. 

I den övre delen av figurens vänstra kolumn listas några av de 
grundläggande, tillskrivna (icke-förvärvade) kännetecken som ut
gör den nyblivna individens initialbetingelser. I princip är dessa 
kännetecken objektiva och permanenta, även om vissa av dem kan 
döljas eller manipuleras längre fram i livet. "Rasursprunget" är 
dessvärre permanent och det tillhör det mänskliga predikamentets 
tragiska sidor att dessa för människovärdet helt irrelevanta skill
nader i (framförallt) hud- och hårpigmentering har förlänats så 
svårutrotade värderande konnotationer. Initialbetingelserna "proj
iceras" s a s på den aktuella historiska periodens förråd av optioner 
(schemats högra kolumn), varefter de "återvänder" till individen i 
form av intraindividuella representationer (mittkolumnen). Alltef
tersom individen växer upp och (förhoppningsvis) förvärvar ökan-



de handlingskompetens, ackumuleras de förvärvade och (i större 
eller mindre utsträckning) uppnådda kännetecken som exemplifi
eras i vänstra kolumnens nedre del. Det är dessa som kan ses som 
det partiellt förverkligade handlingsutrymmet. De får sina subjek
tiva representationer i mittkolumnens nedre del och bidrar samti
digt till den aggregerade sedimentering av handlingars konsekvens
er som konstituerar såväl samhällets fortlevnad som dess föränd
ring. 

Hos en vuxen människa är t ex utbildning, yrke och sysselsättning 
ett faktum som kan fastställas objektivt och som samtidigt till
handahåller ett slags psykosocialt livsrum för individen i fråga. 
Detta medför i sin tur ett mer eller mindre profilerat spektrum av 
möjliga erfarenheter. Å andra sidan kan yrke och sysselsättning 
vid en viss tidpunkt i en människas livsbana, ses som i högre eller 
lägre grad en konsekvens av hennes tidigare strävanden. En svårig
het inställer sig här: om man vill utröna i vilken utsträckning en 
människas aktuella sysselsättning är handlingsförmedlad, har man 
i de flesta fall endast tillgång till individens egna uppfattningar om 
detta förhållande, dvs hans självattributioner av misslyckanden 
och framgångar i det förflutna. Då människor kontinuerligt tolkar 
och sammanfattar den avverkade delen av sina livsbanor, vilket 
sker genom ett komplext filter bildat av självuppfattning (där yr
kesrollen är en del), självkänsla, aspirationsnivå, referensgrupp, 
livsmål mm, blir en människas förklaringar till sina aktuella livs
betingelser alltid en mer eller mindre realistisk rekonstruktion av 
det förflutna, ställd mot den framtid som håller på att konstrueras. 
Den verkliga händelse- och handlingskedja, som lett till den aktu
ella situationen, blir i många fall omöjlig att avtäcka. 

De flyktingar vi intervjuat var inte homogena i åldershänseende -
de tillhörde olika ålderskohorter och har därför upplevt (respektive 
utsatts för) de historiska betingelser som skisserats i figurerna 1,2 
och 3 under olika skeden i sina livsbanor. Detta tangerar den klas
siska ålder-kohort-period -problematiken inom demografin och 



sociologin, och några reflektioner är på sin plats. Triaden ålder
kohort-period leder i själva verket rakt ned till grundvalarna för 
studiet av mänsklig utveckling och social förändring. Det är därför 
viktigt att inse att även det i många sammanhang oproblematiska 
begreppet ålder - denna självklara ordinarie innehavare av tjänsten 
som oberoende variabel i sociologiska undersökningar - mot den
na bakgrund omvandlas till en av de mest komplicerade "varia
bler" som kännetecknar människor. 

Betraktade var för sig är kohort, period och ålder objektiva eller 
"publika" variabler, möjliga att fastställa utan hänvisning till indivi
dens subjektiva föreställningar eller upplevelser. På det enklaste 
planet är individens kohorttillhörighet definierad av hans födel
seår, hans ålder mäts med antalet levda år och perioden kan be
stämmas som tidsintervallet mellan två tidpunkter på den historis
ka tidsskalan. Om man emellertid betraktar dessa begrepp tillsam
mans - vilket ju är ofrånkomligt - inser man den komplexa interak-
tion som äger rum mellan kohorttillhörighet och människors livs
banor. Begreppet "period", särskilt när det syftar på längre tids
rymder, t ex decennier, är i själva verket oerhört komplicerat. Det 
omsluter totaliteten av alla de händelser, förlopp, processer mm 
som äger rum samtidigt och kan visas eller tänkas ha någon rele
vans för människors psykosociala utveckling och förändring. Perio
dens innehåll är inte enbart det aggregerade resultatet av alla de 
under perioden levande människornas handlingar, utan även ett 
sediment från det förflutna som sätter förutsättningar för och inter-
agerar med det nuvarande. 

De vägar längs vilka innehållet i en historisk period inverkar på 
ålderskohorternas utveckling är många och ytterst ofullständigt 
kända. På ett övergripande plan sker sannolikt ett slags sociokultu-
rell "osmos" av diffus karaktär, som kanaliseras och förtätas ge
nom mera målinriktad och styrd primär och sekundär socialisation 
i individens närmiljö. Att spåra de mera subtila vägar, längs vilka 
olika företeelser som kännetecknar en period - den diffusa "tids-



andan", sociokulturella förändringar (som ju  till största delen är 
resultat av människors aktiviteter), ekonomiska förändringar, poli
tiska händelser - tränger igenom till individens mikromiljö och i 
nästa steg till hans inre värld, är uppenbart mycket svårt. I detta 
perspektiv bör ålder ses som en punkt på en livsbana som startat 
vid en annan punkt i den flerdimensionella rumtiden av kultur och 
historia. Åldern markerar höjden på en stapel av sedimenterade er
farenheter, som i sin tur är konsekvenser av interaktionen mellan 
utgångsbetingelsernas givna värden och individens sätt att förvalta 
dem genom handling i ett mer eller mindre elastiskt livsrum av 
möjligheter och begränsningar, serverade av den historiska period 
han råkat hamna i. 

I schemat i figur 48 kan man tänka sig samhället som ett slags 
"sociokulturell gestalt" som rör sig längs den historiska tidsaxeln, 
som kan liknas vid ett slags "rullande trottoar" vilken individerna 
stiger på genom att födas och stiger av genom att dö. Denna pro
cess kan även liknas vid ett slags sociokulturell-demografisk me
tabolism (jfr Ryder 1965), där den genomsnittliga förväntade livs
längden för varje kohort avgör hur lång tid det tar innan alla indi
viderna bytts ut under en viss period. Den kulturella transmission
en genom socialisering tillförsäkrar kontinuitet. Det relevanta inne
hållet i vaije historisk period - hur denna än avgränsats - måste gi
vetvis ha differentiell inverkan på de olika kohorterna, beroende 
på vilken period i deras livsbanor det "träffar" eller "bestrålar", 
och på beskaffenheten av det erfarenhetssediment som individerna 
i varje kohort förvärvar under den avverkade delen av sina livs
banor. Detta är i sin tur beroende av de utgångsbetingelser och 
efterföljande initiala livsomständigheter, som sammanhänger med 
individernas placering i det historiskt givna makrosociala stratifi-
eringssystemet, men även med deras mikrosociala betingelser -
dessa är som bekant inte fulltständigt korrelerade. Dessutom utgör 
de olika generationerna i varje samhälle i icke oväsendig utsträck
ning en del av den historiska periodens innehåll för varandra, ty 
inte ens de djupaste generationsklyftor upphäver helt den sociala, 



kulturella och psykologiska påverkan som kohorterna utsätter va
randra för. En intressant iakttagelse man kan göra i detta samman
hang är att det som måste uppnås av en generation i ett visst sam
hälle - och som därför av många inom denna generation betraktas 
som en höggradigt handlingsförmedlad livsomständighet - kan av 
nästa generation betraktas som givet och självklart. 

Ett sätt att identifiera det relevanta innehållet i en historisk period 
och kartlägga dess förmedling till de individuella livsbanorna är 
genom att urskilja s k livshändelser. En användbar distinktion här
vidlag är den mellan individuella och kulturella händelser. Indivi
duella händelser är sådana som inträffar som "naturliga" inslag i 
det normala livsloppet; ofta är de betingade av interaktionen mel
lan förutsättningar givna av den biopsykologiska utvecklingens 
stadier och de sociokulturella, normativa definitionerna av dessa 
förutsättningar. Exempel är könsmognad, giftermål, militärtjänst 
mm. Vad som är "naturligt" och "normalt" i detta sammanhang be
ror givetvis på det kulturella och historiska sammanhanget. Andra 
exempel på individuella livshändelser är traumatiska episoder av 
olika slag i individens närmiljö. En viktig aspekt på individuella 
livshändelser, där kulturella skillnader kan göra sig gällande i hög 
grad, är deras sekvensering och synkronisering i förhållande till de 
historiskt och sociokulturellt givna normativa förväntningarna el
ler stereotypierna. En individs livstillfredsställelse, och därigenom 
säkerligen hans självuppfattning och självkänsla, påverkas t ex på 
olika sätt beroende av om han i förhållande till dessa normativa 
förväntningar bedömer sin aktuella livssituation som "försenad" 
eller "för tidig". 

Kulturella händelser (varvid begreppet "kulturell" används i myc
ket vid bemärkelse) är däremot sådana händelser som inte kan be
traktas som naturliga inslag i det normala livsloppet (i en viss kul
tur och historisk period) och som drabbar stora aggregat av männis
kor: krig, ekonomiska depressioner, naturkatastrofer mm. Dessa 
händelser har en viktig roll i bestämmandet av det historisk-socio-



kulturella sammanhanget för vaije kohort. Förutom att de inverkar 
på de kohorter som är tillstädes medan händelserna tilldrar sig, 
och därför påverkas mer eller mindre direkt, fortsätter de att utöva 
indirekt påverkan genom att ingå som väsentliga, men i tidshän
seende avlägsna, faktorer i den sociala och kulturella förändringen 
i framtiden. Vissa kulturella händelser av mera genomgripande 
karaktär kan påverka kohorternas storlek och sammansättning ge
nom att ändra mortalitet (särskilt för vissa kategorier inom kohort
en) och fertilitet, genom migration eller genom förändring av köns
kvoten. Dessa förändringar kan i sin tur avsätta kedjekonsekvenser 
främst i fråga om familjestrukturens karaktär. Så kan familjens 
storlek, makarnas ålder vid giftermål, intervall mellan födslar, fa
miljebandens stabilitet mm förändras mer eller mindre selektivt 
för olika kategorier inom kohorterna, med åtföljande psykosociala 
konsekvenser. 

Den historiska periodens inverkan på olika kohorter och kategorier 
inom dessa är inte uniform. Snarare handlar det om vad man skul
le kunna kalla "selektiv exponering" och "selektiv mottaglighet". 
Olika kategorier av människor (i viss mån även olika individer) 
inom en viss kohort kan således både exponeras i olika grad för 
händelserna inom perioden och av skilda (individuella eller kollek
tiva) skäl vara olika mottagliga för händelsernas konsekvenser. 
Till exempel "träffar" en kulturell händelse som ekonomisk depres
sion inte alla befintliga ålderskohorter i ett samhälle på samma 
sätt; inte heller är dess verkningar inom olika subkategorier inom 
kohorterna likformiga. Verkningarna beror främst på under vilket 
livsstadium individen drabbas, vilken placering han har i den socio-
ekonomiska makrostrukturen samt hans mikrosociala situation, 
främst familjens struktur och sammanhållning (för ett utmärkt 
forskningsexempel se t ex Elder 1979). Här kan det även vara in
tressant att fundera över vilka faktorer det är som befrämjar ut
veckling av olika mentalitetstyper inom en och samma kohort. I 
den undersökning av polska mentaliteter som diskuterades i av
snitt 4.3.2 (Koralewicz & Ziolkowski 1990) fanns det ett visst, men 



långtifrån entydigt, samband mellan mentalitetstyp och socio-
ekonomisk-kulturell bakgrund. Frågan varför olika mentalitetsty
per kan förekomma inom en kategori människor med ungefär sam
ma bakgrund besvarades inte av denna undersökning. Hursomhelst 
är det sannolikt att sättet att handskas med en kulturell händelse 
som ekonomisk depression även påverkas av de faktorer som om-
slutes av det vaga begreppet "mentalitetstyp". 

Det som sagts i detta avsnitt finner kanske inte någon helt konkret 
tillämpning i våra studier av de tre flyktinggrupperna - materialet 
är trots allt för litet för att tillåta generaliseringar rörande kohort
kännetecken, periodeffekter och mentalitetstyper. Icke desto mind
re tycker jag att det presenterade perspektivet ger ett slags djupdi
mension åt de flyktingöden som rullat förbi framför våra intervju
bandspelare. I de intervjuer med polska flyktingar jag själv genom
fört respektive gått igenom har jag tyckt mig kunna skymta sedi
ment av periodeffekter, skillnader mellan ålderskohorter och men
talitetstyper och sist, men icke minst, individuella personligheter 
som s a s  sticker ut ovanför kulturella och subkulturella mallar. I 
de enskilda fallen kunde jag även göra vissa bedömningar rörande 
graden av handlingsförmedling hos flyktingarnas livsomständig
heter i hemlandet vid olika tidpunkter, främst kanske åren närmast 
före flykten. Det tema som dock tydligast lyser igenom i intervju
erna och enkäterna är människors behov av att kunna förverkliga 
sin handlingskompetens och känna - om inte annat så åtminstone i 
en liten bubbla av lokala frihetsgrader - att de genom sina egna 
handlingar kan utforma sina livsomständigheter. Inget flyktingmot
tagandesystem bör vara så beskaffat att det genom sin byråkra-
tiserade och etnocentriska välvilja kväver människors agens. 

7.2 Integration: en kort begreppsanalytisk problematisering 

Ett centralt tema för flyktingmottagandeprojektet var "integration" 
och "integrationsprocesser". Dessa begrepp tillhör de mest besvär
liga och svårdefinierade inom samhällsvetenskapen (jfr  Teune 



1984), inte minst på grund av att de förknippats med vissa bestäm
da teoretiska och normativa ståndpunkter (främst den s k struktur-
funktionalismen). Hur man än definierar dessa begrepp syftar de 
av allt att döma på utdragna processer över tid och den tidsperiod 
(knappt två år) under vilken vi hade kontakt med de chilenska, kur
diska och polska flyktingarna var alldeles för kort för att någon in
tegration (eller desintegration) skulle kunna fastställas. Dessutom 
blev jag successivt alltmer skeptisk mot integrationsbegreppet som 
sådant. Av detta skäl vill jag något beröra begreppets möjliga och 
önskvärda innebörder. 

Lexikaliskt är begreppet integration oupplösligt förknippat med 
begreppen "helhet" och "del". Vad helhet är och i vilken relation 
den står till sina beståndsdelar är ett av de eviga ontologiska pro
blemen inom samhällsvetenskaperna. Sålunda har betydelsen hos 
begreppet integration skiftat avsevärt alltefter bestämningen av de 
helheter som avgränsats för studium. Inom statsvetenskapen bör
jade man t ex använda termen integration i någon större utsträck
ning först efter andra världskriget, bl a för analys av politisk/eko
nomisk integration inom olika regioner, som t ex Västeuropa. 

I sociologin har begreppet (dock inte termen) integration en lika 
lång historia som disciplinens egen. Den förekommer hos sociolo
gins fader Comte och finns hos klassikern Durkheim i hans dis
tinktion mellan mekanisk och organisk solidaritet. Medan meka
nisk solidaritet syftar på en mängd av individer som har ett visst 
attribut gemensamt, syftar organisk solidaritet på mera "genuina" 
sociala helheter, i vilka relationerna mellan medlemmarna känne
tecknas av ett ömsesidigt beroende, hos Durkheim främst på grund
val av arbetsdelning. I en ambitiös begreppsanalys urskiljde socio
logen Landecker (1951) fyra olika typer av integration: 

1 .  kulturell integration: graden av sammanhang och motsägelsefri
het hos kulturella normer och värderingar; 



2. normativ integration: graden av överensstämmelse mellan kultu
rella normer och värderingar å ena sidan och handlingar å den and
ra; 

3. kommunikativ integration: den utsträckning i vilken ett samhälle 
genomsyrats eller penetrerats av gemensamma symboler; 

A. funktionell integration: graden av ömsesidigt beroende ("interde
pendence") mellan beståndsdelarna i den helhet vars integration 
diskuteras. 

Teune (ibid) påpekar att integrationsbegreppet är intimt förknippat 
med det välkända problemet huruvida en helhet är mer än summan 
av sina delar. Användningen av begreppet integration förutsätter 
ett jakande svar på denna fråga. Medan begreppets innebörd kan 
avgränsas ganska klart logiskt, beror dess oklara gränser vid an
vändning inom samhällsvetenskaperna på att gränserna mellan eko
nomiska, sociala och politiska entiteter inom dessa vetenskaper 
själva är oklara. En någorlunda klar logisk bestämning av begrep
pet krävs således om man vill undvika svårigheter vid dess an
vändning i mera konkreta tillämpningar. Logiskt sett är begreppet 
integration en del av begreppet "system". "System" förstås då som 
en struktur eller organisation av delar som integrerats till en "or
ganiskt" fungerande helhet. Vidare kan begreppet syfta på dels ett 
tillstånd, dels en  process, en distinktion som enligt Machlup 
(1977) först gjorts inom ekonomin. Om begreppet avses syfta på 
ett tillstånd, innehåller dess semantiska fält besläktade begrepp 
som (i engelskan) "connectedness", "relatedness" eller "cohesion". 
Om det syftar på en process, associeras det med begrepp som 
"merging", "incorporating", "dismembering", "coalescing", "sepa
rating", "amalgamating" och "withdrawing". 

Integration är således en logisk (dvs definierande) egenskap hos 
system. Begreppet syftar på relationer, dels inbördes mellan kom
ponenterna, dels mellan komponenterna och den helhet de ingår i. 



Det kan dels användas för att kvalitativt avgränsa sociala entiteter, 
dvs system med olika struktur, komplexitet och omfång, dels kan 
det - åtminstone i princip - analyseras kvantitativt som en dimen
sion eller en variabel över tid. Vilka slags entiteter kan "integra
tion" vara egenskap hos? Denna fråga sammanhänger med hur de 
sociala objekt vilkas egenskaper man vill beskriva avgränsas. Om 
integration endast kan vara en egenskap hos system, kan den inte 
vara egenskap hos enbart mängder eller aggregat. Ett aggregat el
ler en kategori människor som avgränsats enbart på grundval av 
att de har ett visst attribut gemensamt, t ex en etnisk kategori, är 
inte ett system, och därför är det meningslöst att där tala om inte
gration. 

Man kan urskilja olika dimensioner hos systemegenskapen inte
gration, såsom: 

styrka: sannolikheten att förändring i en komponent i systemet 
leder till förändringar i andra komponenter; detta kan omskrivas 
som "ömsesidigt beroende"; 

inklusivitet: den utsträckning i vilken förändring av en komponent 
i systemet leder till förändringar i alla andra komponenter; 

extensivitet: den proportion av egenskaperna hos de olika kompo
nenterna som är involverade i systemet som helhet, dvs spelar en 
roll i dess funktionssätt. 

Det grundläggande problemet vid användning av begreppet "inte
gration" är således kravet att det sociala (politiska, ekonomiska 
mm) system vars integration man vill undersöka och beskriva (bå
de som tillstånd och som process) måste avgränsas korrekt. För 
det mesta, när man diskuterar t ex invandrares eller flyktingars in
tegration (underförstått i värdsamhället), uttrycker man det så att 
gruppen (eller grupperna) i fråga är mer eller mindre integrerade i 
detta värdsamhälle. Mot bakgrund av det ovan sagda förefaller det-



ta något ologiskt och utgör egentligen ett syftningsfel: eftersom in
tegration är en egenskap hos ett system, kan inte en del vara mer 
eller mindre integrerad i det. Bestämningen (mer eller mindre) "in
tegrerad" måste således antingen syfta på värdsamhället som sys
tem, eller på den etniska gruppen som system ( förutsatt att den 
sistnämnda verkligen utgör en grupp), eller på något annat specifi
cerat subsystem. Det är kanske framförallt här som de normativa 
premisserna för de vanliga användningarna av begreppet "integra
tion" gör sig gällande: man förefaller ofta syfta på ett önskvärt 
sakernas tillstånd och använder "integration" som en oegentlig be
teckning på detta tillstånd. Det är (dessvärre) teoretiskt helt tänk
bart att ett samhälle som avsiktligt degraderat, marginaliserat och 
exploaterat vissa grupper kan beskrivas som välintegrerat längs i 
stort sett alla dimensioner; samtidigt leder (mångas) normativa 
uppfattningar till slutsatsen att ett sådant sakernas tillstånd inte är 
önskvärt. Det är därför min uppfattning att termen/begreppet "in
tegration" inte är särskilt adekvat för beskrivning av minoritets
gruppers situation i ett värdsamhälle. 

Ett med integration närbesläktat begrepp är assimilation. På sam
ma sätt som integration kan det syfta på både process och tillstånd. 
Begreppets mest allmänna innebörd torde vara "att absorbera" el
ler "att inkorporera", dvs att ta upp något som en del (av sig 
självt). Verbet "att assimilera" kan vara både aktivt och passivt -
en entitet kan assimilera någon annan entitet, respektive själv bli 
assimilerad. Det kan vara intressant att notera att den betydelse 
begreppet "assimilation" vanligtvis har i forskningen om etnis
ka/kulturella minoriteter ansluter sig nära till begreppets innebörd 
inom fysiologin: att omvandla till något "kroppseget", dvs något 
som kan tas upp i, absorberas av eller införlivas med organismen. 
Det handlar således om att omforma något som tidigare varit olikt 
och oacceptabelt för systemet till något som är likt och accepta
belt, dvs möjligt att använda i systemets funktioner. Det verkar 
emellertid som om användningen av detta begrepp präglades av 
liknande semantisk förvirring som när det gäller begreppet integra-



tion: man talar ofta om att etniska/kulturella grupper assimilerar 
sig till värdsamhället, vilket inte är korrekt. Värdsamhället (eller 
vilket annat system det nu kan vara fråga om) kan assimilera en 
etnisk/kulturell grupp, och denna grupp kan (i större eller mindre 
utsträckning) bli assimilerad av värdsamhället. Den etniska/kultu
rella gruppen kan i sin tur assimilera någon annan grupp (eller, i 
förekommande fall, enskilda individer). Någon skulle kunna invän
da att en etnisk/kulturell grupp kan vara assimilativ i sitt förhåll
ningssätt till värdsamhället. Detta kan vara sant, dock endast under 
förutsättning att det tolkas som en strävan efter att bli assimilerad 
och inte, vilket ofta är fallet, som en assimilationsprocess med den 
etniska/kulturella gruppen som subjekt. 

Somliga kan uppfatta allt detta som onödiga begreppsanalytiska 
hårklyverier. Det är emellertid min bestämda uppfattning att sam
hällsvetenskapernas territorium täcks av så massiva dimridåer av 
terminologisk förvirring att man med gott samvete kan kräva att 
åtminstone de centrala termerna/begreppen på ett forskningsom
råde används på ett så klart sätt som möjligt (se Lange 1992 för en 
närmare diskussion av detta problem). Vad blir då slutsatsen av 
denna diskussion? Skall begreppet "integration" förkastas helt och 
"assimilation" användas mycket restriktivt? Jag tycker nog att så 
bör vara fallet. Högkvalitativ och fruktbar forskning om etnis
ka/kulturella minoriteters situation i ett värdsamhälle kan bedrivas 
utan inblandning av dessa mångtydiga och belastade begrepp, vil
ket med all önskvärd tydlighet illustreras av den nyligen presente
rade, utmärkta studien av ett antal invandrargruppers situation i 
Kanada (Breton m fl 1990). I denna studie används inte termen in
tegration alls, och "assimilation" förekommer mycket sparsamt. I 
stället har forskarna specificerat två mångdimensionella, komplexa 
aspekter på relationen mellan de etniska/kulturella grupperna och 
värdsamhället. Den ena aspekten (som närmast motsvarar det som 
av andra benäms "integration") kallas "graden av inkorporering 
(försvenskat 'inlemmande') i värdsamhället" och bestäms i en rad 
konkreta avseenden: tillgång till ekonomiska resurser, upplevd dis-



kriminering på arbetsmarknaden, upplevda nackdelar med beva
rande av gruppens etniska kultur, huruvida gruppens medlemmar 
accepteras som grannar och släktingar, upplevd acceptans från 
värdsamhällets sida avspeglad i invandringslagstiftningen, sprid
ning på bostadsmarknaden ("residential dispersion") och, till sist, 
upplevt politiskt handlingsutrymme, dvs huruvida gruppens med
lemmar anser sig kunna påverka samhällets politiska institutioner. 

Den andra aspekten kallas "etnicitetens betydelse som grundval för 
social organisation (på både individuell och kollektiv nivå)". Även 
den är mångdimensionell och beskrivs ur två perspektiv: ett ex
ternt och ett internt. Det externa perspektivet har följande ingre
dienser, som kan förekomma i olika grader: aktivt bevarande av 
det etniska språket och de etniska traditionerna, deltagande i etnis
ka personliga nätverk, deltagande i etniska institutioner och frivil
liga organisationer samt i de aktiviteter som "sponsras" av dessa 
institutioner och organisationer. Det interna perspektivet inklude
rar tre dimensioner - kognitiv, moralisk och känslomässig. Den 
kognitiva dimensionen omfattar individuella och kollektiva själv
bilder, auto- och heterostereotyper, kunskap om gruppens kulturel
la arv och historia samt kunskap om gruppens centrala värden 
("ethnic core values"). Den moraliska dimensionen syftar på käns
lor av förpliktelse och lojalitet gentemot gruppen (t ex förpliktel
sen att lära sina barn det etniska språket eller att utöva etnisk endo-
gami), en känsla av "committment" till gruppen samt en strävan 
efter inre solidaritet. Den känslomässiga dimensionen specificeras 
som dels känslor av "bindning" till gruppen (sympati och trygghet 
inför "fellow ethnics" i kontrast mot andra grupper), dels en känsla 
av trygghet i och tillfredsställelse med den egna gruppens kulturel
la mönster. De externa och interna aspekternas relation till varand
ra kan variera mellan olika etniska/kulturella grupper och mellan 
olika generationer inom samma grupp. Tillsammans gör de exter
na och interna dimensionerna det möjligt att nyanserat beskriva 
graden av etnicitetens bevarande hos en etnisk grupp. I den kana-



densiska studien kunde några tydliga mönster av den etniska iden
titetens och etnicitetens bevarande urskiljas: 

- etnicitet centrerad kring konkreta objekt med symbolisk bety
delse, som etnisk cuisine och konstaärliga objekt; 

- etnicitet centrerad kring etnisk endogami och etniska vänskapli
ga nätverk; 

- etnicitet centrerad kring utövande av seder och deltagande i akti
viteter initierade av det etniska samfundet; 

- etnicitet centrerad kring språket och dess bevarande; 

- etnicitet centrerad kring målet att ge stöd åt gruppens sak och 
behov och ge hjälp till medlemmarna, t ex i fråga om arbete. 

De två huvudaspekterna - inkorporering i värdsamhället och etni
citetens bevarande - "korsas" så med varandra för att bilda ett (i 
grund och botten flerdimensionellt) fält där de olika studerade in
vandrargrupperna kan placeras. Den bild som framträder är både 
nyanserad och komplex, inte minst på grund av att de olika aspek
tema studerats hos de berörda invandrargrupperna i ett tidsperspek
tiv av minst tre generationer. Mot denna bakgrund blir det nästin-
till meningslöst att fråga huruvida en viss grupp kan anses vara 
"integrerad" eller "assimilerad" i det kanadensiska samhället - and
ra termer, som sammanfattar det komplexa beskrivningssystemet, 
måste införas i stället. Gruppernas boendemönster (bl a "segrega
tion") får olika innebörder och kan förklaras på olika sätt beroende 
av deras placering på de övriga beskrivningsdimensionerna. Det är 
därför kanske dags att ställa in "integration" i rekvisitakammaren 
på obestämd tid och i stället utveckla nya, mera nyanserade och 
komplexa begreppsliga verktyg för beskrivning och analys av et
niska minoritetsgruppers vägar in i olika värdsamhällen. 
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