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Förord 

Sedan mitten av 1980-talet har invandringen till Sverige, liksom 
invandringen till Väst-Europa över huvud, i allt större utsträckning 
kommit att bestå av flyktingar. Den 1 januari 1985 lades det svenska 
systemet för att ta emot flyktingar om. Statens invandrarverk 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 började 
planeringen av ett större flyktingprojekt vid Ceifo, ett projekt som fick 
namnet: "Flyktingmottagandet - studier av flyktingars integration och 
etniska relationer i Sverige". 

Föreliggande rapport om det lokala flyktingmottagandet är skriven av 
sociologen, fil lic Matti Similä och bygger främst på långa intervjuer i 
sex utvalda kommuner med kommunala tjänstemän, såsom flykting-
samordnare, familjepedagoger och socialsekreterare. 

Inom projektet har vi också gjort omfattande intervjuer i dessa sex 
kommuner med chilenska, kurdiska och polska flyktingar, som delat 
med sig av sina erfarenheter av att komma till Sverige och bosätta sig 
här. Docent Anders Lange har publicerat en analys av de nya flyktingar
nas förväntningar och erfarenheter i just dessa avseenden i en skrift i 
denna serie, "Flyktingskap, boende och agens" (1991). 

Vi har även studerat hur de sex kommunernas flyktingmottagande har 
organiserats inom socialförvaltningen eller i en särskild invandrar- eller 
flyktingförvaltning och vilken service som har erbjudits flyktingarna, 
vilka konflikter som har uppstått etc. 

Denna rapport av Matti Similä är den första av två rapporter som ger 
en redovisning av det lokala mottagandet, och inriktningen är här på 
konflikter som uppstått och nya roller som utvecklats i de kommuner vi 
observerat. I den andra rapporten skriver fil dr Maritta Soininen om 
flyktingmottagandets genomförande lokalt och om dess olika organisa
tionsformer. 

Ytterligare en rapport i serien skrivs av undertecknad Tomas 
Hammar, som studerat hur reformen var tänkt från början, d v s  hur idé
erna till en reform av flyktingmottagandet växte fram och hur planerna 



långsamt utvecklades i böljan av 1980-talet. Jag följer också utveck
lingen; under de första åren då hela programmet hastigt måste anpassas 
till en ny flyktingsituation. - En förteckning över rapporter från projek
tet fiims på försättssida. 

Stockholm i februari 1992 Tomas Hammar 
professor 

Författarens förord 

Det firms anledning att tacka ganska många personer som givit viktiga 
bidrag till deima bok. Först och främst vill jag tacka alla personer ute i 
kommunerna som ställde upp på en eller flera intervjuer, trots ett ofta 
mycket pressat arbetsschema. Det är deras beskrivningar av situationen 
som bildar det huvudsakliga underlaget för denna rapport och jag blev 
ofta imponerad både av deras analysförmåga och av deras kraftfulla 
engagemang. 

Av enskilda personer inom projektet vill jag först tacka Maritta 
Soininen som bidragit med idéer och synpunkter, bl a under intressanta 
diskussioner på caféer, pizzerior och kinesrestauranger i Finspång, 
Bollnäs och Simdsvall. 

Tomas Hammar och Charles Westin har läst manuskriptet och 
kommit med många värdefulla synpunkter. 

Inom arbetsgruppen för invandring, rasism och minoritetspolitik vid 
Nordiska Sociologförbundets kongress har Berit Berg och Anders Todal 
Jenssen givit värdefulla kommentarer till delar av manuskriptet. 

Rbse-Marie Lind har tålmodigt och samvetsgrant fört in alla 
ändringar och sett till att manuskriptet fått ett tryckfärdigt format. Hon 
har även bidragit med förbättringar när det gäller språk och redigering. 

Helsingfors i februari 1992 Matti Similä 
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INLEDNING 

Utgångspunkter för studien 

En utgångspunkt för denna studie är AGFA-reformen och den 
styrning av flyktingarna ut till så gott som samtliga kommuner i 
Sverige som denna lett till. När flyktingar från olika länder sprids 
till kommuner med olika förutsättningar och program för mot
tagandet, utgör detta ett tillfälle att studera en rad förhållanden som 
annars är svåra att observera och undersöka. 

Syftet med denna undersökning är att studera de processer som 
medför att olika flyktinggrupper i varierande grad och på olika sätt 
integreras inom olika samhällsområden, såsom arbete, utbildning, 
etc. I detta sammanhang vill vi bl a studera hur kommunernas 
mottagandeprogram tillsammans med andra lokala förhållanden 
inverkar på integrationsprocesserna, samt hur flyktingmottagandet 
och integrationsförloppet synliggör egenskaper hos det svenska 
samhället och den svenska kulturen. 

Vi vill alltså undersöka hur mottagandet av flyktingar sker i 
olika kommunala kontexter. Den kommunala kontexten är då ett 
bredare begrepp än själva kommunen i strikt administrativ mening, 
den innehåller såväl privat verksamhet från frivilliga organisa
tioner typ invandrar- och flyktingorganisationer och Röda Korset 
och Amnesty, men även offentlig verksamhet som är t ex lands-
tingsbaserad som sjukvården eller länsbaserad som arbetsförmed
lingen. 

Huvudintresset inriktas emellertid på den kommunala 
mottagningsapparaten. Vilka variationer kan vi finna i de olika 
kommunerna och hur kan dessa påverka flyktingarnas tillvaro 
inom de domäner vi satt oss före att undersöka, dvs arbete, boende, 
utbildning, fritid, sociala kontakter, hälsa och religiöst liv? En 
utgångspunkt i denna redogörelse är att relatera resultaten till de av 
riksdagen fastslagna invandrarpolitiska målen, dvs jämlikhet, val
frihet och samverkan. 



Att studera hur flyktingmottagandet är relaterat till de 
invandrarpolitiska målen är naturligtvis en vittomfattande uppgift. 
Vad vi kan studera är om vissa förutsättningar är uppfyllda. 

En förutsättning för att jämlikhets- och samverkansmålet ska 
kunna uppfyllas förefaller vara en rimlig grad av strukturell och 
social integration. Vad vi i detta sammanhang studerat är då främst 
domänerna utbildning och arbete som ju är av väsentlig betydelse 
för den strukturella integrationen. Den sociala integrationen har att 
göra med kontakter till svenskar, vilket endast indirekt belyses i 
denna rapport. 

Valfrihetsmålet är relaterat till möjligheterna att bevara sitt 
språk och sin kultur på längre sikt. Här kan vi studera kommun
emas insatser för barnens hemspråk på daghem och i skolor och 
deras stöd till flyktingamas egna organisationer. 

Ett annat perspektiv på flyktingmottagandet sammanhänger 
med att vi studerar genomförandet av en reform som kan karakteri
seras som ett socialt program. Sociala program karakteriseras ofta 
av att målsättningarna är relativt abstrakta och allmänt formule
rade. Målsättningama är dessutom oftast mångtydiga. Ett ytter
ligare kännetecken är att kunskapen om relevanta orsakssamman
hang är osäker, vilket leder till att kunskapen om olika åtgärders 
effekter är oklar. Detta kan leda till stor variation i de faktiskt 
genomförda åtgärderna och kan innebära en maktförskjutning från 
politikformuleringsfasen till genomförandefasen. 

Två teman som kommer att presenteras är dels konflikter inom 
flyktingmottagandet, dels rollanalyser som avser att belysa hur 
vissa tjänstemän agerar i situationer som ofta utmärks av roll
konflikter, dvs motstridiga definitioner och förväntningar på hur 
man ska agera. 

Dessa två teman hänger delvis ihop, men i det första tas ett 
generellt grepp på de konflikter som kan uppstå på olika nivåer, 
inom olika områden och av olika orsaker. Konflikterna kan före
komma mellan olika förvaltningar, mellan olika tjänstemän, 
mellan kommunens flyktingmottagning och flyktingarna eller 
mellan allmänheten och flyktingarna. 



I det senare temat inriktas analysen på vissa roller inom 
flyktingmottagandet, som så att säga på mikronivå illustrerar de 
motsättningar, oklarheter och skiftande målsättningar sora kan 
komma till uttryck i den svenska flyktingpolitiken när den skär
skådas på lokal nivå. 

Valet av kommuner 

Valet av kommuner styrdes av undersökningens allmänna 
uppläggning som är baserad på kvalitativ analys av ett antal fall
studier. Vi gjorde den bedömningen att kvantitativa studier av 
surveykaraktär inte skulle fånga de bedömningar och besluts
processer som vi var ute efter att beskriva. Detta innebär inte att 
undersökningen enbart är explorativ, utan metoden har valts för att 
den ansetts vara den lämpligaste i detta sammanhang när det gäller 
att utforska ett hittills outforskat fält där det gäller att få grepp om 
ganska komplicerade processer. (Se t ex Van Maanen, 1979). 

Vid valet av enheter till denna typ av studie kan som känt är två 
motsatta strategier tillämpas. Antingen försöker man maximera 
skillnaderna mellan sina undersökningsenheter, eller så försöker 
man minimera dem. Genom att minimera skillnaderna kan man 
hålla en mängd faktorer under kontroll, genom att maximera dem 
kan man lättare upptäcka vad som skiljer och förenar. Glaser och 
Strauss (1967) formulerar det hela på följande sätt: genom att 
minimera skillnader kan trovärdigheten i de erhållna resultaten 
ökas. Genom att maximera skillnaderna kan man få en möjlighet 
att verkligen se vad som är gemensamt. Det hela förutsätter natur
ligtvis att de fall som vi studerar uppvisar någon grundläggande 
likhet, i detta fall kommuner engagerade i det svenska flykting
mottagandet. 

Vår valda linje ligger nära den strategi som innebär att vi 
maximerar skillnaderna mellan våra kommuner. Detta kanske 
främst för att vi rör oss på outforskad mark. Givetvis vore den 
bästa strategin att kombinera båda dessa ansatser, genom att i en 
senare fas försöka verifiera resultaten så att vi väljer nya fall där 



skiilnadema är mindre. Detta har dock inte resurserna medgivit. 
Däremot finns bland våra sex kommuner också några som i vissa 
avseenden liknar varandra i ganska hög grad. 

I valet av kommuner försökte vi alltså i första hand att åstad
komma variation i ett stort antal betingelser som skulle kunna ha 
betydelse för flyktingmottagandets karaktär. Samtidigt skulle 
kommunerna innehålla en eller flera av de flyktinggrupper som vi 
valt att studera. Beträffande egenskaper av betydelse för kom
munens flyktingmottagande kan man räkna upp allmäima egen
skaper som storlek, närhet till storstadsområde, arbetsmarknad, 
ekonomisk och demografisk utveckling, tillgång till bostäder och 
utbildningsmöjligheter, förvaltningsstruktur och politiska för
hållanden, samt mera invandrar- och flyktingspecifika egenskaper 
som andelen invandrare och flyktingar, andelen flyktingar ur våra 
specifika flyktinggrupper, tidigare erfarenheter av invandring och 
flyktingar, hemspråksundervisning och förekomst av invandrar-
förvaltning och invandrarorganisationer. 

Listan över egenskaper som kunde vara av relevans för flyk
tingamas anpassning, trivsel och fi-amtida möjligheter, samt för 
kommunens sätt att organisera flyktingmottagandet blev till slut 
mycket lång. Att på ett systematiskt sätt variera dessa var av prak
tiska skäl omöjligt. Vad som var möjligt var att variera vissa förut
sättningar av betydelse. Situationen underlättas av att många egen
skaper tenderar att följas åt på ett systematiskt sätt. Större kom
muner har t ex ofta erfarenhet av tidigare invandring. Deras 
utbildningsresurser är ofta goda och de har erfarenhet av tolk
service och hemspråksundervisning. Kommuner med ett överskott 
av bostäder ligger ofta i utflyttningsbygder med svag arbets
marknad, hög kommunalskatt osv. Det är i stället i storstads
områdena som arbetstillfällena finns, men också bostadsbristen. 

Vårt kommunurval kom därför till slut att främst bestämmas av 
kommunens storlek och geografiska läge. Vi har valt stor
stadskommuner och kommuner långt firån storstäderna. Därmed 
har vi tagit med å ena sidan kommuner som tidigare fått ta emot 
många flyktingar som nu hoppas på en viss avlastning och kom-
4 



muner som tidigare inte haft någon spontan flyktinginvandring och 
som först genom avtalen efter 1985 böljat anordna flykting
mottagning. 

Vid valet har vi också försökt åstadkomma en variation i 
ortstyp. Vi har såväl bruksort som industriort och utbildnings
centrum företrädda, liksom glesbygds- och storstadskommun. 

Vi valde följande kommuner; 
Bollnäs i Hälsingland är en kommun med stor areal i för

hållande till invånarantalet. Centralorten ligger vid norra stam
banan. Näringslivet präglas av småindustri, skogsbruk, mm. 
Arbetslösheten är relativt hög. Andelen invandrare sedan tidigare 
är liten. 

Sundsvall i Medelpad är en stor kommun som utgör ett 
regionalt centrum. Sundsvall har hamn, flygplats och järnväg 
norrut till Härnösand och västerut till Östersund. Kommunen har 
tidigare haft en viss invandring främst från Finland. 

Uppsala i Uppland är känd både som universitetsort och 
industriort. Av de över 150 000 invånarna var närmare 9 procent 
utrikes födda år 1985. Uppsala har lång erfarenhet av att ta emot 
invandrare och flyktingar. 

Järfälla i Uppland och Stockholms län är en förortskommun i 
norra delen av Stor-Stockholmsområdet. Man har därigenom 
tidigare erfarenhet av invandrare och flyktingar. Det speciella läget 
skapar väsentlig arbetskraftspendling över kommungränsen. 

Finspång i Östergötland är en bruksort som tidigare haft järn
bruk och vapenindustri. Kommunen har haft erfarenhet av tidigare 
flyktinginvandring efter andra världskriget och av senare arbets
kraftsinvandring. 

Lessebo i Småland och Kronobergs län är också en tidigare 
bruksort. Med sina knappt 9 000 invånare är det den minsta kom
munen i vår undersökning. Också Lessebo har tidigare erfarenhet 
av arbetskraftsinvandring. 

Som framgår av denna kortfattade presentation föreligger en 
stor variation i betingelser. Samtidigt liknar vissa kommuner 
varandra i många avseenden. Finspång och Lessebo är t ex båda 



små kommuner av bruksortskaraktär, vilka båda tar emot flyk
tingar som en följd av flyktingmottagandereformen och vilka båda 
har en viss tidigare erfarenhet av arbetskraftsinvandring. 

Vår ursprungliga målsättning var att alla de utvalda flykting
grupperna - chilenare, kurder och polacker - skulle vara företrädda 
i alla våra sex kommuner. Det visade sig dock vara omöjligt att 
åstadkomma om vi höll fast vid att kommuner av olika storlek, 
med olika erfarenheter och i olika delar av landet skulle ingå i ur
valet. Vi fick därför modifiera vår målsättning och endast i 
Uppsala och Järfålla är alla våra tre flyktinggrupper företrädda. I 
Sundsvall och Bollnäs finns två av flyktinggrupperna represen
terade, chilenare och kurder respektive kurder och polacker. Slut
ligen finns endast polackerna med i Finspång, och endast 
chilenama i Lessebo. 

Materialet 

Materialet som denna rapport bygger på består huvudsakligen 
av tematiska intervjuer med olika befattningshavare inom flyk
tingmottagandet och även med en del "informella aktörer" som 
präster och Röda Korsets representanter. Jag har koncentrerat mig 
på personer som står i relativt nära kontakt med flyktingarna. 
Utgångspunkten har varit flyktingsamordnaren i respektive kom
mun, varefter jag har sökt mig "nedåt" och "utåt" till personer som 
kommer i kontakt med flyktingarna inom olika domäner. 
T5mgdpunkten ligger på den personal som ingår i flyktingmot
tagandegruppen eller verkar inom svenskundervisning, arbetsför
medling eller barnomsorg. 

Antalet intervjuer i olika kommuner varierar. Detta beror fi-am-
för allt på att antalet inblandade personer är så varierande mellan 
små och stora kommuner. I Uppsala är antalet befattningshavare 
som kommer in i flyktingmottagandet på ett eller annat sätt så stort 
att det är näst intill oöverblickbart, i Lessebo är antalet mycket 
litet. Jag har därför utfört fler intervjuer i Uppsala. 



I ett fall är dock antalet intervjuer mindre än planerat och det är 
Järfälla, som visade sig vara mer svårbearbetad än de andra kom
munerna. För Järfällas del saknas således en lika systematisk täck
ning av olika områden inom flyktingmottagandet som för de 
övriga kommunerna. 

Hur jag behandlat mitt material 

Jag har skrivit ut mina intervjuer ordagrant, med undantag av 
vissa, där ljudkvalitén var låg och jag ibland tvingades att 
sammanfatta, samt i de fåtal fall då intervjupersonen inte ville att 
intervjun skulle spelas in på band. Jag har dessutom i vissa fall 
redigerat avsnitt som jag uppfattar som mindre relevanta och 
ibland ändrat lite på en sats grammatiska uppbyggnad, men varit 
försiktig med sådana friseringar, för att stilen inte ska ändras. 

Jag har därefter byggt upp nya filer genom att klippa ur avsnitt 
som handlar om samma sak. Därigenom har jag sex "domänfiler", 
dvs en för varje kommun. Jag har också sex "etniska filer" och 
slutligen ett antal "rollfiler". I domänfilerna har jag samlat sådant 
som beskriver läget inom de domäner som intresserar oss, boende, 
arbete, hälsa, fritid, religion, undervisning, arbete. Även barnens 
förhållanden i skolor och daghem inkluderas. I de "etniska" filerna 
inkluderas både genuint etniska konflikter eller värdeolikheter, 
men också andra typer av spänningar som kan ha mera att göra 
med situationen än med kulturell olikhet. Rollfilerna innehåller 
arbets- och målsättningsbeskrivningar, samt kommunikations- och 
kontaktnät i arbetet. 

Vid definitionen av vad som är relevant i respektive fil har jag 
varit generös och samma avsnitt kan också förekomma i flera filer, 
ty många textavsnitt är ju mångdimensionella. Ett avsnitt kan t ex 
samtidigt berätta om etniska konflikter, om flyktingsamordnarens 
arbete och om bostadssituationen. 



En annan typ av filer har byggts upp med hjälp av sökords-
program för att identifiera problemområden. Jag har därvid åter
igen använt mig av vida sökområden och sedan genom att titta på 
textavsnittet avgjort om det ska inkluderas i filen. Även dessa filer 
är uppbyggda kommunvis. Avsikten med dessa filer är att få kon
troll över en textmassa på flera hundra sidor, dvs de utskrivna 
intervjuerna. Jag har därför inte inkluderat vad SFI-ansvariga säger 
om SFI-undervisningen, men däremot vad alla övriga säger om 
denna etc. Denna "mekaniska" metod används som ett komple
ment, för att inte förbise något textavsnitt som kan innehålla rele
vant information. 

Utgångspunkten för analyserna är att lägesbeskrivningarna är 
objektiva i den meningen att en mängd basfakta om flykting
mottagandet kommer fram. Men de är också subjektiva i den 
meningen att bedömningen färgas av den position som beskriv
ningen görs utifrån. Det intressanta med materialet är bl a just 
denna subjektivitet och att man kan försöka relatera den till en viss 
situation och en viss position. Materialet möjliggör också 
processbeskrivningar, dvs man kan få fram en dynamisk aspekt, en 
utvecklingsbeskrivning och en analys av de objektiva förhållanden 
i kombination med de intressen och konflikter mellan intressen 
som leder fram till den specifika utformningen som flyktingmot
tagandet får i vaije kommun. 

Det fiuktbara med ett sådant material ligger också i möjlig
heten att konfrontera olika beskrivningar med varandra och rela
tera dessa till individens position. Dessa jämförelser av hur situa
tionen uppfattas bör också kunna vara finktbara att konfrontera 
med flyktingstudiens resultat. 

Hur situationen uppfattas är dock inte bara ett uttryck för en 
subjektiv upplevelse, utan styr också handlandet. Denna "objektiva 
konsekvens" av subjektiva uppfattningar formulerades redan av 
W I  Thomas i det berömda uttrycket: "If men define situations as 
real, they are real in their consequences" (Thomas & Thomas, 
1928). 



Den undersökta tidsperioden 

Den tidsperiod som vi undersökt rör sig från början av år 1987 
till mitten av 1988. En viss bild av perioden dessförinnan får vi 
genom retrospektiva frågor och skildringar, samt genom insamlad 
dokumentation. Vi täcker alltså en period, från flyktingmot
tagandereformens böljan och ett par år framåt. 

Tidsperioden är viktig att hålla i minnet av två skäl. Dels inne
bär den att vi täcker inledningen av en process som vi inte ser 
slutet på när datainsamlingen avslutas. Vi kommer in i ett skede då 
flyktingmottagandet ofta fortfarande söker sin form, då den har 
förändrats och fortfar att förändras. Vi ser däremot inte hur den 
kommer att te sig om ett par år och framför allt inte de långsiktiga 
konsekvenserna av de vidtagna åtgärderna. I det fallet kan vi bara 
begränsa oss till att beskriva nuläget och undersöka om viktiga 
förutsättningar för framtiden verkar vara uppfyllda. 

Det andra specifika med undersökningsperioden är utveck
lingen av flyktingströmmen till Sverige. Den ökning av antalet 
asylsökande som sker 1984-1987, kullkastar många planer både på 
nationell och kommunal nivå. Med överfulla läger får vi som en 
konsekvens ett stort antal asylsökande utan uppehållstillstånd ute i 
kommunerna och kommunerna övertalas att i många fall höja eller 
överskrida sina kvoter. 

Den valda metoden 

Vi satsade på ett icke-representativt material bestående av case-
studies som studeras med kvalitativa metoder. 

Vår ansats motiverades av att vi rör oss med explorativa 
frågeställningar, dvs den empiriska kunskapen är dålig, det finns 
inga utvecklade teorier eller analysmodeller, vi söker finna okända 
strukturer och processer. Säkert finns konkreta praktiska 
frågeställningar som bättre kunde studerats med hjälp av ett repre
sentativt urval, men vill man gå under ytan av dessa praktiska pro
blem och förstå vad som håller på att hända ute i kommunerna, då 
är det rimligt att i detta skede välja den ansats som vi valt. 



Undersökningen är komparativ, dvs vi undersöker hur 
flyktingmottagandet ser ut i kommuner av olika typ. Detta innebär 
naturligtvis att den variation som vi kan fiima mellan olika kom
muner är av stort intresse. Emellertid är inte enbart variationen av 
intresse i komparativa undersökningar. Invarianser är väl så intres
santa, ty om vissa drag i flyktingmottagandet går igen, oavsett 
kommuntyp, så pekar det på intressanta drag i den svenska flyk
tingmottagarmodellen. 

I själva verket är det den senare typen av analyser som bildar 
stommen i denna rapport, dvs de gemensamma dragen i det kom
munala flyktingmottagandet. Detta innebär inte att inte också jäm
förelser mellan de olika kommunerna görs, men det är det först
nämnda perspektivet som dominerar. 



REFORMENS EFFEKTER P Å  KOMMUNAL NIVÅ - TYPER 
AV MOTTAGARKOMMUNER 

Det säger sig självt att antalet förhållanden i kommunen som 
skulle kunna vara av betydelse för flyktingmottagandet är så stort 
att någon systematisk upplagd design för att studera olika faktorers 
självständiga betydelse är omöjlig att genomföra. I stället har vi 
alltså inriktat oss på att skapa variation i förutsättningarna. Man 
kan dock, tack vare att många relevanta kommunegenskaper följs 
åt, skapa meningsfulla typologier. 

Flyktingmottagandereformens syfte kan ses som ett försök att 
styra processer som man normalt inte försöker påverka med så 
direkta insatser. Det handlar alltså bl a om att styra flyktingars bo
sättning så att inte alltför många kommer till de orter dit flykting
arna tidigare i huvudsak sökt sig. Det handlar med andra ord om 
att avlasta de "traditionella" flyktingmottagarkommunema. Att 
detta i sin tur har konsekvenser för flyktingamas möjligheter att 
genom fria val själva utforma sina livsomständigheter torde stå 
klart. 

Detta kan tas som en utgångspunkt för en typologisering av de 
kommuner som tar emot flyktingar. Man kan tala om två typer av 
kommuner, "avlastarkommuner" och "avlastade kommuner". 
Naturligtvis finns det alltid vissa kommuner som inte uppvisar alla 
de drag som en viss kommuntyp idealtypiskt iimehåller och de 
finns kommuner som faller mitt emellan begreppen, men för att 
klargöra den väsentliga skillnaden kan en sådan typologisering 
vara av värde. 

Avlastarkommuner 

En avlastarkommun kännetecknas av att flyktingar inte i någon 
större utsträckning söker sig dit. I stället sluter kommunen ett avtal 
med Statens invandrarverk, SIV, om att ta emot ett antal flyk
tingar, vanligtvis ett treårsavtal. 

Ur flyktingens synpunkt är således graden av frivillighet 
mindre, han har ofta inte själv tagit initiativet till att komma till 



kommunen. I praktiken varierar frivilligheten. Dels har olika 
kommuner olika praxis vid valet av flyktingar, dels har olika flyk
tingkategorier varierande valmöjligheter mellan olika alternativa 
kommuner. I det stora hela måste man dock säga att styrningen 
självfallet leder till att flyktingarna inte fritt söker sig till de kom
muner som de helst skulle vilja bo i, det är ju det som är själva 
syftet med styrningen. 

Denna reglering kan uppfattas som problematisk av kom
munen. Dels finns rädslan att inga vill stanna kvar på längre sikt, 
vilket försvårar planeringen och gör verksamhetens målsättning 
oklar, dels ökar risken för allehanda problem som kan följa av att 
man inte valt sin bosättningskommun Mtt. Motivationen att delta i 
svenskundervisningen och andra aktiviteter kan bli lägre om man 
inte trivs och inte tänker stanna, missnöjet med situationen kan 
leda till allmän vantrivsel som t ex yttrar sig i missnöje med olika 
detaljer beträffande bostäder och bidrag. 

Kommunen kan därför försöka öka frivilligheten i värvandet av 
flyktingar från lägren, genom att välja ut personer som säger att de 
gärna vill komma, något som dock kan stå i strid med SIVs intres
sen, eftersom detta satt i system kan leda till att vissa kommuner 
får svårt att fylla sina kvoter om flyktingarna vet att de kan välja 
bosättningsort. Ett annat problem med att kommunerna väljer sina 
flyktingar är att vissa kategorier, t ex ensamstående unga män, 
riskerar att inte bli valda och att lägren då riskerar att vara fyllda 
av vissa kategorier med uppehållstillstånd och lång vistelsetid, 
medan andra kategorier med kortare vistelsetid får förtur ut i 
kommunerna. 

Samtidigt innehåller avlastarkommunernas situation också 
många administrativa fördelar. Möjligheterna till planering ökar 
när man har en uppfattning om vilka grupper som ska komma, när 
de ska komma och hur många de är. 

Avtalet med SIV får alltså en avgörande betydelse för hur 
flyktingmottagningen kommer att se ut. 

Avlastarkommunema är ofta relativt små, de saknar tidigare er
farenhet av flyktinginvandring och även andelen tidigare arbets-
12 



kraftsinvandrare är ofta ganska blygsam. Arbetsmarknadsmöjlig-
heterna är ofta begränsade, liksom utbildningsmöjligheterna, 
medan bostadsläget oftast är bättre än i de kommuner som tidigare 
fått ta emot merparten av flyktinginvandringen. 

Avlastar kommunerna saknar därmed i många fall invandrar
byrå eller andra invandrarorgan och framför allt finns det oftast 
inte några organisationer som företräder flyktinggrupperna själva. 

Det står alltså klart att flyktingmottagandereformen för dessa 
kommuner innebär något verkligt nytt, en ny verksamhet uppstår 
som man saknar erfarenhet av och nya tjänster skapas i den kom
munala förvaltningen för att lösa de kommande uppgifterna. En ny 
organisation uppstår. Även i den kommunala gatubilden blir flyk
tinginslaget i många fall påtagligt, trots att antalet flyktingar i 
absoluta tal ofta är litet. 

Det begränsade antalet flyktingar leder till att antalet personer 
som är inblandade i kommunens flyktingmottagande inte är så 
stort. Detta i kombination med att verksamheten är ny leder till att 
det personliga inflytandet hos vissa nyckelpersoner kan vara avse
värt på flyktingmottagandets utformning. Relationerna är oftast 
också mindre formella bland aktörerna, vilket dock inte hindrar att 
såväl kommunikationsglapp som direkta konflikter kan före
komma. Även kontakterna mellan den kommunala flykting
mottagningens centrala aktörer och flyktingarna själva är oftast 
mer direkta, med kontakter ansikte mot ansikte mellan ett relativt 
stort antal flyktingar och tjänstemän. 

Avlastade kommuner 

De avlastade kommunerna är de dit flyktingarna frivilligt sökt 
sig så länge det förekommit någon flyktinginvandring. 

De är oftast stora kommuner, med relativt god och differen
tierad arbetsmarknad och goda utbildningsmöjligheter. Det är de 
kommuner till vilka också svenskar flyttar in. 

Därmed är bostadsbristen ofta akut i dessa kommuner. 



Att flyktingarna kommer frivilligt gör att möjligheterna att 
planera ser armorlunda ut. Man kan inte välja grupper eller antal, 
möjligen kan man göra prognoser. 

Eftersom svenskar, arbetskraftsinvandrare och flyktingar sökt 
sig dit under en längre period så har man erfarenhet av invandring, 
det finns oftast en invandrarförvaltning, en invandrarbyrå och 
invandrare och flyktingar har också byggt upp sina egna organisa
tioner. 

I dessa kommuner händer egentligen inget nytt när 
flyktingmottagandereformen sjösätts! Jo, det tillkonmier statliga 
medel som omsätts till tjänster för flyktingmottagandet och kom
munerna blir avlastade av att andra kommuner också tar emot 
flyktingar. Men bortsett från de nya tjänsterna ser allt ut som förut, 
själva situationen är oförändrad, flyktingarna strömmar in till 
kommunen. Genom den ökande flyktinginvandringen under 
undersökningsperioden så blir inte avlastarkommunema avlastade i 
absolut mening. Tvärtom ökar flyktingströmmarna, men avlast
ningen ligger i att situationen hade varit ännu svårare om inte de 
andra kommunerna kommit till. Själva avtalet med SIV får där
igenom en helt annan innebörd. Det är inte fråga om att åka till 
lägren och hämta ut en avtalad kvot av flyktingar. Flyktingarna 
kommer ju ändå och av dem är en relativt stor andel anhöriga till 
tidigare flyktingar. I stället kan kvoten kanske s€s som en spärr, &a. 
norm om var skyldighetens gränser går. Avtalet iimebär också isn 
möjlighet för kommunen att vägra att ta emot inresta flyktingar 
utan nära anhöriga och i stället skicka dem till SIVs förläggningar. 

Själva mottagningsapparaten är också av ett helt annat omfång. 
Ett stort antal aktörer i olika kommundelar och på olika förvalt
ningar är inblandade i flyktingmottagandet. I denna situation måste 
verksamheten bli mer byråkratisk, kommunikationen mellan olika 
avdelningar mer formell och kontakten med flyktingarna för 
många handläggare mycket liten. 

Denna typologisering av kommuner kommer att vara väg
ledande för en del analyser. Det betyder inte att alla våra kom
muner är helt i överensstämmelse med någon av de här beskrivna 



typerna. Av våra sex kommuner kan fyra sägas vara avlastande, 
nämligen Bollnäs, Finspång, Lessebo och Sundsvall. Av dessa kan 
framför allt de tre förstnämnda sägas vara typiska, medan 
Sundsvall inte riktigt stämmer med den typiska avlastar-
kommunen, genom att man där har tidigare erfarenhet av arbets
kraftsinvandring, man har en invandrarförvaltning och man har 
bättre utbildningsmöjligheter än i den genomsnittliga avlastar-
kommunen. 

Två kommuner blir däremot avlastade, Järfälla och Uppsala. 
Av dessa är Uppsala mest typisk. 

Även om ett av syftena med flyktingmottagandereformen var 
att avlasta de kommuner som dittills tagit emot merparten av flyk
tingarna så innebär inte detta att alla avlastade kommuner agerade 
för att få en avlastning till stånd. I själva verket var det vid tid
punkten för reformens planering och tillkomst mycket få kom
muner som klagade över en alltför stor flyktinginströmning. Det 
var i första skedet Botkyrka och Södertälje, senare också 
Stockholm och Malmö. 

Andra indelningar 

En annan indelning utgår inte från kommunernas faktiska posi
tion inom det omorganiserade flyktingmottagandet, utan i stället 
från de ursprungliga intentionerna i riksdagsbeslutet och hos SIV, 
innan verkligheten omkullkastade alla planer genom den snabbt 
ökande mängden asylsökande. Ursprungligen gjordes en lämplig
hetsbedömning som tog hänsyn till faktorer som antogs underlätta 
en god integration för flyktingarna. Där togs hänsyn till tillgången 
på bostäder, och till arbetsmarknadsutsikterna. Där togs också hän
syn till tidigare erfarenhet av invandring, förekomst av en 
invandrarförvaltning och av invandrarorganisationer. Enligt denna 
tankegång kunde alltså Sveriges kommuner delas in i tre typer, de 
som avlastas, de som avlastar, samt "övriga kommuner". Antalet 
kommuner som ursprungligen ansågs vara lämpliga att avlasta har 
aldrig exakt definierats och någon klar gräns går heller inte att dra. 



Dock kan man utifrån de presenterade kriterierna utgå från att det 
är ett mindre antal av Sveriges samtliga kommuner. Merparten av 
Sveriges kommuner ingår alltså i gruppen "övriga". 

En fingervisning om vilka kommuner som ursprungligen an
sågs lämpliga ger listan över vilka kommuner som först slöt avtal 
med SIV. De kommuner som slöt avtal före april 1985 var 82 st. 
De är stora kommuner samt kommuner på pendlingsavstånd till de 
stora kommunerna. 

Dessa tidiga kommuner ligger alltså huvudsakligen i Syd- och 
Mellansverige, av Norrlands-kommunerna ingår bara Sundsvall 
och Umeå. 

Förhållandet kan illustreras på följande sätt: 

Lämpliga Övriga 

Av våra sex kommuner är då Uppsala och Järfälla att beteckna 
som avlastade kommuner, fastän inte i extrem mening. Sundsvall 
är utan vidare en lämplig kommun med tanke på arbetsmarknad, 
bostadsbestånd och tidigare erfarenheter av invandring, liksom 
kanske också Finspång. Vad gäller Bollnäs och Lessebo så har de 
kanske varken den arbetsmarknad eller erfarenhet av tidigare in
vandring som avsågs i de ursprungliga planerna. De faller alltså 
närmast in i kategorin "övriga kommuner". Bollnäs är den enda av 
våra kommuner som inte ingår i de två första urvalen som SIV gör. 

Det bör kanske betonas att vi inte här tar ställning till dessa 
kommuners lämplighet som flyktingmottagarkommuner. Vi kon
staterar bara att de är de korrmiuner i vårt urval som mest avviker 

Alla kommuner 

Potentiella 
avlastare 

Avlastade 



från de ursprungliga lämplighetsbedömningar som SIV gjorde. 
Senare ändrades ju denna bedömning i takt med den ökade asyl-
invandringen och nya mål sattes upp. Enligt "Hela-Sverige-stra-
tegin" kom nu alla kommuner att betraktas som lämpliga. I Riks
revisionsverkets utvärdering av flyktingmottagningen (Invandrar
verket och den lokala flyktingmottagningen, 1986) säger man att 

"Hela-Sverige-strategin var ursprungligen en nöd
lösning. Efterhand som strategin befästs har både 
SIV och kommunerna allt oftare gjort en dygd av 
nödvändigheten och betonat de positiva sidorna 
som medföljer strategin." 

Som positiva sidor har nämnts att det i små kommuner är 
lättare för flyktingar att få kontakt både med tjänstemän och all
mänhet, att tillgången på bostäder är bättre, att det kan vara 
ekonomiskt fördelaktigt för vissa kommuner, samt att man ur hela 
landets synvinkel uppnår fördelen av att solidariteten vad avser 
flyktingmottagningen ökar och att beredskapen för svängningar i 
flyktingströmmen blir bättre. 

Som negativa drag nämner Riksrevisionsverket att trycket på 
medelstora kommuner minskat, att strategin lett till ökad central 
styrning med inslag av tvång och att SIVs arbetsbörda ökat, samt 
slutligen att strategin lett till att valet av kommuner ej längre styrs 
av deras förutsättnngar att ta emot flyktingar. 

Hur som helst kan vi här konstatera att vi i vårt urval har två 
avlastade kommuner, två avlastarkommuner som uppfyller de 
ursprungliga förutsättningarna för flyktingmottagande, samt två 
avlastarkommuner som snarare kommit att ta emot flyktingar via 
den införda "Hela-Sverige-strategin". 

Ytterligare indelningar kan göras på basen av de andra målsätt
ningarna i AGFA-reformen. Även om verkligheten tvingat fram 
"hela Sverige-strategin" med dess betoning av just avlastarfunk-
tionen, fanns ju i den ursprungliga reformen flera andra målsätt
ningar formulerade som grund för de föreslagna förändringarna. 
De var kortfattat att arbetsmarknadsaspekterna visserligen fort
farande sågs som viktiga, men att de inte fick vara allenarådande, 



utan skulle kompletteras med andra aspekter som var viktiga för 
integrationen. Det var alltså fråga om att försöka anlägga ett hel
hetsperspektiv på basen av vunna erfarenheter av tidigare in
vandring till Sverige. Förutom de nämnda områdena, dvs arbets
marknad, bostadsmarknad och erfarenhet av tidigare invandring, 
betonades vikten av lokalsamhällets betydelse. Hela samhället 
skulle vara engagerat i flyktingmottagandet och integrationen 
skulle ske i en konkret lokal miljö med möjlighet att utveckla nära 
kontakter med lokalbefolkningen. Det var om man så vill ett för
sök att tillämpa den allmänna invandrarpolitiken också på flyk
tingmottagandet. 

Man måste dock konstatera att en sådan vidgning av priorite
ringarna leder till att de arbetsmarknadspolitiska aspektema i 
praktiken försvagas, även om det inte är en uttalad avsikt. 

I vilket fall som helst så innebär resonemangen om lokalsam
hällets fördelar och betonandet av de allmänna invandrarpolitiska 
målsättningarna ett argument för att låta de små kommunerna ta 
emot flyktingar och i vårt urval är framför allt Lessebo, Finspång 
och Bollnäs representanter för dessa kommuner. 

I vilken mån reformen tjänat sitt syfte och i vilken mån den 
haft icke avsedda effekter hoppas jag att denna rapport ska kunna 
bidra till att belysa. 



KONFLIKTORSAKER OCH INTRÄFFADE KONFLIKTER 
INOM DET LOKALA FLYKTINGMOTTAGANDET 

I detta kapitel ska jag beskriva konflikter som kan framkomma 
i flyktingmottagandet och även försöka analysera vilken roll "den 
etniska faktorn" kan spela i det sammanhanget. 

Analys av själva verksamheten 

Att definiera en så mångskiftande verksamhet som flykting
mottagandet ute i kommunerna, är inte lätt. Man kan emellertid 
börja med att fråga sig vad verksamheten syftar till och vad det är 
som man önskar ska bli resultatet av de insatser man gör. 

Ett preliminärt svar är kanske att man ska syfta till att trygga 
flyktingamas existens och ge dem en skälig livskvalitet, samt att 
man ska syfta till att så effektivt som möjligt bidra till att flykting
arna kan klara sig själva i det svenska samhället. 

Det ligger mycket oklarhet i hur verksamheten ska utformas, 
när det gäller de mera långsiktiga målen. Detta har att göra med att 
kunskapen om olika åtgärders långsiktiga konsekvenser är osäker. 
Det har också att göra med att motstridiga målsättningar kan 
föreligga och att olika mål inte är prioriterade i förhållande till 
varandra. Ett exempel på det senare är de officiella 
invandrarpolitiska målen, där konflikter mellan valfrihetsmålet och 
andra mål lätt kan uppkomma. 

Ett annat exempel är synen på flyktinginvandringen. Ska flyk
tingarna i första hand ses som potentiell arbetskraft av samma slag 
som de tidigare arbetskraftsinvandrarna, fastän med särskilda 
starthjälpsbehov? Eller ska man se dem som en helt annan sorts 
människor med varierande bakgrunder, från analfabeter till 
akademiker, som ställer nya krav på mottagandet och förvänt
ningar om framtida sysselsättningar? Ska de vidare ses som svaga 
individer som kräver samma typ av stöd som övriga socialvårds-
tagare, eller ska de ses som relativt resursstarka individer som 
hamnat i en tillfällig situation där de behöver stöd? 



Vad som ytterligare formar verksamheten är förekomsten av 
hinder respektive resurser. Det finns många slags hinder som kan 
försvåra genomförandet av olika intentioner. Ett är just bristen på 
resurser, andra kan vara "yttre hinder", typ lagstiftning. Ytterligare 
andra kan benämnas "inre hinder", d v s  interna regler som hör 
ihop med reformens utformning, med förvaltningsordningen eller 
med beslutssystemet på arbetsplatsen. Vidare kan vi tala om 
"samarbetshinder", som kan bero på vagt definierade roller och 
ansvarsområden, men också på reella värde- eller intressekon
flikter. Slutligen finns de "objektiva hindren", av typ bostadsbrist, 
d v s  resursbrister som är omöjliga att åtgärda på kort sikt. (Se t ex 
Sunesson, 1981.) 

Vad som ytterligare produceras i de avlastande kommunerna är 
en organisation, med en tjänstestruktur, med regler för verksam
heten, samarbetsformer och beslutsstrukturer. Frågan här är i 
vilken mån organisationsformen är funktionell i förhållande till 
flyktingamas och flyktingmottagningens behov. Hur fungerar 
kommunikationen mellan olika aktörer och vilka delmål sätter 
olika aktörer upp för sig? 

En annan utgångspunkt för en analys av flyktingmottagandet 
ligger i byråkratibegreppet och Max Webers analys av det fram
växande industrisamhället (Weber 1972). Den genomgående 
tendensen är rationalisering och byråkratin är en del av denna 
rationaliseringsprocess och något som tränger allt djupare in i 
samhället och finns i alla typer av institutioner och i alla typer av 
socialt liv. 

Byråkratin är en hierarkiskt ordnad, regelstyrd verksamhet som 
bygger på skrivna dokument och kräver specialistkunskaper. 

Weber själv var ganska ointresserad av byråkratiska institu
tioners effektivitet. Den rationalitet som finns i byråkratiska orga
nisationer är något annat än ren effektivitet; det är också frågan om 
att uppfylla vissa normer, t ex rättssäkerhet, legitimitet mm. Man 
kan också med Perrow (1986) säga: "The bureaucratic model 
emphasizes efficiency in the long run, not the short run". 



Göran Ahrnes (1989) byråkratistudier är i detta sammanhang 
av intresse. Det som gör dem relevanta är dels att han studerat just 
offentliga byråkratiska organisationer av typ Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan. Det andra intressanta draget är att det inte 
bara handlar om de mångomskrivna frågorna om effektivitet eller 
byråkratins funktioner. I stället finns intressanta analyser av 
byråkratier dels som organisationer i skärningspunkten mellan 
politik och marknad och dels som organisationer som uppstår som 
en effekt av uppskjutna motsättningar i samhället. 

Byråkratiska organisationer befinner sig alltså ofta i skärnings
punkten mellan olika intressen. Byråkratiska organisationer verkar 
i olika typer av omgivningar som bl a skiljer sig åt såtillvida att 
graden av osäkerhet varierar. 

Ser vi till själva verksamheten så kan vi med Perrow (op. cit.) 
urskilja dels olika grader av komplexitet i arbetsuppgifterna, d v s  
är de lika varandra eller förekommer många undantag, dels mellan 
organisationer där det finns rutiner för att hantera undantag och 
sådana där dessa rutiner saknas. 

När det gäller flyktingmottagandet så är uppgifterna komplexa 
och rutiner saknas i många fall, även om man kan se en tendens till 
ökad rutinisering över tid. 

En annan idé som Ahrne (op. cit.) utvecklar är att byråkratier 
dels kan ses som inomorganisatoriska fenomen, dels som något 
som har att göra med hur organisationen uppfattas utifrån. Byrå
krati som utåtriktat fenomen hänger då samman med national
statens sätt att fungera. Staten drar olika gränser, det finns 
kommungränser, gränser mellan kommundelsnämnder, skol
distrikt, sjukvårdsdistrikt, naturskyddsområden, militära områden 
etc. Vissa verksamheter kan geografiskt ligga inom samma 
gränser, men tillhöra olika förvaltningsområden, t ex vara statliga, 
kommunala, landstingsbaserade eller länsbaserade. 

Statens organisationer sätter också andra gränser, t ex ålders
gränser som sammanhänger med skolgång, militärtjänst, rösträtt 
och rätten att köpa ut alkohol. Likaså sätter man gränser mellan 
svenska medborgare och andra, mellan flyktingar och asylsökande, 



mellan kvotflyktingar och andra flyktingar, mellan utlänningar 
med och utan permanent uppehållstillstånd. 

Olika organisationer ställs inför olika krav från omgivningen. 
Man kan med Scott & Meyer (1983) tala om tekniska och institu
tionella krav, d v s  hur arbetsuppgifterna ska utföras respektive 
vilka regler och normer som måste uppfyllas för att organisationen 
ska få stöd och legitimitet. Just de institutionella kraven hänger 
ofta samman med statens gränsdragningar. Om man inom till
verkningsindustrin har starka tekniska krav, kan kanske skolan ses 
som ett exempel på en organisation där de institutionella kraven 
dominerar. Inom ett sjukhus är båda kraven starka. 

För flyktingmottagandeorganisationen gäller kanske att kraven 
är diffusa, men i högre grad institutionella än tekniska. 

Omgivningens krav är alltså diffusare i fråga om flykting
mottagandet än i fråga om mycket annat. Det finns ingen enkel 
intressekonflikt som institutionaliserats på samma sätt som fallet är 
beträffande Arbetsmarknadsverket eller Försäkringskassan. Dessa 
organisationer kan ses som uttryck för en kompromiss mellan 
arbetsgivar- och arbetstagarintressen (se vidare Ahrne, op. cit.). 
Det signifikativa för flyktingmottagandet är väl att klienternas 
intressen inte är artikulerade direkt från dem själva. Flyktingarna 
saknar av naturliga skäl organisationer som skulle kunna påverka 
flyktingmottagandet. Intressenterna är i stället staten via riksdag, 
regering och SIV. Vidare fanns vid flyktingmottagandereformen 
Arbetsmarknadsstyrelsen som en intressent. En annan intressent är 
Kommunförbundet, men egentligen finns också en intressekonflikt 
inom Kommunförbundet, nämligen intressekonflikten mellan 
avlastarkommunema och de avlastade kommunerna. På den lokala 
nivån finns intressen som går över gränserna, mellan kommunen, 
landstinget (sjukvården) och länet (arbetsförmedlingen). Inom 
kommunen artikuleras alltså intressen inom förvaltningar, skolan, 
olika bildningsförbund, polisen, arbetsförmedlingen, sjukvården, 
invandrarorganisationer och frivilliga organisationer typ Röda 
Korset och Amnesty. 



Organiseringen av verksamheten 

Organiseringen av flyktingmottagandet varierar från kommun 
till kommun. Dels varierar den förvaltningsmässiga basen, ofta hör 
man till socialförvaltningen, men man kan också höra till 
invandrarförvaltningen eller sortera direkt under kommunstyrelsen. 
Tjänsterna kan också variera, i de flesta fall är flyktingsam-
ordnaren anställd på heltid, men det är inte alltid fallet. Slutligen 
varierar volymen på verksamheten och därmed antalet inblandade 
aktörer, vilket naturligtvis påverkar interaktionsmönstren och 
arbetsuppgifternas innehåll för de anställda. Här ska jag emellertid 
mera uppehålla mig vid det som är gemensamt för flyktingmot-
tagarorganisationerna och diskutera i vad mån organisationen är 
adekvat i förhållande till målsättningarna för verksamheten. 

Målsättningen för verl<samheten 

Det är inte oproblematiskt att definiera flyktingmottagandets 
målsättning. Uppenbarligen präglas mycket av verksamheten av 
diffushet, särskilt beträffande målsättningarna på längre sikt. Vi 
måste också skilja mellan olika slags målsättningar. Dels kan olika 
aktörer styras av sina egna målsättningar och målformuleringar, 
dels kan organisationen tjäna flera intressen. Slutligen är det fråga 
om dynamiska processer där situation och målsättningar förändras 
över tid och olika problem prioriteras olika högt i förhållande till 
varandra vid skilda tidpunkter. 

Vi kan exempelvis tala om samhälleliga mål. En kommuns 
flyktingmottagningsorganisation har då en avlastande och integre
rande funktion för hela samhället och i förhållande till den statliga 
uppdragsgivaren SIV. Det handlar alltså om att genom avlastnings
funktionen underlätta för Sverige att föra en öppen flyktingpolitik, 
till priset av en styrning av flyktingarnas bosättning. Sedan fyller 
organisationen också samhälleliga mål på det lokala, kommunala 
planet. Det bör ligga i kommunens intresse att verksamheten 
fungerar smidigt och konfliktfritt och att kostnaderna för flykting
mottagandet hålls nere och inte överskrider de erhållna bidragen. 



Däremot är det inte alltid klart hur den långsiktiga målsättningen 
ska formuleras i en typisk avlastarkommun. Ska man satsa på att 
alla flyktingar ska stanna i kommunen och kunna få sin försörjning 
där, eller ska man utgå från att en omfattande sekundäromflyttning 
kommer att äga rum till de traditionella mottagarkommunema, där 
arbete, utbildningsmöjligheter och landsmän till flyktingarna redan 
finns? 

Ett annat samhälleligt övergripande mål som flyktingmot-
tagarorganisationen ska ta ställning till är de invandrarpolitiska 
målen. Gäller de också för flyktingar och i så fall i vilken grad? 

I vilken grad gäller valfrihetsmålet överhuvudtaget i dag? Ses 
stödet till hemspråken som alltför lite matnyttiga på grund av att de 
ekonomiska, kulturella och politiska relationerna mellan Sverige 
och ursprungsländerna är för svaga? 

Förutom allmänna samhälleliga mål kan vi också tala om 
systemmål, d v s  det förhållandet att organisationen ska fungera 
smidigt och att inte kommunikationsklyftor eller konflikter mellan 
olika enheter och befattningshavare försvårar verksamheten. Det 
gäller också att se till att inte kommunens invånare blir negativa 
till flyktingmottagandet. Det är naturligtvis också viktigt att flyk
tingarna själva är nöjda med det mottagande och den verksamhet 
som kommunen består dem med. 

Andra målsättningar sammanhänger med att flyktingmottag
ningen också kan ses som en klientorganisation. Klienter är 
kunder, men till skillnad från andra kunder har de inte själva be
ställt de tjänster som erbjuds dem och kan inte själva påverka 
dessa i samma mån som en vanlig kund. 

Vi kan då tala om klientmål. En beskrivning av klientmålen är 
att man ska ge service åt flyktingarna, ge dem bostäder, barn
omsorg, skolgång, hälsovård, lära dem svenska och förbereda dem 
för ett liv i Sverige där de kan stå på egna ben och leva som full
värdiga samhällsmedborgare. Men flyktingarna köper alltså inte 
tjänster som de beställt. Tjänstema är beställda av andra. Därmed 
uppstår naturligtvis frågan om flyktingen och flyktingmottagar-
organisationen har likartade målsättningar och om de erbjudna 
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tjänsterna är adekvata för det livsprojekt som flyktingen arbetar 
med att förverkliga. 

Flyktingen är lite i samma situation som klienterna på slutna 
institutioner, visserligen inte instängd i fysisk mening på samma 
sätt, men när det gäller hjälplösheten, att inte själv kunna definiera 
sina behov, att utsättas för tjänster man inte bett om och att själv 
bearbetas, som på skolor och sjukhus. 

Verksamheten inom flyktingmottagandet kommer därför att 
likna det som Street, Winter och Perrow (1966) kommit att be
teckna människoförändrande organisationer. Perrow (1970) skriver 
om de människoförändrande organisationerna att "alla 
organisationer tar emot ett visst arbetsmaterial (input) som 
transformeras till en önskad produkt (output). Det spelar ingen 
roll vad produkten är, 'det kan vara reformerade ungdomsbrotts-
Ungar, TV-program, annonssymboler, regeringsbeslut eller stål'. 
De människoförändrande organisationerna får sin egenart dels av 
att arbetsmaterialet är människor, dvs inte bara objekt utan 
också subjekt och dels sitt huvudsyfte, socialisation och social 
kontroll. Andra organisationer försöker ibland också att förändra 
sina medlemmar, t ex genom kurser, men de är instrumentella och 
underordnade huvudsyftet: produktion av varor, tjänster etc." 

Socialisation och social kontroll blir alltså viktiga hörnstenar i 
verksamheten. Förvaring är en annan viktig funktion. Däremot 
skiljer sig situationen på sjukhus och fängelser genom att det i 
dessa fall är fråga om vad som brukar betecknas totala institutioner 
(Goffman 1961), vilket inte gäller för flyktingmottagandet. Skolan 
utgör i det avseendet en bättre jämförelse. Här uppstår emellertid 
ännu en fråga, särskilt på längre sikt: vad syftar man i slutändan 
till? Är det en självständig, resursstark och viljestark individ som 
står på egna ben och går sina egna vägar? Kan ett sådant mål inte 
komma i konflikt med vissa samhällsmål, systemmål och 
klientmål? 

Man kan också göra en distinktion mellan faktiska och offi
ciella mål. Det handlar alltså om ideal och verklighet och om 



ideologier som styr målformuleringen och kan hindra vissa delar 
av verkligheten att få tränga upp till ytan. 

Slutligen förtjänar ytterligare ett begrepp att uppmärksammas 
som logiskt sett har nära förbindelser med mål och målsättnings
analyser, nämligen de icke avsedda konsekvenserna som olika 
organisatoriska och individuella strävanden kan leda till. Särskilt 
när den "teknologiska nivån" är svagt utvecklad, som i det flesta 
fall när det gäller sociala verksamheter, får detta begrepp stor be
tydelse. Att den "teknologiska nivån" är svagt utvecklad betyder 
t ex att kunskapen om orsaksrelationer är dålig, vilket just leder till 
att de åtgärder som vidtas ofta får en mängd icke avsedda kon
sekvenser. 

Andra teknologiska brister kan också finnas, exempelvis dålig 
feed-back, svårighet att upprepa och redogöra för metoder, samt 
låg eller osäker framgångsnivå. Låg teknologisk nivå får således 
lätt icke avsedda konsekvenser, men leder också till stress och 
känslor av "utbrändhet" bland dem som arbetar inom organisa
tionen. 

Ett annat begreppspar som fångar en del av denna problematik 
är distinktionen mellan latenta och manifesta funktioner (Merton 
1957). De manifesta funktionerna är ofta liktydiga med de offi
ciella målen och de avsedda konsekvenserna, t ex att hjälpa flyk
tingen tillrätta, ge en god start och bidra till en långsiktig integre
ring i det svenska samhället. De latenta är de outtalade eller icke 
avsedda målen, t ex styrning av bosättningen, förvaring och passi-
visering. 

När det gäller flyktingmottagandeorganisationens relationer till 
omvärlden, kan vi konstatera att organisationen har stor räckvidd, 
men kanske inte lika stor genomtränglighet. Dessa begrepp disku
teras bl a av Bertil Sundin (1975). Räckvidden har att göra med 
aktiviteternas mångfald, medan genomträngligheten har att göra 
med kontakterna med yttervärlden. Aktiviteternas mångfald leder i 
sig till många kontakter, både över förvaltningsgränser och 
kommungränser. Kontakter förekommer med SIV, med landstinget 
när det gäller sjukvården, med den länsbaserade arbetsförmed



lingen, med polis, skola och olika kommunala förvaltningar, med 
bostadsförmedling och hyresvärdar, med grannar och skolor och 
organisationer i informationssyfte. Ändå upplever många på 
flyktingmottagningen sig som relativt isolerade, att de sysslar med 
något speciellt som inte har att göra så mycket med den övriga 
kommunala verksamheten och att övriga tjänstemän inom den 
kommunala förvaltningen inte är särskilt intresserade av flykting
frågorna. Även de arbetsförmedlare som har hand om flykting
frågor uttrycker liknande upplevelser. Det förefaller som om olika 
aktörer inom flyktingmottagandet arbetar relativt isolerat, inte bara 
från övrig verksamhet inom den enhet där de är placerade, utan 
också ofta från andra aktörer inom flyktingmottagandet. Kommu
nikationen mellan flyktingmottagning och arbetsförmedling kan 
ofta vara dålig, liksom mellan flyktingmottagning och ungdoms
skolan. Däremot förefaller kontakterna mellan flyktingmottagning 
och grund-SFI vara täta, medan påbyggnads-SFI:n igen verkar 
vara relativt isolerad från såväl grund-SFI som flyktingmottagning. 
Givetvis förekommer det variationer, jag försöker här beskriva 
generella mönster utifrån de sex kommuner som vi har studerat. Vissa återkommande mönster som kan noteras är vidare att 
ingen flyktingmottagning har något negativt att anföra beträffande 
biblioteken. Där tycks allmänt finnas ett stort intresse för att bistå 
flyktingarna så gott man förmår. Likaledes gäller att kontakterna 
med fritidsförvaltningen i nästan samtliga fall upplevs som otill
fredsställande. Otillfredsställelsen tycks ha att göra med att många 
förvaltningar definierar sin verksamhet så, att man inte anser att 
det finns någon anledning att vidta några flyktingspecifika åt
gärder, utan att den verksamhet som bedrivs är öppen för alla, även 
flyktingar. 

En faktor vars betydelse redan nämnts, men förtjänar att fram
hållas som viktig i förhållande till det arbete som görs inom 
flyktingmottagarorganisationerna, har att göra med framgångsnivå 
och feed-back. Inte bara den relativa isoleringen, utan också de 
oklara målen och de långa processer det är fråga om skapar 
frustration. Man får helt enkelt inte tillräckligt snabb och säker 



feed-back, d v s  information om vad ens beslut och handlingar får 
för konsekvenser. Resultaten av verksamheten är med andra ord i 
många stycken svåra att få grepp om. 

Som vi sett är målsättningarna med flyktingmottagandet på en 
gång diffusa och mångfacetterade. Det ger utrymme för olika 
tolkningar. När sedan flyktingmottagandet inbegriper personer 
med olika utbildningsbakgrunder, som t ex socialsekreterare, 
familjepedagoger eller invandrarkonsulenter, när personerna tillhör 
olika förvaltningar eller t o m  delvis ligger utanför kommunens 
förvaltning som i fallet med arbetsförmedlare eller sjukvårdens 
personal, så är det inte konstigt om olikheter föreligger mellan 
olika aktörer i definitionen av flyktingmottagandets målsättningar. 
Vi har alltså inte bara olika slags mål på olika nivåer, vi har också 
olika målsättningar och olika prioriteringar av målsättningar 
mellan olika befattningshavare inom det kommunala flykting
mottagandet. 

Analys av konfliktorsaker inom den lokala flykting
mottagningen 

En grundläggande orsak till konflikter mellan flyktingarna och 
kommunens flyktingmottagande är som jag ser det ojämlikheten 
mellan parterna, d v s  flyktingarnas starka beroendeposition. Den 
är speciellt accentuerad bland de asylsökande vilkas rättsliga ställ
ning är osäker på många punkter. Denna leder till passivitet och 
omhändertagande. Omhändertagandementaliteten är kopplad till 
tankar om svaghet och legitim kontroll. 

Ett problem med flyktingar är ofta att man inte uppfattar dem 
exempelvis som starka, högutbildade förkämpar för demokrati och 
som regimmotståndare, utan snarare som personer som borde vara 
nöjda med tanke på att de kunnat komma iväg från förhållandena i 
hemlandet. Naturligtvis är inte alla starka och högutbildade. Det 
som kännetecknar flyktinginvandringen är den stora variationen. 
Men man får inte glömma att många flyktingar har en mycket 
kvalificerad bakgrund, samtidigt som andra kan vara analfabeter. 



Det etniska är något som ofta ger konflikten en speciell form. 
Som bl a Barth (1969) påpekat är etniciteten socialt definierad. 
Det betyder inte att etniciteten inte finns, att den inte skulle kunna 
ha ett genuint innehåll som leder till genuina värdekonflikter, t ex i 
könsrollsfrågor. Men Tomas-teoremet gäller verkligen här, d v s  
om folk uppfattar något som etniskt, så får det konsekvenser. Det 
finns konflikter som inte behöver vara i första hand etniska, men 
som påverkas av att parterna uppfattar etniciteten som en faktor av 
betydelse, t ex i fallet med definitionen av demokrati i Sundsvall 
(se längre fram i texten). 

Även de tjänstemän som kommer från flyktingarnas hemländer 
kan ha behov av att driva en etnisk linje och understryka de kul
turella skillnaderna mellan grupperna, eftersom det ger dem en 
specifik kompetens, som gör dem behövliga och ger dem in
flytande. 

Samtidigt finns också dolda etniska konflikter, d v s  konflikter 
som har en etnisk dimension. Dit hör exempelvis frågan om 
"kulturkompetens" eller socialarbetarkompetens är viktigare vid 
kontakten med flyktingar. 

Det handlar alltså om vilket ansvar och inflytande som ska ges 
till "svenska" tjänstemän respektive tjänstemän med invandrarbak
grund. Sådana konflikter med åtföljande omorganisationer pre
senteras dock inte som etniska, utan som ett sökande efter den 
mest adekvata organisationsformen. 

Konflikter inom flyktingmottagandet finns alltså på flera plan: 
mellan flyktingmottagningen och flyktingar, mellan olika enheter 
som är inblandade i flyktingmottagandet och mellan olika aktörer 
inom flyktingmottagandeorganisationen, för att nämna några vik
tiga exempel. 

Jag ska i det följande försöka belysa detta genom att utgå ifrån 
en del konkreta exempel som illustrerar olika typer av konflikter 
inom det svenska flyktingmottagandet som jag mött ute i våra sex 
kommuner. 



Exempel på inträffade konflikter 

Möblemang m e d  vinröda soffor 

I en av våra kommuner uppstod en konflikt mellan flyktingarna 
och kommunen som kan ges beteckningen genomgångsbostads
eländet. Detta är inte en värdering från min sida, utan endast ett 
uttryck för hur många inom flyktingmottagandeorganisationen 
kände för och upplevde denna situation. 

Bakgrunden låg i att så gott som samtliga flyktingar var asyl
sökande vid ankomsten till kommunen, d v s de saknade uppe
hållstillstånd. Detta berodde bl a på att man satsade på polska 
flyktingar som oftast fick vänta länge på sina tillstånd. I väntan på 
tillstånd tilldelades flyktingarna basmöblerade lägenheter, men så 
fort de fått tillstånd så skulle de tilldelas lägenhetskontrakt. Detta 
system tillämpades i de flesta kommuner, men andelen 
asylsökande och andelen genomgångsbostäder varierade. I denna 
kommun inträffade emellertid en del protestaktioner som gör att 
problematiken illustreras väl. 

Sv: Det har varit mycket bråk och tjafs om bostäderna. Alltför 
många genomgångsbostäder. Alla är likadana, sedan tas de, inklu
sive möbler, över när man får uppehållstillstånd. Svårt att ändra 
på detta system. (Intervju med socialsekreterare på flyktingmot
tagningen, mars 1987) 

Sv: Det ligger ju kvar det här, när man får uppehållstillstånd 
och ska ta över lägenheterna. Vi har kvar en del sådana här 
problem som vi försöker jobba undan så att vi blir av med dem. Vi 
har dragit ner på övergångsbostäderna, vi har haft oerhört mycket 
övergångsbostäder. 

Vi kommer att få kvar ett möbelbestånd som vi inte kan bli av 
med! 

Det var en kille som hade en vinröd soffgrupp, han var för
tvivlad, han kunde inte bo med rött. Han hävdade att han inte tålde 
de här möblerna, att han var allergisk mot rött. Det kan bli mycket 
sånt här. (Samma person, november 1987) 



Det förtjänar att betonas att denna typ av konflikt inte är unik 
för just denna kommun. Alla kommuner måste ha någon form av 
genomgångsbostäder. När antalet asylsökande utan uppehållstill
stånd blir stort, så accentueras emellertid problemet. I och med att 
denna kommun, som tagit emot polska flyktingar efter andra 
världskriget, satsade på polska flyktingar, så fick man i stort sett 
enbart personer som saknade uppehållstillstånd vid ankomsten. 

En faktor av betydelse var flyktingmottagandets organisation. 
Kommunen var en avlastarkommun, utan egentlig erfarenhet av 
flyktingar före avtalet med SIV. Man var också en ganska liten 
kommun och antalet flyktingar man avtalat om att ta emot var 50 
för 1985, därefter 70 per år. I inledningsskedet synes flyktingsam-
ordnaren ha spelat en avgörande roll för flyktingmottagandets ut
formning, detta i kraft av sin dynamiska personlighet och sitt 
starka engagemang parat med ett stort kunnande. Det är möjligt att 
detta var en god lösning; en eldsjäl som arbetar effektivt, hårt och 
obyråkratiskt. Inte heller detta är något otypiskt för en 
avlastarkommun i inledningsskedet. Det stämmer dessutom väl 
med Webers (1972) analyser av den karismatiska personlighetens 
betydelse inom organisationer som ännu inte hunnit byråkratiseras. 

Det finns en likhet med vissa beskrivningar av läget i en annan 
av våra kommuner (se exemplet om demokratisyn). Det tycks som 
om man inom flyktingmottagandeorganisationen ibland upplever 
att flyktingarna bråkar om småsaker och att de sneglar på varandra 
och vaktar på att ingen får fördelar framom någon annan. Nästan 
alltid växer också så småningom ett fast regelsystem fram i och 
med att organisationen börjar finna sin form. Detta motverkar 
risken för dubbla budskap och olika behandling från gång till gång. 

Anledningen till de starka reaktionerna hos vissa flyktingar kan 
vara många. Man kan emellertid inte bortse från att den passivitet 
dessa människor tvingas in i för en lång tid, oftast parat med stark 
isolering från den svenska befolkningen, kan vara en orsak till att 
man inom flyktingmottagningen upplever att man "bråkar om 
småsaker" och vaktar på varandra. När individen inom väsentliga 
livsområden är fråntagen möjligheten till agens, till att styra sitt 



liv, så söker hon naturligtvis ändå ständigt sådana möjligheter där 
de finns. 

Medan flyktingen kan finna sina aktionsmöjligheter vara otill
börligt beskurna, kan således en del tjänstemän bli fi^strerade över 
flyktingamas "bråkighet" och "otacksamhet". Vår humanitet 
fungerar ju bäst om vi är i överläge, om vi verkligen uppfattar dem 
vi hjälper som hjälplösa i förhållande till oss själva. Tacksamhet är 
den attityd vi förväntar oss från dem vi hjälper. 

Den växande insikten bland tjänstemännen om att merparten av 
de asylsökande inte får flyktingstatus, utan får stanna av 
"flyktingliknande skäl" eller "humanitära skäl", kan ytterligare öka 
denna fi-ustration. Flera flyktingsamordnare uttryckte en växande 
misstro mot sin verksamhet. De menade att de kände sig lurade, 
flyktingarna motsvarade inte den bild av politiska flyktingar som 
de haft när de tillträdde tjänsten och en flyktingsamordnare 
menade att den information om flyktingar som hon gav till 
allmänheten började kännas felaktig och i viss mån vilseledande. 

Kanske man kan säga att denna konflikt, även om den synes 
ganska betydelselös, speglar ett allmänt dilemma inom flykting
mottagandet, dilemmat mellan en vilja att hjälpa och omhänderta 
och målet att producera aktiva medborgare som finner sig tillrätta i 
det svenska samhället och genom eget agerande kan ta tillvara sina 
möjligheter. 

Sammanfattningsvis kan man säga att Mvilligheten är starkt 
beskuren för många flyktingar som kommer ut i kommunerna. 
Dels har de ofta inte valt sin kommun fritt, dels är de ofta beroende 
av andra. Detta gäller i extra hög grad de asylsökande, men även 
flyktingar med uppehållstillstånd har ofta en lång väg att vandra 
innan de har arbete eller via studier nått en sådan situation att de 
känner att de själva styr sitt liv. Frågan är hur denna situation på
verkar både dem själva och tjänstemännen. 

Man kan också uttrycka det så att avvikelse och protest inte 
föreligger som alternativ på ett normalt sätt, vilket kan leda till 
vanmakt och passivitet, respektive omhändertagandementalitet. 
Hjälp till självhjälp är en slogan, men förutsätter inte det 



möjligheten av ett personligt val? Att flyktingen ofta ses som ett 
socialvårdsfall kanske egentligen är en rätt naturlig inställning, 
med tanke på omständigheterna. 

Rätten att avvika kan vara hotad, omhändertagande innebär inte 
bara risk för passivisering, utan även ett tryck mot konformism, det 
blir svårare att hävda sin särart. Möblemangsbråket döljer må
hända sådana djupare sanningar! 

Demokratisyn, busskort och gardiner för fönstren 

I en annan av våra kommuner kan två konflikter skönjas mellan 
flyktingarna och kommunens flyktingmottagning. Den ena kom
mer till uttryck i kommunens policy och kan sägas vara motiverad 
bl a av hur kommunens flyktingmottagning uppfattade kulturella 
skillnader mellan flyktingarna och svenskarna. Den andra som är 
en mycket liten konflikt om rätten till busskort beror på flera fak
torer. Delvis sammanhänger den med den förra, delvis samman
hänger den med en rädsla för att stöta sig med den lokala opi
nionen. Dessa två fenomen är också sidor av en större principiell 
konflikt om synen på flyktingarna, hur de ska tas omhand och 
vilken förvaltning som ska ta hand om dem. Ett uttalande om gar
diner i en avlastarkommun sammanhänger delvis med den nämnda 
busskortsproblematiken i en annan kommun. 

Fr: Har det förekommit konflikter mellan kommunens 
flyktingmottagande och flyktingarna? 

Sv: Det här med individuell prövning. Vår linje från början: 
ingen individuell prövning, det är A och O när det gäller folk som 
inte levt i en demokrati. Kanske hårt, kanske bra för oss (inom 
flyktingmottagandet). 

(Intervju med dåvarande flyktingmottagaren, januari 1987) 
Fr: Blir det mycket oklarheter om det här med pengarna? 
Sv: De flesta tycker ju att de skulle behöva mer, och jag förstår 

dem, inte för att kommunen skulle ha speciellt låg norm, den ligger 
ju förhållandevis bra i jämförelse med andra kommuner, men det 



är ju kärvt ändå. Alla som är tvungna att gå på socialbidrag har 
det ju knappt. 

Fr: Man forsöker ge alla samma här? 
Sv: Jag gör alltid individuella prövningar, det är ju 

socialtjänstlagen, men då gör jag så här att när det gäller familjer 
prövar jag lika och när det gäller ensamstående prövar jag lika! 
När det t ex gäller kläder så är det lika för alla, vi har beslutat att 
ingen ska få något utöver norm. För om exempelvis en familj från 
en viss nationalitet har fått något över, så är ju ryktet ute på en 
gång! Det är lite svårt att förklara det här med individuell 
prövning, för i en demokrati ska alla behandlas lika! 

(Intervju med socialsekreterare, knuten till flyktingmottag
ningen, maj 1987) 

Fr: Har det förekommit konflikter mellan administrationen 
och flyktingarna? 

Sv: Busskortet! Det har blivit en principfråga, det svenskarna 
inte får kan inte heller flyktingarna få. 

(Intervju med familjepedagog, januari 1987.) 
I en annan kommun gjorde flyktingsamordnaren följande ut

talande i november 1987: 
Fr: Hur är läget beträffande bostäder? 
Sv; Ja, det blir sämre för varje dag, men vi har bra samarbete 

med bostadsförmedlingen och det räcker att man flaggar i förväg 
så fixar det till sig. Vi hänger ut gardiner i fönstren så länge den 
står tom för att inte väcka ont blod! 

Vad handlar nu detta om och hur anknyter de senare exemplen 
om busskortet och gardinerna till de tidigare? 

Man har alltså bestämt att flyktingarna inte ska få busskort 
eftersom svenskarna inte får det och att de inte ska ha "individuell 
prövning" eftersom det leder till bråk och avundsjuka om vissa 
individer behandlas olika. I praktiken torde det leda till att man får 
mindre än svenskarna. Att flyktingar som bor långt från centrum 
inte får busskort, trots ett uppenbart behov, kan ses som en kon
sekvens av den allmänna linjen om att alla ska behandlas lika. I 
detta fall har detta givits en kulturell motivering: flyktingarna 
34 



kommer från kulturer som är annorlunda, de klarar inte av och för
står inte den svenska demokratin. Alltså ska de behandlas lika, 
annars blir det bara bråk och avundsjuka. Detta hade utvecklats till 
en sorts styrande ideologi på flyktingmottagningsenheten. 
"Demokrati" definierades således som ett mera kulturellt utvecklat 
tillstånd där individer kunde särbehandlas, "åt var och en efter be
hov", medan flyktingarna sågs som individer som ej var mogna för 
en sådan särbehandling och därför skulle behandlas uniformt, ett 
slags "demokratins lägre stadium"! 

Detta är ett exempel på hur den etniskt-kulturella dimensionen 
får en inverkan på flyktingmottagandet. Det är emellertid troligt att 
mycket av detta vaktande på varandra bland flyktingarna beror på 
det tidigare refererade tillståndet av passiv hjälplöshet och inte en
bart behöver ha att göra med kulturella normer och värderingar. 

Vaktandet på varandra behöver dock inte enbart vara en enkel 
och direkt effekt av den passivt hjälplösa situation som flykting
arna befinner sig i. En indirekt effekt har att göra med vad Billy 
Ehn (1974) kallat "påtvingad intimitet", d v s  medlemmerna i en 
flyktinggrupp tvingas tillsammans på grund av situationen och be
traktas av utomstående som en homogen grupp, trots att väsentliga 
olikheter kan föreligga mellan olika medlemmar som i ett normalt 
fall inte skulle leda till närmare samröre. Skillnaderna kan vara et
niska som i det fall Ehn refererar till där "jugoslaverna" i själva 
verket bestod av rusiner, slovener, serber (inklusive bosnier), 
kroater, ungrare och slovaker. De kan också vara grundade på 
sociala skillnader som har att göra med land-stad, klass, utbildning 
eller släktskapsförhållanden och som sammanhänger med olikheter 
i livsstilar. En sådan situation av "påtvingad intimitet" rymmer 
givetvis frön till konflikter och avundsjukt vaktande på varandra. 
De sociala nätverken fyller således positiva funktioner med 
avseende på information och socialt stöd, men denna "påtvingade 
intimitet" behöver inte leda till de nätverk som utomstående för
väntar sig, utan kan helt naturligt leda till en mångfald av grupper 
och nätverk som ibland upplever sig ha föga gemensamt med 
varandra. 



Ett annat fenomen som uppmärksammats av Magdalena 
Jaakkola (1983) har att göra med vad hon betecknat som en mate
rialistisk och konsumtionsinriktad livsstil. Denna fann hon framför 
allt bland de finska invandrare som levde relativt isolerade från 
svenskarna. Denna livsstil präglas således av en sorts passivitet 
och "konsumtionshysteri", trots att dessa personer inte är tvingade 
till passivitet vad beträffar arbete såsom flyktingarna. Tvärtom är 
arbetet ett väsentligt inslag i tillvaron. Deima konsumtionsin-
riktade livsstil var också förknippad med en viss "tävlan" beträf
fande uppnådd levnadsstandard mellan invandrarna och därmed 
också med avundsjuka. 

Detta innebär att flyktingamas vaktande på varandra inte enbart 
behöver bero på den påtvingade passivitet som många lever i efter
som de inte har arbete. Det kan ha att göra med passivitet i en all
männare mening, förlust av social status, känsla av hjälplöshet, 
dåliga kontakter med svenskarna, avskurenhet från aktivitet och 
påverkansmöjligheter i det samhälle där man befirmer sig. 

Hur som helst så illusterar detta exempel hur etniciteten får 
betydelse om viktiga aktörer tilldelar den betydelse. 

Både detta och de följande exemplen handlar emellertid också 
om något annat, sett ur flyktingmottagandeorganisationens syn
vinkel, nämligen att försöka undvika konflikter. I det första fallet 
handlar det om konflikter i flyktinggruppen. I det andra måhända 
både att undvika konflikter inom flyktinggruppen och att undvika 
negativa reaktioner från kommuninnevånarna. I det sista exemplet 
är det helt klart fruktan för negativa reaktioner bland kommun
innevånarna som styr handlandet. Trots detta säger man sällan att 
det varit mycket konflikter eller mycket negativa reaktioner från 
allmänheten. Det är ju möjligt att det finns en tendens att tona ner 
sådant, men det kan också vara så att det är något "latent", något 
man fruktar, fastän inget dramatiskt har hänt. 



Att lära sig svenska 

SFI-undervisningen, d v s  svenska för invandrare, är den 
huvudsakliga verksamheten för de flesta flyktingarna. Den upp
visade under den period som vi studerade i många fall brister, som 
oftast inte har så mycket med kommunens flyktingmottagande att 
göra, utan är en konsekvens av verksamhetens utformning som be
stämts av statsmaktema. 

Ett av de väsentligaste förhållandena för att förbättra flykting
amas ställning och deras relationer till majoritetsbefolkningen är 
att se till att de snabbt får möjlighet att försörja sig själva. 

För detta fordras en god utbildning i svenska och möjligheter 
till arbete. Dessa två komponenter är av väsentlig betydelse för 
flyktingarnas välfärd, men också för svenskarnas attityder till 
flyktingama. Som det var under vår undersökningsperiod 
1985-1987 gick många asylsökande under lång tid passiva. Män
niskor som är i sin mest aktiva ålder och som visat prov på den 
handlingskraft som det innebär att lämna sitt land, går plötsligen 
sysslolösa och socialvårdas i förläggningar eller ute i kom-
munema. Det är givetvis mycket nedbrytande i sig att hamna i en 
sådan position av passivitet, samtidigt som man försöker orientera 
sig i ett främmande samhälle och lära sig ett språk man är helt 
obekant med, utan tillgång till de normala nätverk som kan stödja 
en människa socialt. 

Sysslolösheten innebär ofta en identitetsförlust och kan leda till 
svåra relationsproblem inom familj ema. Dämtöver leder den till en 
isolering från den svenska befolkningen. Läget på bostads
marknaden och de begränsade resurserna för service på invandrar
nas språk leder till att flyktingarna ofta bor koncentrerade i 
oattraktiva bostadsområden, ofta en bra bit från centralorten och 
med glesa bussförbindelser. Detta gäller inte så sällan i de "små" 
kommunerna, som ju ofta är mycket stora till ytan. 

Genom arbete skulle dessa människor komma i en naturlig 
kontakt med svenskar i situationer där man gör något gemensamt. 
En sådan kontakt kan aldrig ersättas av nog så välmenande fadder



familjer. Endast i en jämlik situation som kräver samarbete och där 
man kan visa vad man duger till, firms möjligheter att knyta natur
liga kontakter med andra människor i en ny miljö. 

Genom arbete skulle man också stärka sin självkänsla och höja 
sitt värde i svenskamas ögon, detta i en situation då mycket av det 
som gav en värde i hemlandet gått förlorat. 

Vidare skulle man på ett naturligt sätt lära sig en hel del om det 
svenska samhället, samtidigt som man fick kontinuerliga och 
naturliga tillfällen till språkträning. 

De svenskar som ser flyktingarna gå sysslolösa ute i kom-
munena är ofta ovetande om skälet till detta. Det är givetvis i viss 
mån en informationsfråga, men enbart information räcker nog inte. 
Så länge flyktingarna inte ges en meningsfull sysselsättning så 
kommer de att uppfattas som ett "problem" av många och risken 
för negativa opinioner växer. 

Det är viktigt att uppmärksamma att flyktinginvandringen 
innebär en annan selektion av arbetskraft än den tidigare arbets
kraftsinvandringen. 

Å ena sidan får vi nu in personer med mycket svag utbildning 
eller en utbildning som är totalt oanpassad till svenska förhåll
anden. För dessa människor är vägen till ett fast arbete i Sverige 
ofta mycket lång. 

Å andra sidan får vi in ett stort antal flyktingar med mycket 
kvalificerad utbildning och erfarenhet. Dessa personer möter i dag 
ofta stora svårigheter beträffande möjligheterna att utnyttja sina 
tidigare kunskaper och Sverige går därigenom ofta miste om en 
kvalificerad utbildningsresurs som bekostats av andra länders ut
bildningssystem. 

Man ska inte sticka under stol med att många problem måste 
lösas för att en förbättring ska kunna ske härvidlag. 

En svårighet tycks vara attitydmässig. Vår humanitet fungerar 
bäst om dem vi hjälper är svaga, svagare än vi. En omedveten 
motvilja mot att hjälpa en flykting till en position som kanske är 
mera välbetald eller inrymmer fler intressanta arbetsuppgifter än 



vad som står oss själva till buds kan inte uteslutas. (Se även 
Lithman 1984.) 

I detta sammanhang riskerar högutbildade flyktingar att få föga 
stöd för sina försök att etablera sig i sitt yrke här, framför allt om 
arbetsmarknadssituationen för de svenska kollegerna är svag. 

Andra svårigheter är praktiska och de ska förvisso inte under
skattas. Många utbildningar är dåligt avpassade till svenska behov, 
andra yrken kräver så kvalificerade kunskaper i svenska, att dessa 
är svåra att uppnå inom en rimlig tid. Även kunskaper i engelska 
kan krävas i Sverige, när det kanske var franska som gällde i hem
landet. 

En del av dessa svårigheter hänger också samman med den nu
varande SFI-undervisningen. 

Det förekommer ett ganska utbrett missnöje med SFI-under
visningen, såväl bland flyktingarna som bland exempelvis tjänste
män inom flyktingmottagningen, bland SFI-handläggama själva 
och bland arbetsförmedlingens personal. 

Många invandrare och flyktingar som gått igenom SFI-under-
visningen har så otillräckliga kunskaper i svenska att de inte kan 
arbetsplaceras. 

Detta har att göra med flera omständigheter. För det första 
synes timantalet vara otillräckligt och möjligheter till intensiv
studium för dem som så önskar saknas. För det andra synes moti
vationen ibland vara låg bland de asylsökande som läser sina tre 
timmar per dag, medan de går och väntar på besked om uppe
hållstillstånd. För det tredje har många kommuner svårigheter att 
skaffa kvalificerade lärare, vilket bland annat sammanhänger med 
att kraven på kompetens överstiger en vanlig adjunkts, medan an
ställningsvillkoren är sämre än för vanliga lärare. För det fjärde är 
kraven på lärarkompetens lägre vad gäller påbyggnads-SFI:n, vil
ket leder till att den mera krävande nivån handhas av mindre kom
petent folk. För det femte leder den vanliga uppdelningen - att 
komvux sköter grund-SFI:n och även vidareutbildning som t ex 
SVAN och Etapp 2, medan studieförbunden sköter påbyggnads-
SFI:n - till bristande kontinuitet i undervisningen och i många fall 



till dåligt samarbete mellan grund- och påbyggnads-SFI:ns per
sonal. 

Just den förändring i invandringen som skett med å ena sidan 
ett stort antal högutbildade flyktingar och deras behov av relativt 
djupgående svenskkunskaper för att kunna tillgodogöra sig kom
pletteringsutbildning eller eljest verka inom uppgifter som mot
svarar deras allmänna kvalifikationer och å andra sidan ett icke 
oväsentligt antal svagutbildade och analfabeter, ställer nya krav på 
SFI-undervisningen. 

Citat ur intervjuerna som belyser situationen kunde göras 
många och långa, men utrymmet tillåter inte mer än några axplock. 
Jag börjar med utdrag ur en intervju med en familjepedagog. 
Intervjun gjordes i januari 1987. 

Fr: Dålig överensstämmelse mellan flyktingamas önskemål 
och vad ni kan göra? 

Sv: SFI. Gäller ej asylsökande. Dessutom dåligt ordnad, 
undervisningsmateriel saknas, många får inte timmar som de 
borde, ryckigt, man går kanske två månader, sedan uppehåll, 
sedan igen en månad kanske. 

Väntetiderna bekräftas av den SFI-ansvarige i samma kom
mun. Intervjun gjordes i mars 1988. 

Fr: Hur många står och väntar? 
Sv: I dag har jag ett 20-tal. 
Fr: Det kommer att öka? 
Sv: O ja, det blir ju fler och fler. 
Fr: Kan man alltså säga att väntetiden är ett par månader? 
Sv:... längre ... ett halvår i alla fall. Det är för mycket, vi är 

medvetna om det. Men så här är det. 
Naturligtvis varierar väntetiderna i olika kommuner, men i all

mänhet så får man räkna med en viss väntetid och hur lång den är 
beror på när man konmier, lärarna kan ju inte arbeta med alltför 
heterogena grupper. Praxis för asylsökande tycks variera, i exem
pelvis Uppsala ges de med uppehållstillstånd förtur, i vissa fall 
görs ingen åtskillnad - några kommuner har ju under undersök
ningsperioden huvudsakligen asylsökande - och i vissa fall krävs 



uppehållstillstånd. De kommuner som har huvudsakligen asyl
sökande råkar då ut för problemet med dålig studiemotivation 
bland många asylsökande som är osäkra på om de kommer att få 
stanna i Sverige. I flera kommuner har man försökt förbättra när
varon genom att dra av pengar från socialbidraget om man inte 
deltar i SFI-undervisningen. 

Två exempel på uttalanden om den dåliga studiemotivationen 
ges här, det första kommer från den SFI-ansvariga i en kommun, 
det andra från en flyktingsamordnare i en arman kommun. Inter
vjuerna gjordes i mars och april 1988. 

Sv:... vi har ganska mycket avhopp, det är lite kulturkrockar, 
vi i Sverige är mycket noga med tider och de har inte det i sin 
kultur, så det är en jobbig bit. Så har de kanske utvisningshot 
hängande över sig, de mår dåligt, helt enkelt. Vi har nog tyvärr ett 
25 %-igt avhopp i dag. 

Fr: Det var då problem med SFI tidigare? 
Sv: Ja, och vi gick ju ut och sade att vi måste dra in pengarna 

om ni är borta och det är klart att det är väl säkert så tyvärr att 
det är den stora anledningen till att närvaron har ökat. Vi började 
dra av i början av hösten. 

Fr: Varför var närvaron så dålig? 
Sv: Ja, om jag kunde begripa det. Rent teoretiskt så resonerar 

de ju väldigt fint, de säger att vi måste ju lära oss svenska och att 
det är viktigt för oss, men... 

Fr: Vad är det som tar emot då? 
Sv: Givetvis är det ju så att for dem som är asylsökande är 

motivationen lägre, så måste det ju vara. Å andra sidan så tycker 
jag att människor som befinner sig i en krissituation behöver 
struktur i tillvaron, det är mitt argument varför jag vill tvinga dem 
så att säga till skolan, för jag tror att om man tillåts att sitta 
hemma och krisa så blir krisen värre. Men om jag frågar: "Varför 
var inte du i skolan i går?" Ja, då måste han åka till Stockholm för 
att fixa något nytt papper när det gäller uppehållstillståndet... Det 
är prioriteringar som man gör och det är givet att man slåss mer 
för sitt uppehållstillstånd än att få svenskundervisning ... Jag har 



nu valt den här hårdare vägen och jag tycker inte att de mår sämre 
av det. 

Fr: Om de inte kominer, vad händer då? 
Sv: Då drar vi av socialbidraget, det blir 13 kronor, men är 

man asylsökande då har man ju inga 13 kronor, men då drar jag 
av dem ändå. Så det är inga stora summor det gäller, men det kan 
bli otroliga diskussioner. Det finns folk som har embarkerat sig i 
korridoren för 39 kronors skull. 

Den dåliga studiemotivationen kan hänga ihop med flera om
ständigheter. Ett är problemet att många inte har sitt uppehållstill
stånd klart. Ett annat kan hänga ihop med en allmänt passiv till
varo och med depressioner och ängslan för anhörigas situation 
därhermna. Det är dock inte givet att alla orsaker är förknippade 
med flyktingarnas tillstånd, även SFI-undervisningen kan ha ett 
innehåll eller en organisation som leder till låg motivation. Åt
minstone i de mindre kommunerna leder gruppemas ringa storlek 
till att det är svårt att nivågruppera eleverna, vilket måste leda till 
en svår klassrumssituation. Vi vet också att många klagar på den 
uppnådda kunskapsnivån efter genomgången SFI-undervisning. 
Om undervisningen inte upplevs som effektiv och adekvat så 
minskar detta givetvis också motivationen. 

Ett annat problem har att göra med kompetenskraven och vill
koren för lärarna på grund-SFI:n. De formella kompetenskraven är 
snarare högre än för en vanlig adjunkt, medan arbetsvillkoren är 
sämre. Dessutom finns det brist på lärare som fyller kompe
tenskraven. Denna situation leder givetvis till rekryteringssvårig
heter i många fall. Så här beskriver en SFI-ansvarig situationen 
(mars 1988). 

Sv: Sen har vi fem lärare som arbetar 40 timmar per vecka, de 
har alltså inte samma villkor som de övriga lärarna, tyvärr. De 
går under ett annat avtal, trots att man kräver mer utbildning av 
dem än vad man gör av vanliga adjunkter, det är lite 
motsägelsefullt!... 

Bara en av fem har fått kompetens, det har hon fått på grund 
av lång tjänstgöring. Men vi har två stycken som snart är klara 
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med den formella kompetensen, man ska ha 180 poäng, man ska 
ha 20 poäng mera svenska än en vanlig svensklärare, plus att man 
är väldigt noga med det här pedagogisktipraktiska året, det är en 
viss metodik, en viss pedagogik att undervisa invandrare. Så det är 
inte bra det här, men så här är det! 

En annan SFI-ansvarig i en avlastarkommun beskriver prob
lemet så här i maj 1988. 

Sv:... För det första kan jag inte riktigt förstå varför kraven på 
kompetens är så rigorösa i det här fallet. Jag hanterar hela skol
verksamheten här och det finns ingen annan lärarkategori där jag 
måste skriva upp till Stockholm och begära dispens! Och det 
tycker jag är löjligt. Vi letar naturligtvis efter den människa som 
är mest kompetent, men vi har svårt att hitta någon som kan svara 
mot alla dessa krav. Men vi har en behörig och sen har vi fått söka 
dispens för den andra. 

Det är ju trist det här att man ska ha större krav på lärare som 
ska undervisa invandrare än i det reguljära skolväseruiet. Detta är 
klumpigt, detta tynger ju ner vår administrativa apparat att hålla 
på med dessa dispensansökningar! 

Visst ska vi ha kvalificerat folk, det är systemet vi reagerar på. 
Det ska ju inte ligga ett snäpp över det vanliga, alltså. 
De formella kompetenskraven är alltså i många fall inte upp

fyllda. I de fall de är uppfyllda så handlar de ofta om lärare som 
fått kompetens tack vare lång tjänstgöringserfarenhet, utan att ha 
den formella skolning som egentligen förutsätts. Det föreligger 
med andra ord brist på kompetent personal, samtidigt som man 
saknar möjligheter att locka till sig folk genom att kunna erbjuda 
särskilt goda anställningsvillkor. 

Det föreligger också missnöje på flera håll med de uppnådda 
kunskaperna inom SFI-undervisningen. Så här beskriver en SFI-
ansvarig situationen i mars 1988. 

Sv: När de har gått igenom grund-SFI då har de kommit 
ganska långt. Då kan du ganska mycket svenska, men du klarar 
dig inte! Du kan prata och du kan Hora dig praktiskt, men sen då? 
Men då kan man fortsätta och där har vi ett problem som jag gott 



tycker att du kan skriva ner, att några kan gå ut på 
arbetsmarknaden, det är ett fåtal. 

Även arbetsförmedlama är kritiska mot den uppnådda nivån på 
svenskkunskaperna hos de flyktingar som kommer till förmed
lingen efter genomgången SFI-undervisning. 

Sv: Ett par av dem som jag inte kan få arbete till, det är på 
grund av att de har för dålig svenskundervisning! Jag har jobbat 
med en familj i två veckor ... och mannen i fråga var ute och 
tittade på två olika arbeten ... och där konstaterade arbetsgivaren 
att de hade på tok för dålig svenska. Kvinnan testade vi, mannen 
har vi också testat, men hon har läst både grund-SFI och 
påbyggnads-SFI och ändå så ligger hon på nivå A och det är så 
gott som inga kunskaper alls! 

Nästa intervjuavsnitt belyser samma problematik och kommer 
från den tjänsteman på arbetsförmedlingen som handhar flykting
frågorna. Intervjun gjordes i november 1987. 

Fr: Finns det sådana som egentligen borde gått tillbaka till 
grund-SFI? 

Sv: Ja, det borde de ha gjort allihopa, tyckte vi! För de 
testades på AMI. Det finns alltså gamla, väl utarbetade test, som 
används inom AMU och vi fick hjälp från Gävle att testa allihopa 
och de hamnade alltså på en nivå som var så låg så att de kunde 
omöjligt tillgodogöra sig ens en enklare arbetsmarknadsutbild
ning! 

De SFI-ansvariga i denna kommun var medvetna om att vissa 
brister råder, vilket inte har att göra med SFI-undervisningen i just 
denna kommun utan beror på SFI-undervisningens målsättningar 
och ramar överhuvudtaget. Samtidigt upplevde man en klar 
frustration över kritiken och de alternativa testningarna som 
arbetsförmedlingen framfört och utfört. 

Sv: Sen fick vi då bakslag från AMU, där de tyckte att det var 
rent ynkligt vad dåligt de kunde tala svenska. De kunde inte sätta 
dem i några arbetsmarknadsåtgärder. Det var så ynkligt så det var 
inte klokt. De hade något sammanträde där vi inte var 
representerade. De sade att det var dåliga lärare och dessutom 
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hade de blandat ihop påbyggnads- och grund-SFI och så vidare. 
Då visade det sig att AMU har ett eget test och dä hade man testat 
våra elever med AMU-testet och det har mycket, mycket högre 
krav än SFI-testet. Vi blev faktiskt ganska upprörda. För vi ska gå 
efter vad skolöverstyrelsen säger, men sen går man alltså in med 
ett annat test för personer som har fått flera veckor 
intensivutbildning, månader kanske, ännu längre. Det där testet 
får man släppa helt enkelt! 

En SFI-ansvarig i en annan kommun uttryckte också en viss 
frustration över arbetsförmedlingens värdering av den uppnådda 
kunskapsnivån, men också över målsättningarna med SFI-under-
visningen. Intervjun gjordes i maj 1988. 

Sv: Jag slog upp målen i reglementet, det finns ju klara mål, 
men jag tror att det blir en aning heterogent, olika från skola till 
skola, från ort till ort, här finns ju ingen riktigt standardiserad 
mall för vad man ska kunna, hur stort ordförrådet ska vara, inom 
vilket område ordförrådet ligger, det är för diffust utformat. 

Vi har konstaterat att studiemotivationen i många fall är dålig 
och att brist på kompetenta lärare föreligger. Vi har också pekat på 
att man i kommuner med få flyktingar har svårt att nivågruppera 
eleverna. Detta kan vara bidragande orsaker till den uppnådda kun
skapsnivån. Möjligheterna att individualisera undervisningen efter 
elevens förutsättningar och behov förefaller små, likaså att inten-
sivläsa för den som så vill. I en situation där eleverna har så skif
tande studiebakgrund och så skiftande ambitioner, blir det svårt att 
ge alla en adekvat undervisning. I stället går alla sina 3x5 timmar i 
veckan, i den mån de orkar delta. När dessutom målsättningarna är 
allmänt formulerade och timresursema begränsade så är det kanske 
inte så underligt om nivån på de erhållna kunskaperna inte alltid 
håller måttet för de krav som de eftersträvade arbetena eller 
vidareutbildningarna kräver. 

Kritiken mot påbyggnads-SFI:n var också allmän. Den kommer 
från flera håll och kritiska tongångar kunde även höras från perso
nal inom påbyggnads-SFI:n. 



Uppsala är en ovanligt resursstark kommun när det gäller ut
bildning och där är även påbyggnads-SFI:n välorganiserad, efter
som kursverksamheten har en lång erfarenhet och tillgång till 
kompetenta lärarkrafter. Även samarbetet med grund-SFI:n verkar 
vara förhållandevis bra. Detta hindrar dock inte den ansvarige för 
påbygggnads-SFI:n att se ganska pessimistiskt på utbildnings
resultatet. Intervjun gjordes i-februari 1988. 

... jag tror att det kommer att visa sig så småningom att man 
inte har vunnit någonting med att dra ner på timmar, dra ner på 
svenskundervisningen. Man har naturligtvis gjort det för att spara 
pengar, men det kommer alltså att kosta dubbelt upp så små
ningom, för de här personerna klarar sig inte inom vidareutbild
ningen, de klarar sig inte på arbetsmarknaden, de får inga jobb 
helt enkelt! Och får de ett jobb så klarar de inte av det. Så det 
kommer att betalas ut i socialbidrag och psykvård! 

Annars kom mycket kritik mot påbyggnads-SFI:n från såväl 
grund-SFI:n, flyktingmottagare och arbetsförmedling. Först den 
ansvarige för grund-SFI:n i en kommun i mars 1988. 

Men de som vill läsa vidare, de ska gå till något som heter 
påbyggnads-SFI och i vår kommun har vi det på ABF och TBV. 
Men det är tydligen en annan pedagogik. De har ingen läroplan, 
de har inga utbildade lärare, utan där är man ju handledare. Det 
ställs inte samma krav på lärarna. Och det har inte varit bra här, 
det kan jag säga rent ut. De börjar här, de går några gånger, de 
ledsnar och sen skingras gruppen, så har det varit hela hösten ... 
Vi vill ju helst ha alltihop! Vi vill ha grundvux, vi vill ha grund-
SFI, vi vill ha påbyggnads-SFI och vi vill slussa dem vidare. 

Flyktingsamordnaren i en kommun är också kritisk mot kvali
teten på fortsättnings-SFI;n i november 1987. 

Jag är tveksam till kvaliteten på fortsättnings-SFI:n. Den 
verkar också delvis fungera som en "slasktratt" för alla som går 
och väntar på tillstånd, AMU-utbildningar + de som är färdiga 
med grund-SFI:n, dvs mycket heterogena grupper. Kommunen 
har ju ingen skyldighet att anordna fortsättnings-SFI. Den hade 
legat på studieförbunden och fick ligga kvar där. AMU borde 
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också lägga in svenskundervisning i sina kurser. Sen har vi dem 
som inte kan läsa och skriva, grundvux + resten, allt sammantaget 
kan ta upp till 6 år! 

Vi avslutar med ett utdrag ur en intervju med ansvariga för 
grund-SFI:n i ytterligare en kommun. Grund-SFI:n sköttes av 
komvux. 

Sv: Vi startade med att lägga ut grund-SFLn på bildningsför
bunden for allt var ju upplagt för att de skulle ta hand om det. Men 
senfunkade inte det och då tog vi hand om det på komvux. 

Fr: Vad var det som inte funkade? 
Sv: Ja, ... de hade problem med lärarfrågan och sen är det ju 

så att vi har lite mer rutin på att hantera utbildning av den här 
typen, det är ju dock ingen studiecirkel vi bedriver! Det behövs 
också ett ganska tätt samband som inte bildningsförbunden har 
någon erfarenhet av. 

Fr: Kontakt med fortsättnings-SFI:n? 
Sv: Det är det vi ska försöka att börja jobba på lite. Vi ska för 

det första försöka att förlägga deras utbildning till samma plats, så 
att lärarna kan korrespondera sinsemellan. Då är det ju också 
möjligt att de som går på utbildningen också fortsätter. Jag säger 
rent ut att jag tycker att det vore önskvärt att skolan tog hand om 
den biten också, så vi kunde skapa en ordentlig kontinuitet i det. 
Att de helt plötsligt ska kastas ut i ett bildningsförbund, jag fattar 
inte det! 

Sammanfattningsvis kan situationen beskrivas på följande sätt: 
Ryddghet, uppehåll och väntetider är alltså ett problem som 

drabbar många. Det är naturligtvis inte så lätt att undvika när flyk
tingar strömmar in vid olika tidpunkter. I de små kommunerna har 
man dessutom svårigheter att nivågruppera eleverna tillräckligt, de 
är helt enkelt för få. Detta leder givetvis till pedagogiska problem 
med tanke på den stora variationen i utbildningsnivå mellan olika 
flyktingar. 

Sedan har vi lärarsituationen. Kraven för att erhålla kompetens 
som grund-SFI-lärare är höga, så höga att få har uppnått dem 
genom formella meriter. En stor del av de kompetensförklarade 



lärarna har i stället fått sin kompetens genom lång erfarenhet. Det 
är inget fel att sätta ambitionsnivån högt och det är också 
acceptabelt att man under ett uppbyggnadsskede ännu inte har 
tillräckligt många lärare med den erforderliga formella kom
petensen om 180 poäng. Det förefaller dock lite inkonsekvent med 
så höga formella krav, högre än för en vanlig adjunkt, när villkoren 
för en SFI-lärare samtidigt är sämre än en vanlig lärares. 

Den dåliga studiemotivationen hos många flyktingar är också 
ett återkommande tema. Det kan delvis ha sin grund i allmäima 
problem, osäkerhet om man ska få uppehållstillstånd, allmän 
sysslolöshet och isolering. Men det är naturligtvis inte omöjligt att 
det hos en del är en reaktion på själva undervisningen. 

Uppdelningen av SFI-undervisningen i en grunddel som ordnas 
av kommunen och en påbyggnadsdel som handhas av studieför
bunden förefaller ha klara nackdelar och missnöjet med den nu
varande ordningen kommer klart fram bland de ansvariga inom 
grund-SFI:n. Förutom att studieformerna skiljer sig åt så är inte 
lärarkraven desamma för påbyggnads-SFI:n som ju borde inne
hålla den mest avancerade undervisningen. Samordningen mellan 
dessa båda studieformer förefaller också svag. För dem som efter 
påbyggnads-SFI:n ska försätta med studier på komvux, leder sys
temet till ryckighet och brist på koordination. 

Även bland arbetsförmedlama hörs kritiska tongångar. Den 
uppnådda nivån i svenska är ofta inte tillräcklig för att individen 
ska kunna arbetsplaceras. Naturligtvis föreligger här stora 
individuella variationer, men antalet med dålig svenska förefaller 
oroväckande hög, både med tanke på dem som vill direkt ut i 
arbetslivet och med tanke på det inte ringa antal flyktingar som 
skulle vilja komplettera sin tidigare utbildning från hemlandet. 

Erfarenheterna av praktik varvad med SFI är goda. 
Avslutningsvis ska sägas att SFI-problematiken ser ganska lika 

ut i alla våra kommuner. De speciella problem som kan före
komma är att små kommuner kan ha svårare att rekrytera kompe
tenta lärare och att nivågruppera de alltför få eleverna, men grund
problemen ser annars likadana ut på de flesta håll. 



Att söka efter lämpliga flyktingar 

Det finns en reaktion inom avlastarkommunernas flyktingmot
tagande som är ganska komplicerad till sin natur. Två element i 
denna reaktion kan kanske formuleras på följande sätt; Efter en tid 
känner sig många tjänstemän inom flyktingmottagandet besvikna, 
eller som man ofta numera säger: "utbrända". Detta kan bl a leda 
till att man satsar på nya flyktinggrupper. I en kommun övergick 
man från en ensidig satsning på polacker till att ta in flera grupper, 
främst iranier. Detta låg också i SIVs intresse, eftersom iranierna 
var den största flyktinggruppen just då. Samtidigt övergick emel
lertid en annan kommun från en ensidig satsning på kurder till att 
börja ta emot just polacker. BCanske man kan säga att avlastar-
kommunerna går igenom en läroprocess, där stark entusiasm efter 
en tid följs av en del frustrationer. Kanske man upplever en viss 
isolering, flyktingmottagandet är en speciell sysselsättning som 
ofta har lite kontakt med den övriga kommunala verksamheten. En 
sådan isolering kan leda till känslor av hjälplöshet, samtidigt som 
den kan ge enskilda befattningshavare ganska stor frihet att inom 
gällande ramar organisera verksamheten. Givetvis måste också en 
reaktion komma när man ser att flyktingarna ofta mår ganska 
dåligt och att detta inte är något som man så lätt kan påverka, 
väntetider för uppehållstillstånd förblir länge oförändrat långa och 
SFI-undervisningen har de brister som här beskrivits och de lediga 
bostäderna minskar. För den skull finns det ingen anledning att 
svartmåla situationen, i och med att kunskapen ökar så ökar också 
möjligheterna att utveckla verksamheten. I Bollnäs lyckades man 
exempelvis inom SFI-undervisningens ram och med hjälp av en 
SYO-konsulent att på ett framgångsrikt sätt utveckla 
praktikarbeten i kombination med undervisningen. Ändå tror jag 
att man kan säga att den första tidens entusiasm efterhand för
ändras till en mer realistisk, men också mer kritisk och desillu
sionerad hållning. 

Vi böljar med ett utdrag ur intervjun med den dåvarande flyk-
tingsamordnaren i en konmiun. Intervjun gjordes i mars 1987. 



Sv: Det ska finnas en samverkansgrupp enligt programmet, 
men den dog ut... Ingen idé att kalla folk till möten om de inte är 
intresserade. 

Alla säger att de är intresserade, men det är svårt att få folk att 
göra något... Det är svårt att veta vad målsättningen är. Ingen 
diskussion. Hur ska intentionerna tolkas, vad kan vi göra utan att 
behöva jråga?... 

Arbetet är en specialitet... 
Nästa intervjuavsnitt kommer från en flyktingsamordnare i en 

annan kommun. Intervjun gjordes i maj 1988. 
Sv: Det är ett ensamarbete. Jag menar, flyktingar, ja det är 

liksom lite... 
Under ett personalmöte före förra helgen på 

socialförvaltningen snabbade kanslichefen ner för att ta reda på 
öppettiderna. När jag skulle dra öppettiderna för 
flyktingmottagningen så sa han: "Ja, det bryr jag mig inte om, det 
tar jag inte med". Men det har varit så hela tiden. 

Isolering och brist på regler och erfarenheter möter alltså flyk
tingmottagningen i böljan. Men även erfarenheterna av hur flyk
tingarna har det i kommunen, hur de reagerar, hur verksamheten 
fungerar, och hur den svenska flyktingpolitiken i stort fungerar, 
kan påverka attityderna. Ett uttryck för den svenska flyktingpoli
tiken som synliggörs på lokal nivå är utvisningsbesluten. Det är 
naturligtvis svåra &ågor och de upplevs inte lättare genom den 
inkonsekvens som följer av att fall som får massmedial 
uppmärksamhet ofta behandlas annorlunda än övriga fall. 

Så här uttrycker en tjänsteman i en avlastarkorranun situa
tionen. Det första avsnittet kommer från en intervju i april 1987. 

Sv: Bland våra 75 finns fem stycken som fått utvisningsbeslut 
som de överklagat. Jag vet inte om siffran är riktig, men jag hörde 
att uppemot 70-80 % av SIV:s negativa beslut ändras av 
regeringen! Går man efter samma lagstiftning, vilka regler gäller 
egentligen? Varför hela denna enorma apparat i 2 år? Om 
tidningarna skriver verkar det som om man alltid får stanna. Det 



leder till godtycke och orättvisor, hur länge bryr sig tidningarna 
om detta? 

Nästa avsnitt kommer från en intervju med samma person i 
november 1987. I denna kommun valde man att byta flykting
grupp. Tidigare hade man tagit emot kurdiska flyktingar, nu ville 
man sluta med detta och börja ta emot polacker i stället. 

Avsnittet är långt och avser inte enbart att förmedla fakta om 
situationen utan framför allt att ge en bild av hur de som arbetade 
med flyktingmottagandet kunde uppleva situationen och hur de 
kändes att arbeta med dessa uppgifter. 

Fr: Varför polacker? 
Sv: Ja, någon måste ju också ta dem. Det är lite på samma sätt 

som med kurderna, det är slumpen som avgör. Varför började vi ta 
emot kurder? Jo, det dök upp en kurdisk familj i stan som AMS 
placerade här från början och sen var vi tvungna att skaffa tolk 
och sen kom avtalet och då var det naturligt att fortsätta med den 
gruppen. Och polackerna, ja vi har haft direkänresta polacker som 
har släktingar här så de har kommit hit på turistvisum och sedan 
ansökt asyl, det var så det började. Sedan har vi även tagit från 
förläggningarna. Det har väl visat sig på olika håll och kanter att 
det kanske inte är bra med bara en homogen grupp utan att man 
kan ta ett par språk i alla fall, om man har möjlighet att ge dem 
service... 

Dels tror jag att det finns risk för normupplösning i en grupp 
som inte har någon grupp att spegla sig i... Men framför allt så 
har vi märkt det när det gäller svenskundervisningen, att lärarna 
tycker att det är mycket, mycket bättre, de tvingas att prata 
svenska. Det var ju så att inte ens på rasterna pratades det 
svenska(!). 

Sen fanns det också då någon vagt uttalad önskan, dels i vår 
samrådsgrupp och även i kommunstyrelsen, att man kanske också 
skulle ta en annan grupp än kurder och det var väl lite grann så 
där, det var ju väldigt infekterat med kurder förra vintern eller 
under våren med Palmemordet, det var en väldig fokusering kring 
kurderna. 



Fr: Det påverkade stämningarna? 
Sv: Jag skulle tro det, fast ingen någonsin uttalade det så finns 

det ju undertoner. 
Sen tycker jag att det har haft en moraliserande verkan på 

kurderna, polackerna är mycket, mycket duktigare att hålla tiderna 
och att vara ambitiösa i skolan och det har då påverkat den 
kurdiska gruppen ... Det fanns en väldig, allmän oro hela de första 
1 112 åren i svenskundervisningen, där man skulle ta kamp om i 
stort sett varenda sak som togs upp i skolan när det gällde för
ändringar av schemat, eller vart man skulle göra en utflykt, allt 
skulle man ta strid om... 

Jag tror att det är bättre att ha tillvaron strukturerad även om 
man mår dåligt och inte vet om man får stanna. Och för skolans 
del handlar det ju också om möjligheten att kunna planera med 
lärarresurser och allt... 

Slutligen en intervju med samma person i april 1988. 
Sv: Det klart att ingen vill väl säga att polacker syns mindre än 

kurder, det tror jag ingen vill säga, även om man tänker så. Det 
har inte funnits några problem med kurderna . Det här med 
polackerna började på samma sätt som med kurderna att det kom 
hit ett par tre familjer som hade släkt här och då skulle man ju 
ändå skaffa tolk åt dem. Så jag kan inte säga att det är något 
välgrundat beslut, vi har varit ganska slumpmässiga tycker jag. 
Det mesta har löst sig efterhand 

Fr: Inga diskussioner om kulturellt avstånd? 
Sv: Visst, i samrådsgruppen hade vi ju de funderingarna, vi 

såg ju väldigt tydligt att det var ju en klar skillnad Det gick 
mycket lättare ... och i det läget var det ju rätt så tjockt med 
kurder, och på daghemmen och så här så tyckte man ett tag att det 
vimlade, fast det kanske bara var tre. Det var ingen som sa så, 
men det fanns ett par kurdiska familjer som var bevärliga och har 
de då en fem-sex barn så blir det ju väldigt tydligt i ett 
bostadsområde. Det fanns väl kanske tendenser till att göra 
generaliseringar kring alla kurder. Men inget uttalat. 



Men jag kan ju även själv känna att jag tycker att det skulle 
vara spännande med en blandning. Det kunde vara bra också för 
kurderna, för när man talar om det här med flyktingar så kommer 
man aldrig någonsin in på deras solidaritet med varandra. Det 
slog mig så väldigt starkt här vid årskiftet, att nu ska vi prioritera 
de tvåtusen som finns ute på förläggningarna med färdiga 
uppehållstillstånd. Det fanns ingen solidaritet här bland flykting
arna, att det är klart att det är de som ska ha hjälp först, utan man 
var så djävla egotrippad att de var bara de egna släktingarna som 
gällde och det stör mig otroligt för att har man skäl att fly och har 
man lyckats komma från sitt land då ska man ju vara jättenöjd 
tycker jag att flykten har lyckats och att man har fått komma till 
Sverige. Att inte då kunna vänta det halvåret det kanske tar på 
förläggningarna, utan att man ska då ha igång så här otroliga 
apparater som vissa så gjorde för att få in släkten just hit... Då 
förväntar jag mig faktiskt att solidaritet ska gälla även 
flyktingarna emellan, det är inte bara svenskarna som ska vara 
solidariska med flyktingarna. De måste också få upp ögonen för 
varandra. Och då kände jag att fick man två grupper hit så var det 
inte bara den här otroliga diskussionen att jämföra sig med 
varandra. Det var bra kanske att då ha en grupp som säkert hade 
mycket lättare att anpassa sig, eller vad vi ska kalla det, och ge ett 
positivt inflytande på den kurdiska gruppen, som i skolan t ex där 
de inte kunde sköta närvaron. Närvaron i skolan har ju blivit 
väldigt väldigt mycket bättre... 

Men för min del har det blivit någon sorts motivationsfråga, 
jag känner mig för närvarande väldigt tveksam till mitt arbete. Jag 
känner mig mycket fundersam över vad det är vi gör. År det rätt att 
kalla alla flyktingar, jag funderar på om det inte vore rätt att göra 
något slags avgränsningar i alla fall. Man var ju inne på det för 
några år sedan, man pratade om humanitära skäl och om paragraf 
6 och så här. Jag känner att jag lurar allmänheten i min 
information, för jag går ut och pratar som om alla var flyktingar 



Och den kvinnogemenskapen som man har i hemlandet, den 
finns inte här och det händer någonting med solidariteten, inte 
ens med släkten känner man den rätta solidariteten utan det är 
något som gör att man slåss även inbördes. Då tänker jag att den 
här familjen skulle aldrig ha kommit hit. Även om de hade det 
eländigt så vet jag att politiska skäl, det hade de inte, utan får de 
stanna så är det av humanitära skäl, men jag tror att de skulle ha 
det bättre därhemma. Det är där som min motivation falnar... 

Det märkliga är också att vi har 25 % utvisningsbeslut, men vi 
har inte haft ett enda fall som har verkställts! Vi har en polsk man 
som åkte hem frivilligt efter sitt första utvisningsbeslut och så har 
vi en polack till som har schappat från stan. Men ingen som 
polisen har... Det beror pä att regeringen ändrar sig, efter två års 
malande i de här kvarnarna så får de till slut sina tillstånd. Eller 
så har man skrivit om dem i tidningen. Jag hade en kille som gick 
upp på tidningen och journalisten sa: "Vi kan väl göra ett fingerat 
namn så det inte blir farligt för dig! (Skratt!) Det ville han ju 
absolut inte! Och sen ville man ta bilder på lite håll, men det blev 
första sidan, man hade ställt honom vid något slags galler och det 
blev närbilder! 

Besvikelse och irritation över flyktingpolitiken, flyktingmot
tagandet och flyktingarna själva, kan alltså leda till att man vill ha 
in nya flyktinggrupper för att "se om det går bättre med dem". 
Kanske handlar det också om annat. Man vill inte att gruppen ska 
bli för dominerande, vilket bland annat innebär: för stark och 
krävande. Även andra konflikter kan spela in, i denna konmiun 
t ex en schism mellan flyktingmottagaren och tolken. Genom 
gruppbytet minskade tolkens inflytande på flyktingmottagandet, 
eftersom han saknade kulturkompetens i förhållande till den nya 
gruppen. Den typen av konflikt återkommer vi till i det sista 
kapitlet. 



Kurder från Turkiet 

Den episod som här ska relateras tillhör främst barnomsorgen 
men även arbetsmarknaden och speglar svårigheten att på små 
orter ha tillräcklig kunskap och förståelse för de kulturer och 
bakgrunder som flyktingarna kommer ifrån. I detta fall handlar det 
om kurder från Turkiet som finns i en avlastarkommun och hur 
man försökte ordna hemspråksstödet åt dem. Både 
barnomsorgsassistenten och arbetsförmedlaren blev mycket glada 
när man fann en bamomsorgsutbildad kvinna från Turkiet. Hon 
kunde dock inte kurdiska. Det första citatet kommer från en 
intervju med bamomsorgsassistenten. Intervjun gjordes i 
november 1987. 

Fr: Man har inte något speciellt stöd för modersmålet? 
Sv: Nä, vi har ju hemspråksträning åt dem, men då måste de 

vara fem eller sex år. Men då är hemspråket turkiska! Officiellt så 
finns ju ingen, om man ska följa alla lagar och förordningar; 
hemspråket är ju turkiska... 

Fr: Men för att de kommer från Turkiet behöver de väl inte 
prata turkiska? 

Sv: Nej, men officiellt så är ju hemspråket turkiska, liksom vad 
som gäller! Jag har haft ett sånt problem, jag hade då en pojke 
som behövde en assistent och den assistenten som vi ordnade, hon 
pratade då turkiska och lite grann kurdiska, men då accepterade 
inte föräldrarna den här assistenten för att de tyckte inte att hon 
pratade kurdiska! 

Vårt andra avsnitt kommer från en intervju på arbetsförmed
lingen i samma kommun. Intervjun gjordes vid samma tidpunkt 
som den föregående. 

Fr: Inga kvinnor är arbetssökande? 
Sv: Nej ... jo, det är det förresten. Jag har en kvinna som kom 

hitflyttande ... hon är utbildad förskolelärare och kan mycket bra 
svenska, så det tror jag inte blir några problem. 

Fr: Är hon kurd? 
Sv: Ja. 



Fr: Skulle man inte kunna utnyttja henne för de här 
barnen? 

Sv: Jovisst och det var ju det vi gjorde, min första tanke, 
förskollärare, det var ju peifekt! Vi grejade det och då tackade 
föräldrarna till barnen nej! De ville inte ha henne som assistent 
till sina barn. Därför att hon pratade bara turkiska! (Ja, ja.) 
Jamen barnen pratade ju också turkiska! 

Fr: Men det var inte deras modersmål. 
Sv: Nej, så det stupade på det. Det var fel språk. Så det gick 

inte och det var jättesynd, för hon hade väldigt gärna velat ha det 
jobbet. 

Exemplet visar att kunskaperna kan vara vaga och den kul
turella bakgrunden kan vara svårförståelig för många tjänstemän, 
kanske framför allt på små orter utan tidigare erfarenhet av flyk
tingar. Risken för konflikter som beror på rena missförstånd eller 
brist på information firms alltså. Det kan också vara svårare att ha 
förståelse för flyktingamas eventuella önskemål att få bevara sin 
kultur. Detta dels beroende på dålig kunskap, men kanske också på 
att många små orter själva befinner sig i en periferisituation. Etnisk 
tolerans är ju inte endast avhängigt individens utbildning och 
tidigare erfarenhet av utlänningar. Små orter i periferin kämpar för 
sin egen identitets överlevnad mot centrum. I ett sådant läge kan 
toleransen mot ytterligare nya inbrytningar utifrån kännas mera 
hotande, än när man tillhör centrum. 

Barn och omsorg 

Barnomsorgen är ett givande fält för studiet av etniska möten i 
den svenska vardagsverkligheten. Det är här som ofta medvetna 
och omedvetna värdekonflikter kan uppstå, konflikter som delvis 
har en etnisk dimension såtillvida att den färgas av verkliga eller 
uppfattade kulturella skillnader mellan svenskarna och vissa flyk
tinggrupper. Samtidigt är det ett av de områden där svenskar och 
flyktingar kommer i kontakt med varandra och där vardagens 



vanor och mer eller mindre medvetna normer och förväntningar 
möts. 

Nämnas kan att det förelåg skillnader mellan kommunerna be
träffande de asylsökandes barn. Eftersom man inte hade några 
skyldigheter i detta fall, fanns det kommuner som inte heller er
bjöd annat än öppna förskolan. Andra kommuner likställde asyl
sökande med dem som fått uppehållstillstånd. Mellanformer före
kom också, enklare barnpassning, "minidagis" etc, för att under
lätta deltagande i SFI-undervisningen. I en del fall, t ex i Uppsala 
hade vissa frivilliga organisationer tagit hand om sådana mellan
former, t ex flera frikyrkor. Mellanformerna var inte sällan en-
språkiga, medan det inom den reguljära daghemsverksamheten 
armars inte förekom sådana lösningar för flyktingbarnen. 

Vi böljar med ett avsnitt från intervjun med den ansvariga för 
flyktingfrågor inom dagomsorgen i en kommun. Intervjun gjordes 
i mars 1988. 

Fr: Vad tycker de svenska föräldrarna? 
Sv: Övervägande tycker jag att det har gått bra. Jag vet att det 

har hänt - på något ställe där det har varit många barn i gruppen 
- att föräldrarna har ringt och sagt att nu får ni sätta stopp, nu vill 
vi inte ha mera invandrarbarn i den här gruppen. De är oroliga 
för barnens språkutveckling ... fast inte får man ju höra allting 
heller. De kanske inte klagar hos mig i första hand, utan snarare 
hos grannarna. 

Fr: Flyktingföräldrama? 
Sv: Det enda jag har hört är att de klagar på att de svenska 

föräldrarna inte hälsar på dem. Det är nog snarare vårt sätt, man 
är försiktig i kontakterna från början. Sen har det väl i och för sig 
varit problem med lite äldre barn i ett område här i stan, där vi 
har haft libanesiska barn. Där har folk klagat. Det har blivit lite 
konflikter mellan barnen som har kastat sten på varandra och så 
där. 

Nästa avsnitt kommer från den ansvarige för barnomsorgen i en 
avlastad kommun. Intervjun gjordes i februari 1988. 

Fr: Vad tycker de svenska föräldrarna? 



Sv: Vi har råkat ut för att svenska föräldrar har tackat nej till 
en plats på en avdelning för att de tyckt att det varit för mycket 
invandrarbarn, men det är nog mycket språket, de säger: "Ska min 
treåring som pratar dålig svenska börja blanda med andra 
begrepp?" 

Rädsla för språkutvecklingen är alltså ett argument bland sven
ska föräldrar mot att flyktingbarnen blir alltför många på ett dag
hem. Även andra irritationsmoment förekommer dock. Det före
faller för en utomstående som relativt små problem som har att 
göra med regler och rutiner. Dessa kan dock vara uttryck för 
värderingsskillnader, olika syn på barnrollen och vuxnas ansvar för 
barnen och därför leda till en hel del frustration. 

Så här beskriver en daghemsföreståndare situationen i april 
1988. 

Fr: De svenska barnens föräldrar? 
Sv: Ja, det har varit lite, inte så mycket, men visst har det 

förekommit kommentarer ... Det kan t ex vara att man tror att 
barnen får vara här fast föräldrarna är hemma. För svenska barn 
gäller att är föräldrarna hemma så är barnen hemma, är 
föräldrarna på arbetet så är barnen här på daghemmet. Här kunde 
då barnen komma hit fast föräldrarna var hemma. Även barnen 
reagerade och undrade varför de här barnen aldrig hade någon 
ledig dag. 

Fr: Finns det något som ni tycker har varit svårt att få de 
här barnens föräldrar att förstå? 

Sv: (Lång paus.) Ja, just det här med våra regler och rutiner, 
men då har vi sett det så att vi inte har tagit så hårt på det, utan vi 
försöker anpassa och leva oss in i föräldrarna. Vad är viktigt 
egentligen? År det så viktigt att de till varje pris gör exakt som vi 
säger? Något större problem har det ju inte varit. Och sådana 
saker som att det har varit en period nu då barnen kommer själva 
till daghemmet, ingen följer med dem och ingen hämtar dem, det 
har fungerat väldigt bra. Men när vi börjar ta reda på vad det 
beror på att varken mamma eller pappa kommer och vi får veta 
hur deras familjesituation är nu, vilka problem och funderingar de 



har, då har vi haft förståelse för att det här att följa sitt barn till 
dagis det betyder så lite för dem, de har mycket större och svårare 
saker att fundera på! 

Man får ett intryck av bristande kontakter mellan flyktingarna 
och såväl personalen som de svenska föräldrarna. Oroligheter 
mellan barnen har också förekommit. Annars tycks öppettiderna 
vara ett återkommande tema, det kommer fram i flera intervjuer. 

Så här säger en av de ansvariga för flyktingbarnens dagomsorg: 
Sw.Det finns i väldigt hög utsträckning önskemål om att 

barnens ska vara på dagis hela dagis' öppethållandetid (halv sju 
till halv sju). Kanske inte alltid från så tidigt på morgonen, men 
många föräldrar tycker att är dagis öppet så ska barnen vara där, 
medan personalen tycker att de här barnen behöver faktiskt mer av 
sina föräldrar. De orkar inte vara i de här grupperna hela dagen. 
Men de tycker väl att barnen har det bra på dagis. 

Ett annat område där skillnader i rutiner kan finnas är klädseln. 
Ofta är det en fi-åga om kunskaper och vanor, men även här kan 
värderingar komma in, gällande t ex könsroller. Så här säger en an
svarig för flyktingamas barnomsorg i mars 1988. 

Sv: Just de här konflikterna som uppstår, det kan vara 
kläderna, eller det här med tider. Personalen kanske säger: "Vi 
ska vara ute i morgon". Och så kommer en del föräldrar och vill 
inte alltid att flickorna ska ha overaller, utan de ska ha 
klänningar. Då klär man på dem varmt och sätter på en klänning 
till. Och just det här med vantar och sockor, det kanske inte är så 
lätt. Personalen tycker då att de inte förstår någonting. Det är 
likadant med det här att man ska åka skidor eller skridskor. 
Personalen hänvisar då ofta till sådan här bytesdagar, för de 
tycker att det är onödigt att köpa nytt för kanske några få gånger, 
utan köp begagnat. Men många föräldrar tycker att, nej, mina 
barn ska ha nytt, men det har vi inte råd med, jag kan inte köpa 
skidor för två utflyktsdagar. 

Jag tycker vi pratar mycket om kulturer och traditioner, fester 
och matlagning. Men jag tycker vi pratar för lite om det här var
dagliga, pratat och förklarat för varandra. 



Könsroller är naturligtvis ett av de teman som kommer upp på 
daghemmen. Samma person som ovan säger också så här: 

Sv: Ja, det finns andra saker. Vi här i Sverige tycker att de små 
barnen ska man passa, de ska inte vara ute och leka fria hur 
mycket som helst och där finns det grupper som tycker, "jamen 
dom får vara ute och leka". Men när flickorna börjar bli en tolv, 
tretton år, då får de inte vara ute självständigt! Den personal som 
har jobbat ett tag, de bygger ju upp den här kunskapen och får bra 
kontakt med föräldrarna, men jag tror att man lite oftare skulle 
sätta sig och prata igenom det här med synsätt och attityder... Det 
handlar ju också om att barn på dagis kan få för sig att de ska leka 
sommar och klär av sig i bara underbyxorna. Kommer en förälder 
då så är det väldigt jobbigt för dem om man inte tycker att det ska 
vara så. Det handlar om kunskap och om att visa respekt för 
varandra. Det har vi nog inte riktigt tagit tag i. 

Så här beskriver en flyktingsamordnare samma problematik i 
april 1988. 

Sv: En av de här pojkarna kan t ex inför vår familjepedagog 
säga att "Ja, min mamma, hon är så dum så dum, hon kan 
ingenting, det är ingen idé att hon går i skolan". Och så bor ju 
svärdottern också där och då tycker han likadant om henne att det 
är ingen idé att hon går i skolan, det är så dumt att låta kvinnor gå 
i skolan... 

En daghemsföreståndare i samma kommun ger följande bild av 
situationen i april 1988. 

Sv: Det handlar ju kanske också om deras syn, hur männen ser 
på kvinnorna. Männen ska t ex ha mat först, det märktes på pojken 
vid matsituationerna vid matbordet, han skulle ta maten först, han 
skulle ta det mesta. 

Det finns emellertid annat än kulturella normer. Flyktingamas 
bakgrund, tidigare genomgångna upplevelser och oro för anhöriga 
kan t ex skapa en oro hos barnen, en oro som kan vara svår att 
tolka. Personalen känner alltså ibland en speciell osäkerhet inför 
barn vilkas uppväxt och bakgrund är så annorlunda än svenska 
barns. 



Fr: Finns det annat än kultur? 
Sv: Det finns det och vi upplever väldigt ofta att barnen ger 

uttryck för en oro över släktingar som är kvar i t ex Iran. Man 
pratar mycket om bombning och sånt. Vi hade ett barn som ritar 
hus, mörka hus utan dörrar och fönster. De har varit utsatta för 
bombningar. Vi har ju dålig kunskap om det här. Vi ska försöka få 
igång ett samarbete med barnhälsovårdens logoped. Det är ibland 
svårt att se vilka insatser man ska göra. 

Det förfaller som om en del problem på daghenmien faktiskt 
har att göra med verkliga skillnader i kulturella normer, med av
seende på krav på punktlighet, synen på barn- och vuxenrollen, 
synen på uppfostran och synen på könsroller. Men inte heller här 
är alla konflikter nödvändigtvis kulturella, eller enbart kulturella. 
Det finns problem som har att göra med bristande kommunikation 
mellan personal och föräldrar, det firms problem som har att göra 
med en oklarhet beträffande språkpolitik för flyktingbarnen. Det 
firms reaktioner hos barnen själva som kan ha att göra med trau
matiska upplevelser före eller i samband med flykten. 

Att gå i skolan 

Att de barn som kommer med flyktingarna och är i skolåldern 
hamnar i en svår omställningsprocess är klart. Det gäller framför 
allt om de är i högstadieåldern. Tiden blir mycket knapp att hiima i 
kapp vad gäller språkinlärning och de specifika kunskaper som 
sammanhänger med just en svensk skolgång. 

Vi ska illustrera förhållandena med utdrag ur två intervjuer. I 
bägge fallen är det skolpersonal som är ansvarig för flyktingverk
samheten som intervjuas. Vår första intervju gjordes i mars 1988. 

Sv: Skolan strävar efter en obyråkratisk verksamhet, där man 
tar hand om ungarna. Däremot har vi väl försökt att vara lite 
formella med dem som är väldigt små. För de påstår ju att de är 
sju år hur små de än är! De vill inte ha dem i barnomsorgen, de 
vill ha dem i skolan! Barnomsorg, det är någon slags 
Kindergarten de har hört talas om, skola är ju mycket finare. 



Sen kanske de börjar när de är fem år i hemlandet. Så de har 
varit i skolan och så helt plötsligt ska de till något som heter för
skola! Vi tror att vi har fått ta emot en del barn som vi tror är lite 
styvt fem år fast föräldrarna påstår att de är sju! Vi har ju inga 
dokument som bevisar det här. Nu försöker vi ha en "sluss" som 
bestämmer hur gamla de är. Ja, jag tycker att det har fungerat bra 
den här terminen. Vi måste ju mellan skola, barnomsorg och In-
vandrarnämndens flyktingmottagning avgöra om den här lilla Lisa 
eller Kalle eller vad de nu kan heta, ska placeras i barnomsorg 
eller skola, när vi ser att det är gränsfall. Sen får de finna sig i det! 
Men har de bara varit i skolan en dag så kan man inte ta ut dem! 

Fr: Finns det många femåringar? 
Sv: Nä ... men vi hade tre som absolut skulle börja i höst, med 

näbbar och klor. Vi har kanske haft en fyra, fem stycken. 
Det har väl nästan överallt blivit sä att man drar ner barnen, 

kommer de och säger att vi ska gå i sexan så placeras de ändå i 
femman! 

Fr: Är det vanligt med bam som har skolgång bakom sig? 
Sv: Ja, det är väl nästan regel. Det här är första läsåret som 

det också har kommit bam från barnomsorgen. 
Man flyttar alltså ner barnen en klass. Samtidigt upplever man 

krav från föräldrama som besvärande. Föräldramas förhoppningar 
på skolan upplevs som överambitiösa och främmande. Deras 
drömmar och ambitioner att ur ett nolläge skapa en rik framtid för 
sina bam upplevs som orealistiska, elitistiska och kanske som ett 
irriterande hot mot den svenska folkhems- och jämlikhetstanken. 

Det förefaller också som om det invandrarpolitiska valfrihets-
målet inte alltid vinner full förståelse, vilket bl a kommer till ut
tryck i att hemspråksundervisningen inte alltid upplevs som sär
skilt väsentlig. 

Fr: Föräldrarnas önskemål? 
Sv: Ja, de vill ju ha sin skola, en traditionell pluggskola med 

en lärare som agar barnen! 
Och så ska vi undervisa om Koranen! 



Hemspråksundervisningen ska in så att vi i stort sett ska ha en 
skola på deras eget språk! 

Ja, det har väl framkommit bland kurderna ibland Det ligger 
väl väl till hos dem som är så förtryckta i sitt hemland, att riktigt få 
blomma ut här. 

Hemspråkslärama anser sig utsatta för ett tryck av förvänt
ningar och jag försöker peppa upp dem och säger att det är egent
ligen inte det ni ska ställa opp på nu, det är den totala skolsitua
tionen ni ska lösa! 

Vissa grupper får hemspråksundervisning, andra inte, det beror 
på gruppens storlek. De dominerande grupperna får naturligtvis 
hemspråksundervisning, men det är intressant att konstatera att 
hemspråksläraren i många fall snarare utnyttjas som en hjälplärare. 

Fr: Går samarbetet bra mellan hemspråkslärama och dig, 
t ex? 

Sv: Det är inga problem, de ställer upp på allt, ifrågasätter 
aldrig! 

Jag pratade medAli, eftersom han är mycket ute i N, han är ju 
inte vad vi kallar en lärare, utan en person från Irak! Som kan lite 
språk och är allmänt vettig och klok. Vi har inte kunnat få tag i 
någon lärarutbildad person, med de kvaliteterna. Han är bilmeka
niker, tror jag. Han är då i och för sig lycklig över att ha fått 
någon sorts arbetsuppgifter. Själv känner han sig som far till de 
här barnen. Och föräldrarna litar på honom. Och säger AU att 
"det här kan du äta, då äter de det, annars är de relativt 
misstänksamma. Så att han är väl inte hemspråkslärare i vanlig 
mening. Ordet lärarassistent är inget dåligt namn. 

Fr: Hur hittade ni honom? 
Sv: Ja, hur hittade vi alla andra då, som pratar med koreaner 

och taiwaneser och allt vad det är, jag vete fasen hur de bär sig åt 
här uppe på personalsidan, men de brukar ragga opp någon! 

AU jobbade på L:s skola och hjälpte till i slöjden, han hade 
bett att få någon typ av beredskapsarbete. 

Det är ju så att på Invandrarbyrån har tjänstemännen kontakt 
med invandrarna och många av dem som kommer t ex från Iran, 



de är ju högskoleutbildade. På komvux har de intervjuer med dem 
och vet vad de kan och vad de vill. Och när vår personalsida ska 
ragga folk så vet de ju var de ska fråga. Sen finns ju Inter
nationella föreningen och Finska föreningen och Danska före
ningen och allt som finns; man frågar ju där och så raggar man 
opp någon person. Men lärare är de inte! 

Överhuvudtaget kommer naturligtvis kraven på bibehållande 
av hemspråk i konflikt med kraven att snabbt lära sig svenska och 
hänga med i den svenska skolan. Hemspråkslärarens utnyttjande 
som hjälplärare är ett exempel på detta. Inställningen till kultur-
bevarandet och till enspråkiga klasser varierar naturligtvis mellan 
olika personer, men följande uttalande är inte helt orepresentativt. 

Sv: Vi försökte att hålla de spansktalande flyktingarna, som 
var en ganska stor grupp, för sig. Och sedan resten hos M. 

Men egentligen är det inte lyckat. Det vore inte alls lyckat om 
jag bara skulle ha t ex kurdiska barn, då blir de en stor maktgrupp 
som jag blir chanslös mot! För jag har ju ingen aning... De kan ju 
konspirera och ställa till. 

Förutom denna typ av konflikter mellan skolans personal och 
flyktingbarnens föräldrar förekommer också konflikter mellan 
svenska barn och flyktingbarnen. 

Sv: Det har funnits massor av konflikter. N är ju ett lågstatus-
område och då vet man ju den här rangordningen neråt, att få en 
ny grupp att hacka på. 

Det är kanske vårt sämsta bostadsområde. Det har varit så 
mycket bekymmer i N så att jag har jobbat i fem veckor på heltid 
med att göra en djupstudie av N. 

Fr: Är det mobbning på skolorna? 
Sv: Ja. Det är det, men det har minskat. Barnen vänjer sig väl, 

de svenska barnen. 
Följande intervju som belyser samma tema gjordes med en 

rektor i maj 1988. 
Fr: Bråk mellan eleverna i skolan? 
Sv: Inte bråk, men de svenska eleverna har dock en bestämd 

uppfattning. 



Jag blir skrämd ibland. Så fort det dyker upp här uppe så tar 
personalen direkt tag i det, det bottnar ju i okunnighet och dålig 
information, vi har varit dåliga på att informera, det har ofta då 
hjälpt, men det finns folk, ungdomar här uppe som oavsett vad vi 
säger, så har de ändå den här negativa inställningen och vräker ur 
sig saker och ting och det bottnar ju då i diskussioner som före
kommer hemma, naturligtvis. 

Allmänt sett verkar inte kontakterna mellan skolan och flyk
tingmottagandeorganisationen vara särskilt intensiva. Flykting-
mottagandeenheten verkar i första hand ta ansvar för de vuxna 
flyktingarna. Sedan varierar det från kommun till kommun i vilken 
mån man engagerar sig för barnen, men det handlar då främst om 
barnomsorgen. Om barnen är i skolåldern så förefaller det som om 
man ser problemen på skolorna som skolans interna problem. 

Man upplever föräldrarnas förväntningar på skolan som orim
ligt höga. En orsak kan vara kulturell, att skolan är en viktigare 
kanal för uppåtgående social mobilitet i en del av flyktingamas 
hemländer och skillnaderna i levnadsvillkor mellan olika grupper 
kan vara större än i Sverige. Det kan också vara så att det är svårt 
att förstå för skolpersonalen, att den hjälplöshetssituation som 
många flyktingar befinner sig i, gör att de har extra stora förhopp
ningar på att skolan ska bidra till en god framtid för deras barn. 

Frågan är också om det finns omedvetna attityder som gör att 
man tycker att flyktingar inte borde begära för mycket av livet och 
inte sträva alltför högt, inte ens beträffande sina barn. "Man borde 
vara tacksam med mindre". 

Dock är det antagligen viktigt att det faktiskt måste föreligga 
stora glapp mellan många flyktingföräldrars ambitioner och deras 
barns faktiska framgångsnivå. Det gäller särskilt de barn som 
kommer in på högstadiet utan att behärska svenska eller ha mot
svarande baskunskaper som övriga elever. Att på några få år hinna 
ta igen detta underläge är naturligtvis i många fall omöjligt. Det är 
troligt att dessa erfarenheter också ligger till grund för skol
personalens upplevelse av föräldrarna som överambitiösa. 



I övrigt tycks det föreligga osäkerhet om hur hemspråkslärama 
ska utnyttjas och vilken vikt man ska lägga vid hemspråksunder
visningen. Antagligen är just de nämnda problemen med många 
flyktingbarns inlärningssituation en orsak till att man ibland vill 
använda hemspråksläraren som hjälplärare snarare än hemspråks
lärare, men det förfaller också som om man inte alltid ger målet 
med hemspråksundervisningen särskilt hög prioritet. 

Konflikterna mellan svenska elever och flyktingarna avspeglar 
säkert delvis opinioner bland elevemas föräldrar. En annan faktor 
av betydelse är att flyktingarna i många fall hamnar i lågstatus-
områden med många sociala problem och många människor med 
en svag ställning i samhället, d v s  människror som tävlar med 
flyktingarna om samhällets stöd. 

Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen är från en synpunkt perifer i flykting
mottagandet, från en annan central. Den är perifer i så måtto att 
den inte är en kommunal verksamhet, vilket bl a kommer till ut
tryck genom att arbetsförmedlingens kontakter med kommunens 
flyktingmottagning inte förefaller vara särskilt intensiva. Central är 
den i så måtto att flyktingamas möjligheter att få arbete givetvis är 
av avgörande betydelse för deras framtid i Sverige. 

Flyktingfrågorna utgör inte någon viktig del av 
arbetsförmedlingens uppgifter. I de fall vi stött på fiims oftast en 
person tilldelad arbetsuppgiften att bevaka flyktingamas intressen. 
Liksom personalen på flyktingmottagningen kan känna sig isolerad 
med avseende på den övriga kommunala förvaltningen, tycks 
dessa ^änstemän på arbetsförmedlingama också känna sig 
isolerade, åtminstone i de fall som vi studerat. 

Vi börjar med en intervju med en arbetsförmedlare från 
december 1987. 

Sv: Tidigare så hade vi en samrådsgrupp och det var mera ett 
samråd, där vi kunde gå igenom skolan, arbetsförmedlingen etc. 
Vi kunde alltså ta upp våra problem och diskutera dem och för



söka hitta lösningar och så. Jag upplever inte riktigt att det är en 
samrådsgrupp i dag. Utan det är en chans att få höra vad som 
händer. 

Att det är mindre samråd nu beror först och främst på allas 
pressade arbetssituation. Det är också lite grann, jag vill inte säga 
apati, men det finns alltså mycket av besvikelse kanske över att det 
funkar så pass dåligt som det gör. I vissa avseenden så funkar det 
ju bra, jag menar folk bor ju här och går på svenskundervisning, 
men det är köer överallt, det är så mycket som vi under så hemskt 
lång har önskat oss av förändringar, men där det händer så 
förfärligt lite! Så personligen så känner jag mig alltså utbränd. 
Jag skulle vilja ösa det här i papperskorgen och resa mig och gå, 
som en protest mot allt. Och det handlar då inte om kunderna, för 
kunderna är det roliga inslaget i det här jobbet. Men det är allt 
detta som kunderna inte vet någonting om, det här kämpandet för 
att få till stånd förändringar och alla kontakter man måste försöka 
ta som inte, just det här att det kostar pengar, det händer ingenting 

Visst är det väl då och då någon som frågar efter hur det går 
och så där, men det är inte med någon större entusiasm. Det är lite 
grann av det här att det är så konstigt det här med flyktingar, så 
man vågar inte riktigt bry sig för att det är så mycket man inte kan 
och vet... 

Vi har varit en sex, åtta, ända upp till tio personer som har 
jobbat med mottagandet av flyktingar och vi har alltså kunnat det 
här. Vi har haft alla kontakter och vi har nog alltså isolerat oss 
från de andra på förmedlingen. Vi har struntat i mycket av vad 
som händer på resten av förmedlingen, både på grund av tidsbrist 
och just därför att vi har haft en bra fungerande arbetsgrupp, vi 
har inte behövt bry oss så mycket om alla andra problem. 

Isoleringen gäller alltså inte bara i relation till flyktingmot
tagandeenheten i detta fall, utan också i förhållande till resten av 
arbetsförmedlingen. En allmän känsla av maktlöshet, parad med 
omgivningens likgiltighet leder naturligtvis lätt till utbrändhets-
känslor. 



Samtidigt kan man känna en stor osäkerhet i arbetet med flyk
tingarna, både vad gäller deras kvalifikationer, men också i själva 
umgänget. Ett exempel från november 1987. 

Sv: Man borde se till att flyktingarna får mer kontakt med 
svenskar. Fadderfamiljer, gemensamma sammankomster. Mer 
information. Det är nog det allra viktigaste: att de får träffa oss 
och också förstå hur vi fungerar. För även om polackerna ligger 
ganska nära oss, så är det ändå en stor skillnad. Och iranier och 
irakier, jag har förstått efterhand att det kan vara svårt för vissa 
att tala med en kvinna. Det är svårt för dem att förstå att en kvinna 
är kompetent som en man. Med iranierna har jag också förstått, 
tror jag, att om jag säger nej, så uppfattar de inte det som ett nej, 
de uppfattar det fortfarande som en möjlighet! Jag vet inte hur jag 
ska uttrycka mig för att de ska förstå vad jag menar och det är en 
kunskap som jag måste inhämta på något sätt. Jag talar om 
männen, de talar ju också för kvinnorna... 

Polackerna också. I början reagerade jag väldigt kraftigt på 
det att de aldrig såg en i ögonen och så fick jag veta av tolken att 
man ser inte en myndighetsperson i ögonen, utan man tittar 
omkring, det är ett helt naturligt beteende. Men vi svenskar tolkar 
det som att "du har dåligt samvete, det du säger det står du inte 
för, vad är det egentligen du vill säga?", så uppfattar jag det. Nu 
har vi lärt oss och nu har polackerna varit här så länge så nu 
tittar vi varandra i ögonen, men det tar ju tid! 

Här handlar det alltså om osäkerhet i umgänget, osäkerhet om 
kulturella skillnader, men kanske också om desperata klienter som 
ställer stora krav och har stora förhoppningar på arbetsförmed
laren. 

Men osäkerheten gäller även flyktingamas kvalifikationer. Det 
gäller kanske framför allt de flyktingar som har yrkesutbildning 
eller studier från hemlandet bakom sig. Speciellt accentuerad blir 
problematiken när det gäller de akademiskt utbildade flyktingarna. 
Här ett exempel från december 1987. 

Sv: De är kanske ofta väldigt fast i en egen idé och det handlar 
ju ibland t ex om personer som har gått igenom gymnasiet i hem
es 



landet och som absolut vill fortsätta med universitetsstudier. Men 
de kan inte ens säga vad de vill studera, utan det vikäga är den 
här universitetsvärlden. Och där försöker jag då att ge dem en idé 
om att de bör veta vad de ska ha de här studierna till, för att det är 
dyra studier. Och de måste också veta att de har tillräckliga för
kunskaper för att klara studierna. Man kan komma in på sådana 
här resonemang om en kort planering mot någonting annat och 
sedan ha det här som en lång planering. 

... Det första jag gör är att försöka kartlägga vad de har gjort 
hemma. Både vad gäller studier och yrkeserfarenheter. Jag för
söker att förstå vad de faktiskt gjorde. Jag vill inte bara ha en 
titel. Jag försöker begripa vad de egentligen gjorde. 

Det bästa hjälpmedlet är flyktingen själv, att ställa så många 
frågor och få flyktingen att förstå att det här stämmer inte riktigt 
överens med svenska förhållanden, kan du berätta mer i detalj om 
vad det här jobbet innebar? Jag träffar t ex många just idag som 
säger sig vara revisorer. I det begreppet lägger vi något helt annat 
än de, det visar sig att man varit avlöningskontorister. Om man 
har jobbat på kontor med siffror, då kallar man sig för revisor. I 
övrigt har jag väl inga andra hjälpmedel än den som vanliga 
förmedlare har. 

Det finns en grupp på UHÅ som sitter och jobbar med färdiga 
akademiska examina. Det är ju en hjälp förstås. Jag kan alltså 
skicka ett akademiskt betyg från ett annat land till UHÅ för att få 
nivån på det här betyget bedömt och vilka eventuella komplette
ringsbehov som finns. Problemet är bara att det tar ca ett halvår 
att få svar! Då kan man inte vänta på det heller, utan man måste 
ändå göra sina trevare. 

Vi hoppas ju på att vi ska kunna få förbättrade möjligheter till 
kompletteringar via AMU-center när det gäller yrkesutbildningar. 
Men det gäller då bara de yrkesutbildningar som finns 
representerade på AMU-center. Det finns ju en förfärlig massa 
yrken som inte finns där. 

Akademiker är ju inte någon traditionell grupp på arbetsför
medlingarna och rutinerna för att handha deras problem kanske 



inte är de mest utvecklade. I en del fall kan arbetsförmedlama ha 
svårt att förstå och acceptera dessa flyktingars envisa vilja till fort
satta akademiska studier. Det kan kännas naturligare att styra in 
klienterna på yrkesutbildningar som är efterfrågade på arbets
marknaden, det är ju vad en arbetsförmedlare är utbildad till. Så 
här uttrycker en arbetsförmedlare sin syn på problemet i december 
1987. 

Sv: Det kan bli så att väldigt många siktar lite för högt från 
början. De siktar på universitetsstudier som är svåra att klara av 
på grund av språket och man vet heller inte riktigt kraven, det kan 
vara så att det är en känd miljö, man kanske kommer från 
universitetsvärlden... 

Om vi pratar om att placera, att placera jobb, alltså, då 
handlar mitt arbete väldigt lite om att placera jobb. Det är det 
första man frågar sig: kan jag placera den här människan i ett 
jobb? Men svaret på den frågan är nästan alltid nej. De måste 
alltså gå via en försvenskning av utbildningen, en komplettering 
eller någonting annat. Dessutom kan flyktingar i dag mycket 
mindre svenska än vad de kunde för några år sedan. Den här nya 
SFI-r^ormen där man läser svenska två, tre timmar om dagen och 
sedan tillbringar resten av dagen i passivitet, det har inte hjälpt de 
här människorna att komma igång! 

... Dessutom är det en kurs på gång på AMU-centret som det 
tog ett år att förbereda, den var avsedd just för de här unga, 
gymnasieutbildade människorna, där väldigt många då siktar på 
statusyrken och universitetsutbildning, läkare, tandläkare, utan att 
liksom ha någon böjelse åt det hållet! Det handlar mera om det 
här att det är fint att vara doktor och då tyckte vi så här att det är 
lika fint att komma hem till Iran någon gång med en flott teknisk 
utbildning, det behövs i alla länder, nya tekniska utbildningar. Vi 
ville starta en kurs där vi kunde visa på olika tekniska utbild
ningar, både yrkesutbildningar och högskoleutbildningar, data
yrkena t ex och elektronik och såna saker, för att de skulle veta vad 
det handlar om och sen kunna göra sitt val, om de ville bli läkare 
fortfarande eller inte... 



Jag ger rätt mycket kollektiv information och då betonar jag 
detta att jag inte är ute efter att stoppa deras drömmar om att läsa 
på universitet, utan jag är ute efter att få dem att inse hur mycket 
det kostar att ta studiemedel. Hur mycket svenska och engelska 
måste jag kunna för att klara de här studierna bra? Hur lång tid 
måste jag förbereda mig på komvux för att komplettera min gamla 
gymnasieutbildning? Hur mycket kostar det? Och framför allt, vad 
har jag för mål med den här utbildningen? Vad vill jag 
egentligen? År det bara som försörjning för att slippa att gå till 
socialassistenten ? Är det bara för att det är fint? 

... Man kan ju ta ett städjobb utan att kunna ett ord svenska, är 
man tillräckligt framåt så klarar man det. Men andra skulle inte 
komma sig för och vissa andra skulle aldrig drömma om att ta ett 
städjobb. Det handlar mycket om den egna kulturen, det finns ju 
människor som inte skulle drömma om att ta ett vårdjobb, för att 
det har precis lika låg status som ett städjobb, kanske ännu lägre! 

En flykting som förlorat sin förankring i sin egen kulturella 
miljö, som förlorat den självkänsla som följer av att suveränt be
härska vardagsverkligheten, att besitta relevanta kunskaper, be
härska språket, kunna kommunicera med sina medmänniskor utan 
att missförstå eller bli missförstådd, att vara förankrad i ett socialt 
nätverk och ha en erkänd social position i samhället. En flykting i 
denna position som har en hög utbildning och eventuellt högt 
värderade yrkeskunskaper, den flyktingen har åtminstone denna 
yrkes- eller utbildningsidentitet kvar i en situation då det mesta 
övriga gått förlorat. I en situation av beroende och hjälplöshet 
måste naturligtvis möjligheten att utnyttja denna yrkes- eller ut
bildningskompetens framstå som oerhört väsentlig, som vägen till 
ett nytt gott liv i det nya samhället. I denna situation är det kanske 
inte alltför underligt att många utbildade flyktingar är beredda att 
ta en lång, besvärlig och dyr kompletteringsutbildning, snarare än 
att sikta mot en kortare, praktisk utbildning, även om den senare är 
välbetald och efterfrågad. Det handlar om identitet. 



Slutligen en intervju med en socialsekreterare i maj 1987, som 
uttrycker kritik mot de attityder som möter en del högutbildade 
flyktingar på arbetsförmedlingen. 

Sv: Sedan finns det ju de som inte vill gå på AMU-centret, de 
är ju ofta väldigt högutbildade och jag förstår dem. Varför ska de 
gå där och lära till mekaniker? Då blir de i princip ovänner med 
handläggaren på arbetsförmedlingen som säger: "Du måste gå 
den vägen, hur kan du tro att du kan komma hit till Sverige och få 
ett jobb inom din utbildning?" Det tycker jag är fel. 

Sammanfattningsvis så är arbetsförmedlingen, precis som SFI-
undervisningen, föga anpassad till akademikers behov. 
Akademikerna är ingen traditionell klientkategori på arbetsförmed
lingarna och arbetsförmedlingens allmänna riktlinjer, som går ut 
på att styra de arbetssökande till de områden där det råder 
efterfrågan på arbetskraft inom industrin, är inte alltid adekvata. 
Det är emellertid också möjligt att det finns de undermedvetna 
attityderna att invandrare i allmänhet och flyktingar i synnerhet 
inte bör sikta för högt, att vi nog kan hjälpa dem till ett hyggligt 
liv, men inte till ett hyggligare än vad vi själva har. 

Men även om många flyktingar är högutbildade, så är ju inte 
alla det. Variationen i flyktingarnas bakgrund, jämfört med de 
tidigare arbetskraftsinvandramas, är slående och ställer nya krav 
på det svenska samhället. Det finns alltså samtidigt flyktingar som 
har en mycket svag utbildningsbakgrund och för dem är vägen till 
ett arbete i Sverige ofta mycket lång. 

Följande intervju gjordes i en avlastad kommun i december 
1987. 

Sv: När det gäller grundvux så är det i princip lärarna som ska 
signalera att nu är den här personen klar för att ta kontakt med 
arbetsförmedlingen. Men i verkligheten är det väl ofta så att 
grundvux-elevema som kanske har jobbat hela sitt liv, de trivs ofta 
inte särskilt bra med det här att gå på grundvux och har också 
väldigt få timmar i veckan, ska du veta, sex timmar i veckan har 
de... 



Sen lever man på socialbidraget och är passiv. De här männi
skorna kommer till AF och säger: "Herregud, hjälp mig!" Ett pro
blem är ju då ofta att de har en bakgrund som inte passar svenskt 
arbetsliv, de måste ha en ny yrkesutbildning och deras kunskaper i 
att tala, läsa och skriva svenska är svaga. Så man kan inte gå på 
en AMU-utbildning ... Vi får alltså så småningom en anhopning 
av människor som är analfabeter eller snudd på och den gruppen 
växer ju om man aldrig kan åstadkomma någonting till några! 
Det måste ju finnas en del av dessa personer som man ärulå skulle 
kunna stötta på olika vis genom en enklare yrkesutbildning så att 
de kunde ta ett jobb... 

Man ser lite grann på en grundvux-elev som en utvecklings
störd! Fast det kan ju vara mycket, mycket skärpta människor. Det 
enda är ju att de aldrig har gått i skola. 

Såväl högutbildade som lågutbildade är alltså svåra att 
arbetsplacera. Även när en flykting har kvalifikationer som är väl 
anpassade till kraven på den svenska arbetsmarknaden, råkar ha 
turen att ha kvalifikationer som är efterfi^ågade, så är det inte alltid 
lätt för arbetsförmedlaren att ordna ett arbete till honom. 

En arbetsförmedlare uttalade sig så här om arbetsgivarnas atti
tyder i mars 1988. 

Sv: Där har jag stött på kolossala fördomar och där har jag 
blivit fräckare och fräckare hur jag presenterar flyktingen! T ex ett 
företag som söker en flicka som ska vara i en viss ålder och med 
vissa kunskaper och vara på ett visst sätt och de har svårt att få 
tag på den här flickan och så ringer jag upp och frågar om platsen 
är tillsatt. Nej, det är den inte, har du någon på förslag? Ja, säger 
jag, jag har en flicka, hon är i den här åldern och hon har de här 
kunskaperna och .... O det är fantastiskt, vad toppen, vad bra, får 
jag fråga är det en flicka härifrån? Ja, säger jag, det är det! Men 
hon kommer inte ifrån Sverige, utan hon kommer från Iran. Jaha, 
ja, nja, det hade vi inte tänkt oss, det blir svårt med svenskan och 
alla de här argumenten, ja jag ska säga som det är, vi hade 
faktiskt en flicka på gång här, vi ska vänta och se om det inte blir 
hon. Och det blev naturligtvis hon! 



Även i en annan kommun upplever arbetsförmedlaren en 
osäkerhet och motvilja &ån arbetsgivarnas sida. Intervjun gjordes i 
november 1987. 

Sv: Vad vi nu måste göra är att vi måste informera 
arbetsgivarna på orten. För de är rädda för att ta emot flyktingar. 
Det är en rädsla, det är inte att de är så där väldigt aviga mot 
flyktingar och invandrare, utan de är rädda att det ska störa 
produktionen och att det ska störa lugnet bland jobbarna och ... 
Frågar man dem om PRYO - man tycker att PRYO två veckor 
kunde de väl ändå bjussa på - nää, då ska de tänka i två dagar 
och så ber de att få återkomma och få återkomma. Då blir man lite 
ledsen! ... Då säger arbetsgivaren: "Nä, jag måste ut och prata 
med lagbasen!" Och så nobbar de. Så jag vet inte, kanske måste 
man ut genom facket eller på något sätt kommu åt det här och 
informera. 

Det är mycket undanflykter, det är så pressat just nu... 
Det föreligger alltså en stor osäkerhet om flyktingamas bak

grund och kvalifikationer. Deima osäkerhet upplever arbetsgivarna 
och det kommer fi-am i de flesta intervjuerna med arbetsförmed-
lama. Här ett sista exempel från en avlastad kommun. Intervjun 
gjordes i december 1987. 

Arbetsgivarna döljer sig bakom olika saker. Man kräver bättre 
språkkunskaper, eller platsen är tillsatt, eller om det nu står 
"svetsare" så kanske det i själva verket gällde fräsare, så att ... 
Saker som gör att man försöker komma förbi det här för att slippa 
ta en invandrare. Jag hör också saker som att chefen skyller på 
facket eller på arbetsledaren, som i sin tur skyller på dem han ska 
jobba ihop med! 

Problemet är hela tiden att det är så få som är klara för 
arbetsmarknaden. Flyktingarna kommer från så mycket mera 
avlägsna länder idag, där man vet så lite om utbildningssystem 
och så där. Så det måste också uppstå en osäkerhet hos 
arbetsgivarna om vad står det här egentligen för! 

Sammanfattningsvis upplever arbetsförmedlarna en dubbel 
isolering, dels gentemot kommunens flyktingmottagandeenhet, 



dels i förhållande till den övriga verksamheten på den egna 
arbetsplatsen. 

Ett annat problem är flyktingamas bakgrund, som ofta skiljer 
sig kraftigt från normalklientens, antingen genom att flyktingarna 
är välutbildade eller genom att de saknar skolutbildning. Vidare är 
det svårt att värdera deras faktiska kunskaper och färdigheter, 
vilket är en faktor bakom den osäkerhet som kan förmärkas både 
hos arbetsförmedlaren och arbetsgivare. 

En konfliktorsak synes vara att arbetsförmedlarna ofta anser att 
flyktingarna siktar alltför högt. En orsak till detta kan vara kul
turell - värderingen av olika yrken och olika yrkeskategoriers 
livsvillkor kan skilja sig mellan Sverige och flyktingens hemland. 
Dock är det troligt att en del av konflikten snarare är situationeli. I 
en situation dominerad av hjälplöshet och statusdegradering blir 
yrket och utbildningen en viktig del av den personliga identiteten 
och en länk till det förflutna i en grad som kanske är svår att förstå 
för en utomstående. 

Avslutande kommentarer 

Jag har i detta avsnitt tagit fram olika typer av konflikter som 
jag kunnat skönja i samband med flyktingmottagandet ute i kom
munerna. Det innebär inte att verksamheten enbart präglas av kon
flikter. Jag har valt att lyfta fram dessa, eftersom de tydliggör vissa 
inneboende problem i det svenska flyktingmottagandet som åter
kommer i olika sammanhang och i olika typer av kommuner. Det 
bör betonas att mina analyser i första hand bygger på de intervjuer 
som jag gjort med olika tjänstemän inom flyktingmottagandet. Jag 
har alltså inte gjort systematiska intervjuer med flyktingarna själva 
för att utröna hur de definierar sina problem. 

Ändå växer indirekt en bild fram också av flyktingarnas pro
blem genom de beskrivningar som ges av tjänstemännen inom 
flyktingmottagningen, tjänstemän som i sin dagliga gärning står i 
direkt kontakt med flyktingarna. 



Den bild som växer fram är att svårigheterna för flyktingarna 
har att göra med en passiv tillvaro och i många fall en svår 
ensamhet. 

För dem som arbetar med att ta emot flyktingarna finns flera 
slags problem: allmän osäkerhet om det rätta sättet att arbeta, en 
upplevd isolering i förhållande till annan kommunal verksamhet, i 
vissa fall bristande kommunikation och samordning mellan olika 
enheter som arbetar med flyktingfrågorna. Slutligen arbetar man 
som alltid med begränsade resurser med avseende på pengar och 
personal. 

I det avslutande kapitlet ska jag försöka fördjupa analysen av 
de svårigheter som personalen inom flyktingmottagningen möter 
och även studera relationen mellan olika befattningshavare inom 
flyktingmottagandeenheterna. 



FLYKTINGSAMORDNARE, FAMILJEPEDAGOGER O C H  
SOCIALSEKRETERARE I FLYKTINGMOTTAGNINGEN 

I detta kapitel ska jag försöka visa hur konflikter mellan olika 
målsättningar i flyktingmottagandet manifesterar sig på mikro
nivån. Jag ska göra det genom att försöka analysera de roller som 
flyktingsamordnare, familjepedagoger/tolkar och socialsekreterare 
uppbär inom flyktingmottagandeorganisationen. 

Innan jag börjar beskriva arbetsuppgiftema och målsättning
arna för dessa grupper ska jag översiktligt diskutera sådana fak
torer som kan hjälpa oss att förstå de skeenden som senare 
beskrivs. Den första faktorn, som jag ska diskutera relativt utförligt 
är professionaliseringen. Den handlar om hur samhällets organisa
tion har förändrats så att mycket av den omsorg som förut försig
gick inom familjens och släktens ram, nu övertagits av löne-
arbetande professionella inom en byråkratisk organisationsram. 

Något om professioner 

Traditionell professionsforskning handlar om grupper såsom 
vetenskapare, "klassiska" professioner såsom läkare, "äldre" kall 
såsom präst samt nyare yrkesgrupper såsom ingenjörer eller arki
tekter. Ibland har man även inkluderat t ex socialarbetare, de har 
då ibland kallats "semiprofessionals". 

Studiet av professioner är inget nytt. Talcott Parsons är en av 
de inflytelserikaste tidiga forskarna på området. (För en översikt, 
se Brante, 1987.) I Parsons evolutionistiska historieteori utvecklas 
samhällena från enklare till mera komplexa former. 
Differentieringen hotar den sociala ordningen om det inte 
samtidigt sker en integrering av samhällets olika subsystem. 
Väsentlig i det sammanhanget är "generaliseringen av värden". Till 
de viktigaste värdena i det moderna samhället hör universalism, 
specificitet och prestationsorientering, d v s  likabehandling, utan 
partikulära hänsyn, snäva specialiserade relationer och status 
baserad på prestationer. I det tidigare traditionella samhället fanns 
det däremot en högre grad av partikulära orienteringar (mina barn 



och andras ungar), mindre specificerade och specialiserade roller, 
samt en större dominans för tillskrivna egenskaper som börd, 
släktskap och etnisk tillhörighet. 

Om professionalisering och omsorg 

Enligt Parsons moderniseringsteori kommer de generaliserade 
värdena i det moderniserade samhället att bl a ta sig uttryck i pro-
fessionaliserade roller. Dessa roller kan beskrivas på flera sätt. Ser 
man till egenskaper så kännetecknas professionerna av en lång teo
retisk skolning som grundar sig på en systematisk och abstrakt 
vetenskaplig grund och där verksamheten styrs av professionen 
själv med hjälp av en högstående yrkesetik som kännetecknas av 
altruism och neutralitet. Ser man till funktioner så producerar pro
fessionerna en utvecklad och specialiserad kunskap, de överför 
teoretisk kunskap till praxis och de utgör det moderna samhällets 
moraliska kitt, genom att producera ett alternativ till såväl kapita
lismens egenintresse som socialismens allmännytta. I förhållande 
till omgivningen så kännetecknas de av autonomi, hög status och 
höga materiella belöningar, professionell organisering, inre kol
legial kontroll, sanktionerad auktoritet och erkänd sakkäimedom. 
Detta uppnås bl a genom kunskaps- och yrkesmonopol, auktorise-
ring, registrering, utfårdande av licenser och bestämmelser över 
kompetenskrav. 

Professionalismens väsen karakteriseras av opersonlighet och 
affektiv neutralitet, d v s  speciella känslor och relationer till 
klienten får inte påverka behandlingen eller de tjänster man er
bjuder, alla ska dömas efter samma kriterier. Den professionella 
tjänsten är standardiserad. Beckman (1981) har visat hur det upp
står problem när omsorgen professionaliseras, d v s  hur omsorg 
och professionalisering tycks vara svåra att harmoniskt förena. 
Beckman nämner bl a följande: 

Den affektiva neutraliteten tycks underminera kvaliteter som vi 
förväntar oss i ett omsorgsförhållande och den universalistiska 
hållningen står i motsatsförhållande till den närhet som krävs för 



att kunna uppfatta den andre som en hel och samtidigt unik män
niska. Vidare leder kollektivorienteringen till en skillnad mellan 
den som hjälper och den som hjälps, eftersom kollektivet består av 
det professionella kollektivet, det inbegriper inte dem som vårdas. 
Slutligen kan den på målrationalitet grundade etiken inte ligga till 
grund för att bry sig om andra så som krävs i ett omsorgsför
hållande. 

Omsorg är då något som tycks vara byggd på en etik rakt mot
satt professionalismens. Den som är sysselsatt med omsorgsarbete 
är emotionellt engagerad, bryr sig om den som vårdas och satsar av 
sig själv som individ. Relationen är alltså personlig och diffus, den 
som vårdas ses inte enbart som en klient eller patient. Även om 
den som söijer om andra också är kollektivorienterad så ser denna 
orientering annorlunda ut: den riktar sig inte mot det professionella 
kollektivet av kolleger, utan mot den som vårdas. 

Den som sysslar med omsorgsarbete väljer vilka som hon vill 
vårda, därför att de är mycket unga eller gamla och står i ett släkt
skapsförhållande och omsorgens karaktär är helt beroende av vem 
den riktas mot. Vårdarens status beror inte på professionell kom
petens utan tillskriven status som mor, dotter, fru etc. 

Omsorg och professionalism tycks alltså stå i ett motsatsför
hållande och de värdeorienteringar som sammanhänger med om
sorgen synes tillhöra tiden före moderniseringsprocessens förverk
ligande. 

Johan Asplund (1988) har diskuterat begreppet utbrändhet. 
Han konstaterar att det inte har något med trötthet att göra. Det är 
inte heller så att vi har ett visst mått av känslor som tar slut om vi 
ger för mycket av dem. Det är snarare tvärtom. Liksom en idrotts
man inte tappar förmågan att springa därför att han ofta springer, 
så tar inte känsloförrådet slut för att det används. Det tar slut när 
det inte används, liksom förmågan att springa avtar om man aldrig 
springer. 

Likgiltigheten är boven bakom utbrändheten och likgiltigheten 
är en följd av professionaliseringen. Den i sin tur hänger ihop med 
samhällets förändring, som leder till "abstrakt socialitet". Vi ingår 



relationer som är specifika och roilstyrda. Relationerna är Ma, de 
är inte styrda av de tvång och känslor som hänger ihop med 
konkreta relationer inom en familj. Friheten leder till abstrakt 
socialitet och abstrakta känslor. Abstrakta känslor är inte mycket 
till känslor, vi ger inte känslor och vi får inga tillbaka. Vi blir 
utbrända. 

Raija Julkunen (1991) har analyserat sambandet mellan omsorg 
och professionalism och hon påpekar att även om dessa begrepp 
synes stå i ett motsatsförhållande, så fitms det också gemensamma 
drag mellan dem. I bägge fallen kommer den vårdades välfärd i 
första rummet, före vårdarens egenintresse, vare sig det är fråga 
om professionalism eller omsorg. I bägge fallen finner vi alltså en 
altruistisk princip och ett moraliskt element som gör att bägge 
verksamheterna skiljer ut sig från de mest generaliserade värdena i 
det moderna samhället. 

Men annars skiljer de sig åt. Den professionaliserade rollen 
bygger inte på vardagskunskap, utan står på vetenskaplig grund, 
bygger på en formaliserad och systematisk kunskap som den pro
fessionelle försöker tillämpa i praktiskt arbete. Professionen repre
senterar en organiserad autonomi och sanktionerad auktoritet 
(Beckman 1989). Diagnos, snarare än samtal, avgör vilka åtgärder 
som ska vidtas. 

Julkunen ser dock distans snarare än kunskap och kompetens 
som särdraget i professionalismen. Mot detta står det traditionella 
omsorgsarbetets närhet, med alla sina känslor, positiva och nega
tiva. Men viktigare än känslorna är det moraliska band som berät
tigar någon till omsorg och gör en annan ansvarig för den. 

Julkunen drar slutsatsen att i allt arbete med människor kom
mer närhet eller distans, moralisk förpliktelse eller yrkesroll, parti-
kularism eller universalism att skapa ett dilenmia. I en yrkesroll 
kan man inte behandla någon som en nära släkting, vare sig det 
handlar om patienter i långvården, dagmammans barn eller flyk
tingar. Men samtidigt är det till stor del närheten och interaktionen, 
hjälpsamheten och den andres tacksamma kärlek som bildar 



kärninnehållet i omsorgsarbetet och gör det till något mer än vilket 
rutinarbete som helst. 

Omsorgsarbetet representerar alltså något premodernt och i allt 
omsorgsarbete ligger en spänning mellan dessa premodema krav 
kontra de moderna kraven. 

Hur kommer nu detta till uttryck i flyktingmottagandet? 

Först bör det sägas att organisationsformen varierar och där
med de roller som vi kan finna inom flyktingmottagandeorganisa
tionen. Dock kan man allmänt säga att definitionen av det dilemma 
som vi här försökt beskriva kommer att variera mellan flykting
samor dnare och socialsekreterare, de svenska tjänstemätmen och 
familj epedagogema och tolkarna, flyktingamas landsmän. Även 
om socialsekreterarna inte är professionella i ordets ursprungliga 
mening, utan snarare "semiprofessionella", så kan man ändå säga 
att allmänt taget strävar socialsekreterare och de svenska tjänste
männen mot en mera professionaliserad roll, medan familjepeda
goger och tolkar (ofta av utländsk nationalitet) hamnar närmare 
den traditionella omsorgsrollen, som den här beskrivits. Dessa 
skiljaktiga definitioner leder till en del konflikter. Ibland ges dessa 
en kulturell förklaring, vilket inte är så konstigt, eftersom rollerna 
är etniskt differentierade. Jag ska här fi-amöver försöka beskriva 
dessa utifi-ån den teoriram som här har skisserats. 

Givetvis kan inte allt beteende och alla konflikter enbart bero 
på professionaliseringen. Det är en aspekt och jag lyfter fram den 
här av framför allt ett skäl. Det är att denna diskussion har ett all
mängiltigt intresse, som inte enbart berör mottagande av flyk
tingar, utan säger något om generella dilemman i det samhälle som 
vi lever i. 

Andra faktorer av betydelse bör dock i rimlighetens namn 
nämnas och jag menar alltså inte att de är oviktiga. Det kan till och 
med hända att de ibland är viktigare än det som jag här betonar. 

En viktig faktor har jag redan tidigare varit inne på, nämligen 
den relativa isolering som flyktingmottagningen tycks arbeta i. 



Genom att inte hela förvaltningen uppfattar flyktingmottagandet 
som sitt ansvarsområde, hamnar flyktingmottagarna ofta i svåra 
situationer. 

En annan viktig faktor är mängden av uppgifter som t ex flyk-
tingsamordnama ska sköta, som leder till att de akuta problemen 
ofta försvårar en mera långsiktig planering. 

Den kanske viktigaste faktorn att beakta när vi vill förstå hur 
aktörerna inom flyktingmottagningsenheten agerar är deras posi
tion i organisationen. Flyktingmottagningsenheten är ingen "tung" 
enhet och aktöremas inflytande är begränsat. De styrs av förvänt
ningar utifrån och uppifrån och har ofta svårt att påverka ske
endena utanför sin egen organisation. Deras makt är alltså be
gränsad. Aktörerna utanför flyktingmottagandeenheten kan också 
ha svårt att förstå de särbehov som flyktingarna har. Därmed kan 
det uppstå en konflikt mellan vad som är generell praxis och vad 
som upplevs vara relevant, om man ser till enskilda flyktingars 
behov. 

Det är möjligt att flyktingsamordnama i detta avseende är ut
satta för ett större tryck utifrån än familjepedagoger och tolkar. 
Samtidigt har de senare äimu mindre att säga till om. 

Orsaken till dessa skillnader är säkerligen komplex. En är per
sonernas etniska och professionella identitet. Ser man sig i första 
hand som svensk eller kurd t ex. Ser man sig i första hand som 
tjänsteman eller vän och hjälpare? 

Även här har positionen i organisationen säkerligen en 
betydelse. Om flyktingarnas landsmän har den lägsta positionen i 
hierarkin, så kommer detta rimligen att underlätta identifikationen 
med flyktingarna. Själv har man ju inte i så hög grad ansvaret för 
eventuella missförhållanden. 

Kulturella faktorer kan komma att förstärka konflikterna, t ex 
synen på universella eller partikulära lojaliteter och förpliktelser 
och tendenser till individuella eller kollektivistiska tänkesätt. 

Vad vi kan konstatera är att det finns en skillnad mellan sven
ska flyktingsamordnare/socialsekreterare och de familjepedagoger 



och tolkar som ju samtidigt är landsmän till vissa flyktinggrupper 
och som ofta själva har en flyktingbakgrund. 

Trots stora individuella variationer och stora variationer mellan 
olika flyktingmottagningsenheter är det denna generella differens 
mellan dessa gruppers synsätt och sätt att arbeta som jag vill för
söka beskriva här. 

Flyktingsamordnarna 

Flyktingsamordnarna verkar i olika organisatoriska miljöer. Av 
våra sex kommuner har vi ett fall där flyktingmottagaren och hela 
flyktingmottagarenheten ligger på invandrarbyrån och direkt under 
invandrarförvaltningen, nämligen Sundsvall. I övriga fall är flyk-
tingsamordnaren knuten till socialförvaltningen, men på olika sätt. 
I Järfälla hör visserligen flyktingsamordnaren till socialförvalt
ningen, men sitter i Invandrarbyråns lokaler. I Lessebo finns ingen 
invandrarbyrå och flyktingmottagarenheten ligger inom socialför
valtningen, men i egna lokaler i ett eget hus. I Finspång hör flyk
tingmottagandeenheten också till socialförvaltningen och har egna 
lokaler i kommunalhuset och detsamma gäller i Bollnäs. I Uppsala 
hör också flyktingmottagningen till socialförvaltningen. I Uppsala 
skiljer sig flyktingmottagandeenheten från övriga kommuners 
såtillvida att verksamheten är av en helt annan omfattning. Trots 
olikheterna i organisation så klagar ofta befattningshavarna inom 
flyktingmottagningen över att de känner sig isolerade; 
flyktingmottagningen ses som en specialitet som inte har så 
mycket att göra med kommunens övriga verksamhet. 

Även bland de flyktingmottagare som upplever att de hinner 
med samordningsfunktionen kan man ibland lägga märke till en 
viss frustration över att andra förvaltningar inte uppfattar sitt an
svar. Tanken är ju att flyktingsamordnaren skall samordna flyk
tingmottagandet. Vaije förvaltning inom kommunen och även den 
landstingsbaserade sjukvården och den länsbaserade arbetsför
medlingen ska sedan engagera sig i flyktingmottagandet på sitt 
verksamhetsområde. Emellertid blir det med nödvändighet så att 



om det byggs upp en särskild enhet med specialkunskaper om 
flyktingar så uppfattas detta lätt som att det är den enheten som ska 
ta hand om flyktingfrågorna. Så är det ju också i hög grad. Däri
genom blir ofta flyktingmottagningsenheten isolerad, ses som en 
specialenhet som tar hand om flyktingarna på samma sätt som 
övriga specialförvaltningar tar hand om sina frågor. 

Arbetsuppgiftemas innehåll påverkas både av verksamhetens 
omfattning och organisation och av den tidpunkt vid vilken vi stu
derar verksamheten i avlastarkommunema. För de avlastar-
kommuner som tar emot flyktingar för första gången är givetvis 
organisationen till att börja med improviserad, för att efter hand få 
mera fasta former. Det innebär att verksamheten till en början inte 
är så regelstyrd, att akuta behov ofta präglar verksamheten och att 
flyktingsamordnarens egna prioriteringar får stor betydelse. 

I de avlastade kommunerna behöver man inte bygga upp en ny 
organisation på samma sätt. Däremot påverkas verksamheten av 
det nya flyktingmottagandet och av den ständigt ökande strömmen 
av flyktingar under undersökningsperioden. 

Uppsala skiljer sig därigenom väsentligt från de övriga kom
munerna i vår undersökning. Genom verksamhetens omfång är 
flyktingsamordnarens arbete här av en mycket annorlunda karaktär 
än i de övriga kommunerna. 

Arbetets innehåll 

I de mindre kommunerna tar själva kontakten med flyktingarna 
ofta en stor del av arbetstiden. Vaije dag går en del av tiden åt till 
planlagda eller spontana besök från flyktingar som söker hjälp i 
olika ärenden. Till detta kommer telefonkontakter. 

I ett uppbyggnadsskede kan man lägga märke till att en del 
flyktingsamordnare tog på sig snart sagt alla typer av uppgifter: 
kontakter med flyktingarna på förläggningarna, boendefrågor ända 
till konkreta möbelinköp och möblering av lägenheter. De akuta 
problemen ledde ofta till att en mer långsiktig planering sattes på 
undantag. Delvis har detta att göra just med ett uppbyggnadsskede. 



Regler för verksamheten saknas och de omedelbara behoven styr 
insatserna. Risken är givetvis att man från böljan isolerar sig från 
andra förvaltningar och verksamheter och fråntar dem deras an
svar, genom att samordningsfunktionen i arbetet inte hinns med. 

Trots att flyktingsamordnarens roll varierar kraftigt från kom
mun till kommun firms dock ett gemensamt drag i de flesta flyk-
tingsamordnares vardag: de tycker oftast att de försummat själva 
samordningsuppgiften! I de nya avlastarkommunema tycks det 
sammanhänga med entreprenörs- och allt-i-allo-rollen. De var
dagliga, akuta problemen tar så mycket tid att man inte hinner med 
samordningsuppgifterna. Detta kan lätt leda till onda cirklar, där 
man tvingas att ta på sig mer och mer, eftersom ingen aiman gör 
något. 

Fr: I vilken utsträckning har du kontakt med flykting
arna?: 

Sv: Onormalt mycket! Detta beror mycket på att jag är den 
förste person de möter redan ute på förläggningen. När de sedan 
kommer hit vill de fortsätta att ha kontakt med mig... Jag har kan
ske varit för tillgänglig. Försöker alltid ge svar på alla frågor. 
Detta har samtidigt stimulerat mig... 

Det fanns inga regler alls när vi startade, det fanns ingen auk
toritet att vända sig till... Lägenheterna tar mer tid än man tror. 
När antalet är stort så leder det till att vattenkranar och dörrlås 
tar mer tid än man tror. 

Man borde ha mer samarbete med andra förvaltningar. Detta 
har jag försummat. Jag har försökt, men ej prioriterat. Det prak
tiska tar över. 

I de traditionellt mottagande, nu avlastade kommunerna hand
lar det om andra saker. Själva flyktingmottagandeenheten är stor. 
Genom den växande volymen flyktingar har den dessutom expan
derat. Flyktingsamordnarens tid går åt till personalchefsjobbet, att 
rekrytera anställda, MBL-förhandlingar etc. Därtill budgetarbete. 

Fr: Kontakt med flyktingarna? 
Sv: Ingen. Det är väl annorlunda i små kommuner. Här har vi 

en l:e socialsekreterare på flyktingbyråns mottagningsgrupp som 



sköter samordningsdelen med kommuner och förläggningar. 
Socialsekreterarna är de som träffar flyktingarna här. Skolförvalt
ningen har ett eget SFI-kansli. På de små orterna är väl ofta flyk-
tingsamordnaren en allt-i-allo, driftsansvarig och allmän ftxare, 
men i de större kommunerna måste och kan vi dela upp det på ett 
annat sätt. De stora facJrförvaltningarna, socialförvaltningen, 
skolförvaltningen, invandrarbyrån främst, tar sitt fackansvar, men 
då krävs en samordningsfunktion över förvaltningsgränserna... 

Samordningsfunktionen har för mycket arbetsuppgifter. I den 
nya organisationen kommer flyktingsamordnaren att endast vara 
flyktingsamordnare, inte som nu också personalchef och 
budgetansvarig för flyktingbyrån. Samordningsuppgifterna har 
blivit styvmoderligt behandlade. 

Jag har väl mest jobbat som personalchef för flyktingbyrån ... 
Personalchefsjobbet: MBL-förhandlingar, rekryteringar och ett 
mycket delikat besvärsärende. Möten. Rekryteringar: Inte så 
mycket folk som slutat, utan ständiga nyrekryteringar som fått äga 
rum under stressade förhållanden. Man kan väl säga att vi vuxit ur 
vår kostym varannan månad Panikkänsla. Vi var för få från 
början och sedan har volymerna vuxit. 

Det finns också vissa svårigheter inbyggda i själva samord
ningsuppgiften. Dels rent praktiska. Många förvaltningar är in
blandade på olika nivåer, även landstinget (sjukvården) och länet 
(arbetsförmedlingen) ingår. Det handlar ju inte bara om att sam
ordna, samtidigt hör man till en förvaltning, t ex socialförvalt
ningen, och i förhandlandet med andra förvaltningar måste det ju 
också bli förhandlingar om schablonbidragets uppdelning på olika 
verksamheter. På samma sätt uppstår frågan hur mycket lands
tinget ska bidra av egna medel och vad kommunen ska stå för. Det 
skymtar fram i intervjuerna att vissa intressekonflikter kan upp
komma i de fall flyktingsamordnaren som i sin samordningsfunk
tion ska se till helheten känner särskild lojalitet med sin egen för
valtning och med flyktingmottagandeenheten inom denna. 

Det finns dock stora variationer mellan avlastarkommunema. 
Många av de praktiska uppgifterna kan av flyktingsamordnaren 
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delegeras till familj epedagogema. I exempelvis Bollnäs och också 
senare i Finspång, lade flyktingmottagaren stor vikt vid samord
ningsfunktionen och försökte delegera många praktiska uppgifter 
till socialsekreterare och familjepedagoger. 

Kontakterna med flyktingarna har naturligtvis ett mycket varie
rande innehåll. I en del fall böljar det redan på förläggningarna. 
När sedan flyktingarna kommit till kommunen kan det gälla allt 
mellan himmel och jord. 

Vilka flyktingsamordnarens uppgifter i en liten kommun kan 
vara framgår av förteckningen på sidorna 88-89. 

Det är lätt att se att uppgifterna är mångahanda och att var
dagens akuta problem lätt kan ta överhanden och att resten av tiden 
går åt till nödvändig administration. 

De akuta ärendena kan vara av följande slag: 
Moder ringer. Ett av hennes fyra barn har hjärtfel och har nu 

fått ett anfall. Hon är rädd och uppriven. (Ett barn har tidigare 
dött i hjärtfel.) Barnet har nu andnöd, har blå läppar och kramp. 

Familjen har relationsproblem sedan länge. Modern vill nu 
lämna sin man med de fyra barnen. Under dagen informerar hon 
om sitt beslut. Undertecknad kontaktar hennes vänner i K-stad, 
som är positiva till att hysa henne och barnen en vecka. Kväll: 
Telefonsamtal från tolk. Modem och barnen är hos honom. Han 
bor i ett studentrum och kan inte ha dem där. Han har kontaktat 
socialjouren i sin kommun som hänvisar hit, inte deras sak att 
hjälpa. Modern vill inte återvända hit Ingen förstår henne här. 
Telefonsamtal till ett flertal ansvariga för råd. 

Modem får kontakt med en kvinna och reser till ett sommar
torp på okänd ort. 

Exemplen kan mångfaldigas. 
Flyktingmottagaren i en liten avlastarkommun har också som 

de flesta socialarbetare en dubbelroll såtillvida att man har såväl en 
service- som en kontrollfunktion gentemot flyktingarna. Detta 
upplevs i vissa fall som ett dilemma och det är ett dilemma som 
man delar med andra inom flyktingmottagandet, t ex socialsekre
terarna. 



Förkortad version av en uppgiftsförteckning gjord av en 
tingsamordnare i en liten avlastarkommun 

Kontakter med Invandrarverket och flyktingförläggningar: 
- information om mottagningsmöjligheter, sjukvård, arbete etc 
- bestämma vilka flyktingar som skall mottagas vid vilken tidpunkt 
- klarlägga om polisutredning och hälsoundersökning utförts, s e  till att 

journaler kommer till vårdcentralen 
- awisningsärenden 
- familjeåterföreningsfall 
- flyktingprogram 
- konferenser och utbildningsprogram anordnade av Invandrarverket 

Förbereda introduktionsmaterial för flyktingarna 

Planera och förbereda: 
- bostad inklusive utrustning 
- bamtillsyn 
- skolgång 
- information till polis, t ex  familjeåterförening 
- information till vårdcentraler 
- svenskundervisning 
- ekonomiskt bistånd 

T a  emot flyktingarna: 
- information, rundtur 

Kyrkobokföring, försäkringskassa, ID-kort 

Socialbidrag: 
- direktkontakt med flyktingar, ansökningar 
- förberedande av delegationsärenden (fr̂ ån knappnål till video) 
- skriva ut protokoll och beslut, akter, journaler 
- informera flyktingarna om besluten 
- resor 
- telefon till hemlandet 
- möbler, utrustning, kläder 
- schablonbidrag 
- tolkarvoden 

Sjukvård, tandvård, optiker: 
- undersökningar, akuta sjukdomsfall, informationsmöten, apotek 

Utbildning, arbete: 
- kontakt med AMU och arbetsförmedling 
- genomgång av eventuella kurser, test, folkhögskolor, studielån 
- vidare högskolestudier 



Kultur och fritid: 
- kontakta och informera om föreningsliv, frivilligorganisationer och 

studiecirklar 
- utflykter och studiebesök 
- sportaktiviteter 
- utställningar och information om flyktingarna och deras hemländer 

Kurativt behandlingsarbete: 
- hembesök, tidsbeställda och vid akuta kristillstånd 
- fadderverksamhet 

Polis: 
- tillståndsfrågor, utredningsförhör 
- förseelser, skadegörelse, misshandel 

Sekundäromflyttning: 
- kontakter med mottagningsorten, AMU, bostadsförmedling, socialkontor, 

uppsägning av hyreskontrakt här, praktiska ting vid flyttningens 
genomförande, tetalningsfrågor mm 

Barntillsyn: 
- information och utbildning av personal 
- samordning med bamtillsynsinspektören 
- ordna möten mellan barntillsyn och föräldrar 

Tolkfrågor och översättning: 
- rekrytering av tolkar 
- beställning av tolkar vid behov 
- ordna översättning av nödvändigt informationsmaterial 

Samordning och övergripande planeringsarbete: 
- förbereda möten och fungera som sekreterare under mötena 
- samordnare mellan samtliga berörda förvaltningar och myndigheter, skaffa 

sig översyn över flyktingarbetet i kommunen 
- ansvar för inlärning av lagar och bestämmelser, skriva aktuella avtal 
- skaffa överblick över möjligheten att ta emot flyktingar, antal SFI-timmar, 

tillgång på bostäder, arbets- och utbildningsmöjligheter, bamtillsynsplatser, 
vårdcentralens kapacitet 

- avgöra sammansättning av flyktinggruppen, ensamstående, par utan barn, 
äldre/yngre etc 

- sammanställa underlag till beslutsfattare 
- informera flyktinggruppen, allmänheten, föreningar 
- utbilda personal 
- ordna fadderverksamhet 



Kontrollfunktionen blir ofta aktualiserad i samband med SFI-
undervisningen. Den låga motivationen hos många asylsökande 
och flyktingar har lett till att man tillgriper ekonomiska sanktioner 
mot dem som inte närvarar. SFI-undervisningens kvalitet är alltså 
inte bara av stor betydelse för flyktingarnas framtidsmöjligheter i 
Sverige, den är också väsentlig från den synpunkten att låg moti
vation att läsa svenska är en viktig källa till konflikter mellan flyk
tingmottagningen och flyktingarna och något som aktualiserar 
flyktingsamordnamas och socialsekreterarnas kontrollfunktion. 

Andra områden där flyktingsamordnaren kan få gripa in är när 
hon får reda på olika sociala missförhållanden. Eftersom hon ofta 
är tjänsteman under socialnämnden så föreligger sedvanlig rap
porteringsskyldighet vid exempelvis banmiisshandel. Likaså före
ligger rapporteringsskyldighet om man vet var någon utvisnings
hotad gömmer sig. 

Även frågor om placering av direktinresta flyktingar och om 
återförening mellan familjemedlemmar och släktingar är sådana 
där flyktingsamordnaren kanske själv har lätt att fatta beslut via 
rutiner, men där ändå flyktingarna uppfattar en kontroll- och makt
funktion. 

Sammanfattningsvis präglas flyktingsamordnarens tjänst i de 
små avlastarkotmnunema av att kraven är mångfaldiga och mot
stridiga. Berit Berg (1990) har konstaterat att flyktingmottagaren 
bör vara både pedagog, själasörjare, byråkrat, planerare, politiker 
och vän! Även om detta bygger på erfarenheter från det norska 
flyktingmottagandet så får det nog sägas gälla lika väl för svenska 
förhållanden. Svårigheterna ligger dels i att kunna uppfylla alla 
dessa delvis motstridiga krav och dels i att erhålla arbetsbeting
elser som rent resursmässigt gör det möjligt att uppfylla kraven. 

Vidare är flyktingmottagarenheten ofta alltför isolerad. I stället 
för att samordna olika förvaltningars insatser så får man i hög grad 
stå för insatserna själv. Därmed hotar flyktingmottagandet att bli 
en "specialitet" i stället för att vara något som gäller hela kom
munen och alla förvaltningar. Vikten av att flera engagerar sig kan 
inte underskattas. Dels hävs isoleringen om många aktörer är aktivt 



inblandade i flyktingmottagandet, dels får flyktingfrågorna en 
annan tyngd om tjänstemän inom alla tunga förvaltningar är 
engagerade. 

Familjepedagoger och tolkar 

Familjepedagogens roll inrymmer också konflikter. Dels 
handlar det om arbetsfördelningen mellan socialsekreterarna och 
familjepedagogerna. Ska socialsekreterarna sköta "krisbehand-
lingssamtalen" utifrån sin speciella kompetens, medan familje-
pedagogema fixar bostäder, ordnar tolkar eller tolkar själva, fyller 
i blanketter och håller kontakter med advokater, SIV, polis, tand
läkare etc. Eller ska socialsekreterarna uteslutande syssla med de 
ekonomiska utbetalningarna, medan "krissamtalen" ersätts av van
liga samtal med någon som förstår flyktingens bakgrund och hans 
situation, "ofta räcker det att få tala ut med någon som förstår och 
orkar lyssna". Det handlar alltså om olika sätt att definiera flyk
tingens problem. 

De som vill ha hjälp att flytta hit eller att få en släkting eller 
mycket god vän eller mycket nära bekant hit tar kontakt med oss 
och förklarar att de vill ha sin släkting hit. Men många myndig
heter förstår inte vilka släktförhållanden vi har i vår kultur. Vi 
håller mycket ihop, vi är mycket beroende av varandra. En kusin i 
vår kultur kan inte motsvara en kusin i Sverige. Man ser på saken 
på ett helt annat sätt, man har mycket mer kontakter med var
andra, man bryr sig mycket mer om varandra. Det här är ofta en 
överraskning för flyktingen att släktingen inte får komma till 
Sverige för att de inte är tillräckligt nära släkt ... Man försöker 
hjälpa de här flyktingarna att inte hamna i en depression, att inte 
känna sig isolerade, att inte känna sig ensamma. För det går 
aldrig att kräva att en familj från Turkiet eller Irak eller Iran ska 
ha samma lust till de fritidsaktiviteter som svenska ungdomar eller 
svenskar har. Även om man erbjuder en kurd: här har du skidor 
för flera tusen! Han har ingen nytta av dem. OK, det är någonting 
annat om han lär sig åka skidor, men det är ingen fritid för 



honom! Fritid är att umgås med släkt och vänner, äta tillsammans, 
göra små utflykter... Man måste få träffa landsmän... 

Nästan alltid när någon kommer till kommunen så är det så att 
första kontakten inte är med socialförvaltningen eller flykting
byrån, utan första kontakten är med en landsman, släktingar, en 
bekant eller man vet att det finns någon landsman här. Ofta sover 
man i flera veckor hos en annan familjIbekant. Ofta får man hjälp, 
de visar var socialförvaltningen ligger, var invandrarbyrån ligger 
och att det finns familjepedagoger. Man går runt med bekanta och 
tittar på stan, vad ska man köpa för möbler. De flesta av dem som 
kommer hit kommer till oss familjepedagoger. De är vi som går till 
flyktingbyrån och beställer en tid och ser till att de ordnar en tolk 
och får träffa någon. Om de får stanna så får de alltid vänta innan 
de kan få en bostad, det finns aldrig någon ledig omgående. Då får 
de stanna hos någon så länge. Sen kommer de praktiska kon-
taktema med oss. Ansökningar, blanketter, kontakter med olika 
myndigheter, en mängd praktiska saker, var köpa begagnade 
cyklar, sjuka barn, skola, dagis. Man blir beroende av en lands
man som talar samma språk 

Så här beskriver en familjepedagog sina arbetsuppgifter (detta är 
endast ett kortare utdrag ur anteckningar över en längre tids
period): 

2/3 
Information om återvändande. Besök 
Ensamstående mamma till sjuka barn. Telefon 
Kan du förklara det här pappret? (Räkning) B 
Hur hjälper man folk som söker asyl? B 
Kan du hjälpa oss så spanska avdelningen i V inte försvinner? B 
Orolig lärare: Kan du hjälpa min elev? T 

3/3 
Jag tar ut skilsmässa B 
Vad gör jag om de skickar min systerson till förläggning? B 
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Jag behöver hjälp med min deklaration B 

4/3 
Jag tror jag ska ta ut skilsmässa ... B 
Cuanto pueden costar mis lents? T 
Jag har varit sjuk och behöver avbryta min kurs i svenska B 
Brev till om trafikförsäkring; skadeanmälan 
Information om familj till invandrarassistenter B 
Familjekonflikt mellan systrar T 

12 och 13/3 Sjuk 

16/3 
Jag ska skilja mig ... B 
Familj eanknytningsproblem B 
Information om umgängesrätt och sambos rättigheter B 
Information om hur man skaffar glasögon B 
Familj eanknytningsärende T 
Familj eanknytningsärende, avslag, hur överklaga? Brev 
Brev med information om återvändande 
Optikera T 
Kan inte lära mig att läsa! B 
Grundvux 

17/3 
Information om bostadsbidrag och hjälp att fylla i blankett B 
Mina döttrars kamrater säljer knark B 
Information om utbildningsmöjligheter efter gymnasiet B 
Jag trivs inte med mitt jobb B 
Min son och jag bor isolerade B 

18/3 
Samtal G M T 
Hos X med R.G. B 
Vet inte vad jag ska göra i framtiden T 



Hur är läget med spanska kampanjen? T 
Jag blöder från underlivet... B 
Min psykolog hänvisade mig till dig B 
Hur skaffar jag hjälp för en som är i en krissituation? T 
Olika samtal med anknytning till ovanstående 

19/3 
Hur fyller man i en blankett för att söka asyl? B 
Jag vill inte återvända till hemlandet B 
Jag tror jag blir galen ... T 
Min fru orkar inte läsa svenska B 

Socialsekreterare eller familjepedagoger? 

Ibland kan man spåra en viss misstänksamhet mot familj epeda-
gogema från de svenska tjänstemännen och politikerna. Klan man 
lita på dem, går de inte flyktingarna till mötes i för hög grad? 
Denna misstänksamhet kan ökas av det faktum att det kan vara 
svårt för andra tjänstemän att ha riktigt grepp om vad familjepeda-
gogema gör. Familj epedagogema upplever också helt klart ett 
tryck från sina landsmän. De upplever att landsmännen inte vill se 
dem som svenska tjänstemän (och de vill de inte alltid själva 
heller!), utan som vänner och landsmän. Kraven och förväntning
arna blir därmed orealistiskt stora, likaså blir arbetsdagarna långa, 
man ringer hem sent på kvällarna, så som man gör till en vän om 
problem uppstår. Många upplever alltså ett stort tryck genom de 
höga förväntningarna och det förstärks av de egna ambitionerna, 
det "gör ont" att bli utskälld som svensk och förrädare och tappa 
gemenskapen med gruppen. 

Det förekommer också att en - för deltagarna ofta dold - etnisk 
konflikt kommer till uttryck i flyktingmottagandet. Organisatoriskt 
tar det sig ofta uttryck i en maktkamp mellan social- och 
invandrarförvaltningen. Med etnisk konflikt avser jag det för
hållandet att den berör medlemmar från olika etniska grupper, dels 
den stora svenska gruppen, dels olika landsmän till flyktingarna. 



Om vi accepterar att svenskarna också utgör en etnisk grupp, så 
kan konflikten ses som en etnisk konflikt. Men den handlar inte 
bara om lojaliteter och förtroende mellan landsmän, den handlar 
också om byråkratins behov av kontroll och om den konflikt 
mellan professionalism och traditionellt omsorgsarbete som jag 
tidigare diskuterat. 

På tjänsteplanet manifesteras konflikten ofta i en motsättning 
mellan familjepedagoger och socialsekreterare, d v s  ska man ha 
den ena eller andra typen av tjänster i flyktingmottagandet och i de 
fall man har båda: vem ska göra vad? Här står då väldefinierade 
kompetens- och utbildningskrav (socialsekreterare) mot relativt 
odefinierade (familjepedagog/flyktingkonsulent). Konflikterna 
tenderar av alla parter att uppfattas som en strid om vad som är 
effektivast och ändamålsenligast. Det handlar alltså om social
sekreterarens speciella kompetens i förhållande till familjepeda
gogens speciella "kulturkompetens". I åtminstone ett fall kan man 
se ett klart uttryck för en etnisk dimension. Där har familj epeda-
gogemas uppgifter övertagits av socialsekreterarna. Familj epeda-
gogema blir i sin nya roll inte bara övervakade av en socialsekre
terare utan man ineffektiviserar organisationen så att de inte längre 
självklart ska utnyttja sin speciella kompetens. De ska alltså inte i 
fortsättningen koncentrera sig på sina landsmän utan ska ta emot 
vilken flykting som helst och begagna tolk som vilken svensk 
tjänsteman som helst. Därigenom diskvalificeras deras specifika 
kompetens, genom att inte utnyttjas i organisationen; endast annan, 
icke-etnisk kompetens godkänns. 

Det är sant att ordet "kulturkompetens" är svårdefinierat och 
egenskapen att inneha kulturkompetens svår att bedöma när det 
gäller enskilda befattningshavare. Samtidigt bör två ting under
strykas: 1) att ett begrepp är svårdefinierat betyder inte att feno
menet bakom begreppet inte existerar; 2) familj epedagogema har 
mycket varierande utbildningsbakgrund. För den senast citerade 
familjepedagogen ser det ut så här: 

Jag kom från Kurdistan (Irak) till Jugoslavien. Efter cirka ett 
år där fick jag ett stipendium till Tjeckoslovakien. Efter sex till sju 



år blev jag utvisad av politiska skäl. Sedan ett år i Väst-Berlin och 
efter ett år där kom jag till Sverige. Jag utbildade mig till agronom 
i Tjeckoslovakien. Talar kurdiska, arabiska, tjeckiska, lite tyska 
och så svenska. 

När jag kom till Sverige läste jag svenska och tänkte fortsätta 
med studierna på lantbruksuniversitetet. Det gick inte, mina 
tidigare examina var så svåra att värdera och godkänna här, till 
slut gav jag upp. 

De konflikter som kan skönjas mellan svenska och utländska 
tjänstemän inom flyktingmottagandet har att göra med såväl 
intresse- som värdekonflikter och med olika rollförväntningar och 
lojaliteter. Tydligast kommer kanske konflikten till uttryck i två av 
våra kommuner, där den lett till omorganisationer. I den ena kan 
man säga att socialförvaltningens och socialsekreterarnas roll för
stärkts på invandrarförvaltningens och familj epedagogemas be
kostnad. I den andra gick det tvärtom, där togs en invandrarpolitisk 
linje som gav invandrarnämnden huvudansvaret och därmed 
familj epedagogema en aktivare roll på socialsekreterarens bekost
nad. Vi börjar med att referera till den senare konflikten. Den då
varande flyktingsamordnaren intervjuas i januari 1987. 

Fr: Har det förekommit konflikter mellan olika delar av 
förvaltningen i samband med flyktingmottagandet?: 

Sv: Ja, mellan invandrarbyrån och socialförvaltningen. Många 
kommuner har det problemet. Olika inriktningar, dubbeljobb, 
prestige, gränsdragningsproblem ... Det handlade inte bara om 
prestige - socialsekreterarna tyckte att familjepedagogema inte 
hade någon kompetens och dessa tyckte att socialsekreterarna för
sökte sitta på höga hästar och bestämma; socialsekreterarnas 
kompetens mot vår satsning på kulturkompetens. Striden gällde 
också själva inriktningen på arbetet Hur ska flyktingen behand
las? Ska han tas emot eller omhändertas? Ska man söka efter pro
blem ? I och för sig tror jag inte det spelar någon roll om man är 
en svensk med inlevelseförmåga eller en flykting som själv arbetat 
sig igenom hela problematiken. Vi byggde upp mottagandet på 
kulturkompetens -socialsekreterarna är svenskar. Men problemet 



ligger inte där. Jag utgick från en minoritetsproblematik, de från 
socialtjänsten. Det hade varit bra att få folk från socialen som kan 
krisbehandling. Nu blev det inte så, det blev kompetensstrider. 

Samma konflikt beskrivs på följande sätt av den socialsekrete
rare som då var knuten till flyktingmottagningen. 

Tidigare var det ju helt annorlunda! Då satt vi tre stycken nere 
på socialkontoret och det gjorde att den biten som ju egentligen 
ligger på socialsekreterarna, helhetssynen, medan familjepeda-
gogema mera hade hand om det praktiska, ta emot, hälsa väl
kommen, visa bostaden. Då arbetade man ju på ett helt annor
lunda sätt och då var det väldigt mycket kontakt med skolor, dagis, 
arbetsförmedling och annat som man har normalt som social
sekreterare. 

Fr: Det är nog ganska ovanligt att det ligger på famillie-
pedagogema. 

Sv: Ja, och det är ju väldigt ovanligt som socialsekreterare, att 
man inte har den där biten. Jag menar man har ju jobbat med den 
där biten ... Det är ju mycket, mycket tråkigare. Det blir ju så att 
man inte riktigt... Jag har suttit och macklat väldigt länge och det 
gäller flera stycken, vi visste inte till slut vad vi skulle göra, 
förutom att vi skulle skicka pengar till folk... 

Javisst, det var ju detta att det ska normaliseras. Flyktingarna 
har inga sociala problem, de ska inte behandlas som social-
hjälpstagare. Att inte klientisera... Vi har i alla fall utbildat oss, vi 
har fyraårig högskoleutbildning och arbetat med sådana här 
saker. Det kändes ett tag som att vårat jobb det var ingenting, 
andra kan bara ta över våra arbetsuppgifter... 

Från början var det ju väldiga prestigegräl, vi hade möten så 
det bara small om det, men det är det ju inte längre, utan vi för
söker i alla fall att arbeta tillsammans och det går bra nu, det gör 
det. 

Det är jätteintressant att arbeta med flyktingar. Det är roligt 
och stimulerande att få kontakt med människor från olika länder 
och det är inte det här samma, samma problem som svenskar har. 



att de dricker och droger, så det är en mycket intressant grupp. 
Men innehållet i tjänsten är inte intressant. 

Exemplet visar att den förvaltning som har hand om flykting
mottagandet tenderar att arbeta efter invanda rutiner och målsätt
ningar. Valet av förvaltning när det gäller flyktingmottagande
enheten kan alltså leda till olika målsättningar och arbetsmetoder. 
Ansvarsfördelning och uppgifter mellan socialsekreterare och 
familjepedagoger kan också förslqutas, beroende på var huvud
ansvaret ligger. 

I vårt andra exempel innebar omorganisationen att socialför
valtningens roll stärktes och familj epedagogemas ställning för
svagades. Så här beskrev flyktingsamordnaren det skedda. (I derma 
kommun fick familj epedagogema titeln flyktingkonsulent efter 
omorganisationen.) 

Vi har haft ett bra samarbete mellan socialförvaltningen och 
skolförvaltningen (SFI-kansliet). Samarbetet med invandrarbyrån 
däremot har varit om inte dåligt så inte heller bra. Vi har en 
tendens att gräla om behoven, äskanden och förslag och hur 
mycket de vill ha av schablonbidragen för vissa tjänster där. Men i 
stort sett tycker jag att samarbetet mellan de stora förvaltningarna 
har gått bra... 

Flyktingkonsulentema tillhör ej flyktingmottagningen utan in
vandrarbyrån. Genom åren hade vi ett administra
tivt/organisatoriskt problem, vi hade alldeles för mänga familje
pedagoger ... De tillhörde flyktingmottagningen, satt här som 
någon sorts grannar och jag var någon sorts formell personal
ansvarig för dem, men det fanns ingen möjlighet för mig att göra 
mer än att skriva på vissa papper. Sen kom det väldigt mycket 
iranier hit, medan familjepedagogema kom ur grupper som funnits 
här länge och som hörde till den normala socialtjänsten. Vi var 
tvungna att göra något, jag gjorde en utredning som var väldigt 
knepig och svår, jag fick väldigt mycket utskällning, ingen hade 
velat ta i det här med tång. 10,3 årsarbetare, utan någon funge
rande personalledning, som jobbade efter en mycket allmänt 
hållen befattningsbeskrivning för familjepedagoger. Familjepeda-



goger användes av många kommuner i ett uppbyggnadsskede, sen 
avskaffades de, men hos oss blev de kvar, ingen ville/kunde hålla i 
någon yxa ... När familjepedagogema anställdes så "blev de bara 
anställda", några personer handplockades, det var ingen konkur
rens om tjänsterna. Ibland hade man tur, ibland hade man otur ... 
Varje tjänst fungerade efter den befattningshavarens personlighet, 
en del var t ex väldigt praktiskt inriktade, andra åter väldigt teo
retiskt. 

Samma skeende beskrivs på följande sätt av en av familjepeda
gogema (vederbörande ville inte att samtalet skulle bandas, varför 
referatet bygger på anteckningar). 

Organisation: Förändrad sedan februari -87, när jag jobbat 
tio år som familjepedagog ... Politikerna ville att vi skulle jobba 
"med hela gruppen" (dvs en chilensk familjepedagog skulle inte 
bara jobba med chilenare utan i princip med alla flyktingar). Man 
tyckte att familjepedagoger var något som behövdes i början, men 
ej längre. Men det kommer ju hela tiden nya. Anknytningsfall. 

Man har anställt nya tjänstemän som tagit över det som vi 
gjorde ... Dessa assistenter är svenskar, tolk måste hela tiden an
litas. Familjepedagogerna hör numera till Invandrarbyrån som är 
en egen förvaltning direkt under Invandrarnämnden. Flykting
mottagningen ligger däremot under Socialförvaltningen. 

Socialsekreterarna kände sig hotade av oss. Vi har nu fått en 
socionom till handledare. Vi ska inte ta egna initiativ. 

Vi gjorde alla möjliga saker, hjälpte familjer i kris, hjälpte med 
psyJdatriker, psykolog. Nu ska vi informera: invandrarkunskap till 
svenskarna, kunskap om det svenska samhället till flyktingarna. 
Men det räcker inte med bara information, det finns relations
problem, problem i skolan. 

När vi var familjepedagoger skapade vi allt självständigt. Vi 
hade bara chefen för socialförvaltningen över oss. Nu har vi fått 
en handledare, vi är mer kontrollerade, vi måste stämpla och an
teckna allt vi gör. Politikerna vill se vad vi gör. Förändringen är 
avsedd att spara pengar. Vi har en begränsad budget på 
invandrarbyrån. Vi ska helst inte jobba övertid, utan man ska 



jobba 9-18. Men kriser kan ju ex vis uppstå nattetid. I dessa situa
tioner duger inte socionomer, de kan inte lösa känslomässiga pro
blem, de kan ju inte språket. Och vid skilsmässor talar familjeråd-
givarna bara svenska, de använder inte tolk, de tycker det år be
svärligt och de sparar pengar. 

Det är svårt att passa tider så som avsett i det här jobbet. Svårt 
att följa stämpelklockan. Nu kan jag inte göra snabba hembesök, 
jag måste meddela påförhand Krav på byråkratisk kontroll, redo
visning till politikerna, systematisering, dokumentation. 

Förändringen innebär också att vi som flyktingkonsulenter inte 
enbart ska jobba med våra egna landsmän, utan med hela flyk
tinggruppen. Vi får då använda tolk när vi talar med de andra. Det 
blir ju dyrare. Under många år var det samarbetssvårigheter 
mellan familjepedagogerna och socialsekreterarna. Vi hade idéer 
om hur saker skulle göras, men man brydde sig inte om vår 
erfarenhet. 

En annan familj epedagog beskriver det så här: 
Fr: Hur fungerar samarbetet mellan dig och socialsekre

terarna? 
Sv: Det fungerar bra, men det skulle kunna vara bättre! Det 

skulle kunna vara bättre. Vi har haft två gemensamma studie
dagar, vi har försökt ändra på en del, att hitta nya rutiner, nya 
arbetsformer, nya samarbetsformer, för vi tror att flyktingmottag
ningen som helhet är inte bra på socialbyrån! OK, socialbyrån och 
socialhjälpen får alla pengar, det är en viktig del av flyktingmot
tagningen, men att flyktingen får ta emot checker och får en 
bostad, det är inte hela ärendet! Det finns många andra viktiga 
saker, skolan, dagis, språk, tolk och viktigast av allt: att man ofta 
har kontakt med flyktingen! Samtalen, med direkt kontakt, där man 
lyssnar och visar förståelse, det är grunden för arbetet. Det är 
mycket viktigt att den här tjänstemannen känner till och har er
farenhet av olika kulturer så att han förstår hur flyktingen funge
rar, hur familjetraditionerna är, hur seder och bruk ser ut, liksom 
värderingarna. Då förstår man inte hur flyktingen reagerar när 
man säger, "Gå och kom tillbaka om sju veckor!" Ofta förstår man 
100 



inte vad som är viktigt för flyktingen och vad som är bagateller för 
flyktingen! 

Det är många saker som ska stanna mellan flyktingen och 
tjänstemannen. Ofta inträffar mycket privata familjekonflikter, som 
flyktingen inte vill att andra ska känna till. Flyktingen måste ha 
stort förtroende och kunna lita på att skvaller inte förs vidare till 
gruppen. Ofta ser de på oss inte bara som en tjänsteman utan som 
en god vän, som en landsman, som en människa som kan och 
nästan måste ställa upp och hjälpa till. Ofta har man även kontakt 
privat, det blir telefonsamtal hem, på helger och kvällar om det 
händer någonting. Vi är inte vana vid de här hårda reglerna att 
man inte ska störa någon när det är helg, lördag-söndag, att man 
inte kan ringa någon efter klockan sju-åtta på kvällen! 

Utan tvekan handlar det om behov av att spara pengar och av 
att få en "byråkratisk kontroll" över verksamheten. I detta ligger 
också olika synsätt på arbetets innehåll och organisering. Men inte 
bara detta. Det handlar också om en kompetens- och merit
värderingsstrid. Omorganisationen innebär ju också i viss mån 
ökade kostnader genom att flyktingkonsulenten ibland måste an
vända tolk. Genom att överföra en del uppgifer till svenskar och 
genom att se till att flyktingkonsulentema inte bara ska jobba med 
sina landsmän så ser man organisatoriskt till att kulturkompetens 
och språkkunskaper ges ett lägre meritvärde än förut. 

I dessa två fall var det fråga om en konflikt som tog sig organi
satoriska uttryck. Ofta, framför allt i mindre kommuner, blir det i 
stället fråga om konflikter mellan enskilda befattningshavare. 
Ett exempel kan hämtas från relationen mellan flyktingsamord-
naren och familjepedagogen/tolken i en kommun. Det är flykting-
samordnaren som intervjuas. 

Sen hade vi ju också sagt att vi skulle inrikta oss mer på 
polacker ... Båda de här grejerna var det mycket bråk kring vid 
årsskiftet. Mest från min assistent, att han på nåt sätt inte kände 
sig delaktig i beslutet och det är inget beslut han ska känna sig 
delaktig i heller! Han var bekymrad för att han tyckte inte att vi 
hade resurser på den polska sidan. Det ansvaret är mitt och led



ningens här, så det ansvaret behövde han inte känna. Han hade 
också ekonomiska funderingar om hur det skulle gå och det är inte 
heller något som han har ansvar för ... Och den här assistenten 
hade väl också egna släktingar som han hade tänkt sig skulle 
komma hit. 

Det är otroligt komplicerat... Så sent som i går så pratade jag 
med arbetsförmedlingen och så säger även hon: "Vad har hänt 
med AU? Förstår han inte längre vad jag menar?" Det är ganska 
bra uttryckt. Det har kommit till en slags skiljelinje mellan oss. 
Och jag kan hitta förklaringar till det här. Dels så är det ju hans 
första fasta arbete, han har bott i Sverige i nio år, det ger en ny 
trygghet. Sen har det ju varit så att det har varit mycket 
kontroverser mellan AU och gruppen ... så han har varit väldigt 
utsatt av sina landsmän, säkert också blivit mycket anklagad för 
att vara solidarisk med förvaltningen. Och jag har å andra sidan 
lärt upp honom hur man jobbar som tjänsteman och han har lärt 
mig det kulturella. Vad jag tycker har hänt för min del är att jag 
har blivit säkrare när det gäller de kulturella frågorna. Jag känner 
inte att jag måste fråga honom om allting och det har väl lett till 
att han har tappat i position, han har tappat lite makt, jag har tagit 
beslut som han har tyckt var felaktiga. Sen har han ju då klara 
lojaliteter mot sina landsmän som han inte kan stå emot i längden. 
Vad jag känner sedan årsskiftet är att han solidariserar sig mer 
med sina landsmän än med förvaltningen, utan att för den skull 
begå några tjänstefel, det är inte fråga om det, det är fråga om 
små detaljer ... Vi har haft en diskussion med socialchefen och 
distriktschefen och AU var med där, vi har fått markera att det är 
jag som har delegation på vissa beslut och jag har inte anledning 
att rådfråga honom om allting ... Kanske jag också från början 
gav honom mera delegation än han skulle ha haft ... Han har ju 
kvar sin befattningsbeskrivning, den ser likadan ut som tidigare. 
Det skiljer ju ingenting egentligen, annat än att jag har varit mer 
öppen mot honom tidigare än vad jag är idag. Det har väl andra 
orsaker också. Det är ju det att vissa klienter här har inte 



förtroende för honom. Låt oss säga en familj där han är släkt med 
frun i familjen och där mannen då känner sig väldigt utlämnad 

De konflikter som här refererats är komplicerade till sin natur. 
Ett moment är vad man kunde kalla byråkratins behov av kontroll. 
Ett armat har att göra med själva ideologin om hur flyktingmot
tagandet ska se ut. Ett tredje är en strid om kompetens och in
flytande. 

Det finns många komplicerande omständigheter. En är att be
greppet "kulturkompetens" är vagt. En annan är att även om vi 
kunde definiera det så är det svårt att avgöra vilken 
kulturkompetens olika befattningshavare besitter. Det är också 
klart att familjepedagoger och tolkar är i en svår situation, där 
deras lojalitet ibland ifi-ågasätts både av deras kolleger å ena sidan 
och av flyktinggrupperna å den andra. Ytterligare komplikationer 
ligger i en del flyktinggruppers misstänksamhet och rädsla för in
filtratörer och spioner. 

Det är också troligt att kommunerna inte vill permanenta en 
alltför stor fiyktingmottagningsorganisation och man vill givetvis 
ha en organisation som tillåter flexibilitet med avseende på vilka 
flyktinggrupper som ska tas emot. 

Ett intressant drag i detta sammanhang är att deima typ av kon
flikt inte definieras efter etniska kriterier. Det har säkert att göra 
med svensk byråkratis och svenska tjänstemäns självbilder. Sak
lighet och objektivitet är ledstjärnor för verksamheten. Dessutom 
ser väl inte svenskarna sig som en etnisk grupp med en distinkt 
kultur, det är något som invandrama har. 

Däremot uppfattar flyktingsamordnaren i det senaste exemplet 
en etnisk dimension i konflikten med sin assistent, d v s  familje
pedagogen/tolken. Som kommunalanställd tjänsteman ses familje
pedagogen utsatt för dubbla lojalitetskrav, från kommunen och 
fiån de flyktingar som är hans landsmän. 

Jag har här försökt visa att mina utgångspunkter då det gäller 
frågan professionalisering och omsorg är relevanta i detta 
sammanhang. Både organisatoriska/byråkratiska krav och den pro-
fessionaliserade arbetsstilen kräver att verksamheten är systema



tisk, rationell, objektiv, grundad på kunskap om vilka åtgärder som 
mest effektivt leder till önskat resultat. Professionaliseringen 
kräver också att man slår vakt om kraven på certifikat, utbildning 
och sanktionerad auktoritet för att få utföra vissa arbetsuppgifter. 

Affektiv neutralitet, universalism och specialistens snäva rela
tion till flyktingen är då idealet. 

Familjepedagogema står närmare den traditionella omsorgs
modellen som tillåter mera av affektivitet och närhet, bredare och 
diffusare relationer och även mera partikulära relationer till var 
och en av klienterna. 

Eftersom dessa skillnader i detta fall sammanfaller med etniska 
skiljelinjer så kan det hända att skillnaderna tolkas som kultur
skillnader. De kan de kanske delvis vara ibland, men vad jag här 
har försökt visa är att de också har att göra med positionen i orga
nisationen och i förhållande till flyktingarna, samt med i vilken 
grad man anammat en professionaliserad arbetsstil. 

Den motsättning som finns mellan omsorg och professionalism 
tydliggörs i detta fall mellan de skilda förhållningssätt som fi-am-
kommer i konflikten mellan flyktingsamordnare och socialsekrete
rare på ena sidan och familjepedagogerna på den andra. Det be
tyder inte att lösningen skulle vara så enkel som att vända på ste
ken. Familjepedagogerna är själva delar av en byråkratisk organi
sation och deras arbetsstil står också i motsättning till denna. Den 
universalistiska principen, d v s att behandla alla lika, är ett uttryck 
för byråkratins krav. Denna princip retar oss ibland när man inte 
kan ta hänsyn till våra specifika skäl, utan behandlar oss som 
"nummer", men alla inser problemen med godtycklig särbehand
ling, beroende på tjänstemannens speciella relation till klientens 
släkt eller sympati för henne som individ. 

Naturligtvis är mina analyser hårdragna. Ingen socialsekrete
rare skulle hävda att närhet och känsla inte är positiva värden i om
sorgsarbete och ingen familjepedagog att man kan behandla 
klienterna olika beroende på vilken inställning eller relation man 
har till dem. 



Dock vill jag hävda att det finns en genomsnittlig skillnad i in
ställning som ganska väl sanmianfaller med de skillnader som 
bland andra Asplund, Beckman och Julkunen diskuterat och som 
egentligen representerar en djupare motsättning än vad aktörerna 
kanske vanligtvis gör klart för sig. Det är fråga om två olika linjer 
för att hjälpa människor. Eftersom dessa linjer hör ihop med olika 
slags samhällem och organisationer, så tycks problemet på ett sätt 
vara olösligt. Men även olösliga dilemman kan hanteras bättre om 
de tydliggörs. 

Jo, någonting kan man också lära. Om analysen är riktig, så 
pekar den på behovet av båda slagens relationer till flyktingarna, 
både byråkratins universella, specifika relationer och vardagslivets 
partikulära, diffusa relationer. 

Socialsekreterarna och familjepedagogerna fyller alltså båda 
viktiga, men delvis olika behov hos flyktingarna. 

Detta pekar också på behovet och möjligheterna att skapa par
tikulära relationer utanför själva flyktingmottagandeenheten. Detta 
behov är också uppmärksammat ute i kommunerna. Fadderfamiljer 
och frivilligorganisationer, Röda Korset och olika religiösa sam
fund deltar på många håll i flyktingmottagandet. De fyller en vik
tig funktion. 

Denna typ av behov skulle också delvis kunna tillgodoses 
genom att flyktingarna uppmuntras att själva organisera sig för att 
ta hand om vissa av de gemensamma problemen, ibland i sam
arbete med lämpliga invandrarföreningar där sådana finns. 

De problem som byråkratin kan ta hand om är viktiga: social 
trygghet, barnomsorg, skolgång, svenskundervisning och arbets
möjligheter. 

Men flyktingarna har också andra problem som inte är byrå
kratins och som kräver närhet i stället för distans och partikulära 
och diffusa relationer: ängslan för kvarvarande anhöriga; oron in
för framtiden som rör en själv eller barnen. Varje persons unika 
problemkomplex som sammanhänger med hennes unika livs
historia och unika personliga identitet kräver just dessa former av 
stöd. 



Flyktingmottagandet ute i kommunerna är ett fält i stadig för
ändring. Sedan vi var ute i våra sex kommuner har en hel del hänt. 
I de små avlastarkommunema har kunskaper och erfarenheter 
gjorts som man har kunnat ta tillvara. Någon "riktig" modell för 
flyktingmottagandet existerar inte, om vi med det menar att det 
skulle firmas en mall som kan tillämpas på alla kommuner. Skill
naderna mellan de traditionella och de nya mottagarkommunema 
är uppenbara och en fungerande modell måste bygga på vaije 
kommuns särskilda förutsättningar. De problem på lång sikt som 
måste lösas är att skapa sådana förhållanden att flyktingarna aktivt 
kan påverka sina livsmöjligheter i sitt nya land, både kollektivt och 
individuellt. 
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KOMMUNPRESENTATIONER 
Bilaga 

Här presenteras var och en av våra sex kommuner med av
seende på dels allmänna karakteristika såsom storlek, ekonomi, 
arbetsmarknad, bostadssituation och politiska förhållanden, men 
också egenskaper som kan vara av större betydelse för flykting
mottagandets utfornMiing, såsom eventuell tidigare invandring och 
förekomst av invandrarförvaltning och invandrarorganisationer. 

Dessa karakteristika har gett oss underlag att bedöma i vad mån 
kommunerna kommer nära våra "idealtypiska" definitioner av en 
avlastarkommun respektive avlastad konmiun och ger också en 
bild av variationen i övriga förutsättningar av vikt för flykting
mottagandet. 

Vaije kommunbeskrivning avslutas med ett kort avsnitt som 
beskriver hur det reglerade flyktingmottagandet startade. 

De beskrivna förhållandena hänför sig till tiden för flykting
mottagandereformens inledning och den tid som vi gjorde fält
arbetet ute i kommunerna. 

BOLLNÄS 

Allmänna karakteristika 

Bollnäs kommun är belägen i södra Hälsingland (Gävleborgs 
län) och täcker en areal om 1 827 km^. Efter kommunsamman
slagningar med Arbrå, Hanebo och Rengsjö hade storkommunen 
1988 ett befolkningstal om 27 819 personer. 

Centralorten, gamla Bollnäs stad, var ursprungligen en kyrkby 
(kyrkan grundad på 1400-talet) som utvecklades som järnvägsknut 
i och med norra stambanans tillkomst. Här bodde 1988 12 983 per
soner. 

Befolkningsstorleken i kommunen har varit relativt oförändrad 
sedan 1970. Mellan 1977 och 1987 sjönk invånarantalet med 135 
personer, d v s  med knappa 0,5 %, men steg 1988-1990 med 157 
personer till 27 976 personer. 



Enligt arbetslöshetsstatistiken 1985 kommer Bollnäs på sämsta 
plats bland våra undersökningskommuner med sina 3,52 % 
registrerade arbetslösa. Kvoten lediga platser/sökanden var 1:6 
(nästsämst). 

Förvärvsintensiteten 1987 var totalt 73 % (delad sistaplats) och 
bland kvinnor 62 % (näst sista plats). (Förvärvsintensiteten i pro
cent för hela riket: totalt 75 %, för kvinnor 65 %.) 

Medelinkomsten 1984 var 68 800 kr, vilket ger kommunen en 
näst lägsta plats bland våra undersökningskommuner. 
(Medelinkomsten 1984 för hela riket: 75 500 kr.) 

Sysselsättningen domineras av tjänstesektorn som svarar för 
2/3 av arbetstillfällena. Förklaringen till denna höga andel är 
främst att centralorten Bollnäs sedan länge varit handels- och 
servicecentrum i ett område betydligt större än den egna 
kommunen. Drygt hälften av arbetstillfällena finns inom den 
offentliga sektorn, Bollnäs kommun har ca 2 600 anställda och 
Bollnäs sjukhus har ca 2 200 anställda, därnäst kom SJ med ca 400 
anställda. 

Av de förvärvsarbetande finns vidare ganska många inom till
verkningsindustrin, 15 % och jord- och skogsbruket, 8 %. Andra 
näringar av viss vikt är handel, restaurang och hotell. 

Bostadsmarknaden präglas av en relativt stor andel småhus. Av 
kommunens 13 166 lägenheter år 1986 fanns 7 643 i småhus, alltså 
58 %. 

År 1984 fanns tre lediga lägenheter i kommunen, men därefter 
låg antalet lediga lägenheter på noll. 

Bollnäs hade efter 1986 års val en socialistisk majoritet i 
kommunfullmäktige med 27 socialistiska mandat mot de borger
ligas 22 mandat. Socialdemokraterna hade ensamma 24 mandat. 

Bollnäs som mottagarkommun 

Bollnäs hade inte haft någon större erfarenhet av invandring 
och saknade invandrarförvaltning när man tecknade avtal med SIV 



om att ta emot flyktingar. Inte heller fanns där några invandrar-
organisationer, bortsett från en finsk förening. 

Antalet utrikes födda år 1984 utgjorde 1,7 % av folkmängden. 
Av de utrikes födda var 292 födda i Norden och 97 i övriga 
Europa. Den största invandrargruppen kom från Finland med 192 
personer, följd av Norge med 72 personer. 

Sammanfattningsvis kan Bollnäs karakteriseras som en typisk 
avlastarkommun som inte spontant erhållit flyktingar och där inte 
heller någon större arbetskraftsinvandring ägt rum. Dock skiljer sig 
Bollnäs från den "idealtypiska" beskrivningen i så motto att antalet 
lediga lägenheter ligger på noll. 

Om vi utgår från SIVs ursprungliga indelning med avseende på 
lämpliga mottagarkommuner, så faller Bollnäs in i kategorin 
"övriga kommuner". 

Så Startade det reglerade flyktingmottagandet i Bollnäs 

I februari 1985 meddelar man SIV att man i princip är beredd 
att ta emot flyktingar, men dock ej under 1985 med hänsyn till att 
det föreligger brist på bostäder och att man har dåligt med resurser 
vad beträffar tolk- och utbildningsfrågor. 

I mars beslutar dock kommunstyrelsen att ta emot ett mindre 
antal flyktingar redan under 1985 och de första flyktingarna 
kommer till Bollnäs i slutet av augusti. Sammanlagt tar man emot 
23 flyktingar detta första år. 

I december 1985 föreslår kommunstyrelsen att teckna ett nytt 
avtal för 1986 om 30 flyktingar. Bland annat på grund av 
familjeåterföreningsfall blir det faktiska antalet som man tar emot 
under detta år 48 personer. 

I januari 1987 åtar sig Bollnäs att ta emot 30 flyktingar årligen 
under treårsperioden 1987-1989. 

Vid vårt första besök i Bollnäs i april 1987 hade man tagit emot 
83 flyktingar, varav 75 fortfarande bodde kvar i kommunen. Av 
dem som försvunnit hade fyra utvisats ur landet. 



FINSPÅNG 

Allmänna karakteristlka 

Finspång kommun ligger i norra Östergötlands län och täcker 
en yta av 1 060 km^. Centralorten med samma namn är en gammal 
bruksort, känd sedan 1600-talet, då kanontillverkningen ledde till 
en invandring av smideskunniga valloner. 

Invånarantalet uppgick år 1988 till 23 692 personer. Den nu
varande storkommunen bildades år 1971. Två tredjedelar av 
befolkningen bor i centralorten. 

Mellan 1977 och 1987 sjönk invånarantalet med 5 %, från 
24 799 till 23 703 personer, och har därefter fortsatt att sjunka till 
23 239 år 1990. 

Enligt arbetslöshetsstatistiken 1985 ligger Finspång på mitten
plats bland våra undersökningskommuner med sina 2,10 % 
registrerade arbetslösa. Kvoten lediga platser/sökande var 1:5 
(^ärdeplats). 

Förvärvsintensiteten 1987 var totalt 76 % (tredjeplats) och 
bland kvinnor 61 % (sistaplats). 

Medelinkomsten 1984 var 71 700 kr, vilket ger kommunen en 
fjärdeplats bland våra undersökningskommuner. 

Under tidiga 1900-talet kom Finspång att domineras av två 
industrier, Finspångs Metallverk AB och Svenska Turbin-
fabriksaktiebolaget Ljungström-Stal. Decennierna efter andra 
världskriget kännetecknades av en stark industriell expansion. 
Tillverkningsindustrin dominerar således även idag (stora arbets
givare är Asea Stal AB, Gränges Aluminium, Rejmyre glasbruk) 
och 1980 fanns det i Finspång 52 % sysselsatta inom till
verkningsindustrin, mot ett riksgenomsnitt på 27 %. Även kom
munen själv med sina 1 600 anställda var då en viktig arbetsgivare. 

Bostadsmarknaden visade ett överskott under böljan av 1980-
talet. Men detta reducerades efterhand. 1985 hade man 191 tomma 
lägenheter som belastade kommunens ekonomi, men redan 1987 
hade antalet reducerats till 59 stycken. 



Före flyktingmottagandets början 1985 fanns det 331 tomma 
lägenheter i kommunen. 

Bostadsproduktionen styrs i huvudsak av den kommunala 
bostadsstiftelsen Vallonbygden, som förvaltar ca 4 000 lägenheter, 
medan övriga bostadsföretag svarar för 600-700 lägenheter till
sammans. 

Som utpräglat industrisamhälle har kommunen av tradition haft 
stark socialdemokratisk dominans. Vid kommunvalet 1986 fick det 
socialistiska blocket 33 av de 55 mandaten. Socialdemokraterna 
ensamma erhöll 29 mandat, d v s  fick absolut majoritet i kommun
fullmäktige. 

Finspång som mottagärkommun 

Som nämnts i inledningen har Finspång gamla invandrartradi-
tioner från 1600-talet. Om vi sedan går till nutid, så tog Finspång 
strax efter 2:a världskriget emot ett större antal flyktingar, mest 
ester. I april 1945 anlände dessutom 1 000 polska kvinnor som 
hade räddats ur koncentrationslägren. 

Därefter uppstod brist på arbetskraft inom industrin vilket 
ledde till värvningsresor till Finland, Jugoslavien och Västtyskland 
och senare en omfattande arbetskraftsinvandring från i synnerhet 
Finland och Jugoslavien. I mitten av 1970-talet kunde man finna 
45 olika nationaliteter bland de 12 % av kommuninnevånarna som 
var invandrare. 

År 1984 fanns det i Finspång 2 010 utrikes födda personer, 
vilket motsvarar 8,3 % av befolkningen. Ungefär hälften hade 
svenskt medborgarskap. Finländarna dominerade och utgjorde mer 
än hälften av de utrikes födda, medan de 109 jugoslaverna bildade 
den näst största gruppen. 

Det faims vid avtalsstarten 1985 en invandrarbyrå i Finspång, 
som i första hand hade hand om finskspråkiga klienter. 

Finspång är en avlastarkommun i den meningen att det inte 
kommit några flyktingar dit under åren före avtalet. De tomma 
lägenheterna och dominansen av industrin, samt de vikande 



befolkningstalen stämmer också med den typiska avlastar-
kommunens profil. 

Dock hade Finspång ett stort antal invandrare sedan tidigare, 
vilket bl a lett till att det fanns en invandrarbyrå och en finsk före
ning. Erfarenheterna av polska flyktingar låg dock långt tillbaka i 
tiden och det var fråga om flyktingar av ett annat slag än dagens. 

Så startade det reglerade flyktingmottagandet i Finspång 

I avtal med SIV hade Finspång kommun kommit överens om 
en flyktingkvot om 30-70 personer per år fi-am t o m 1989. År 
1985 tog man emot 76 personer, år 1986 130 personer och år 1987 
128 personer. Man har alltså hela tiden överskridit avtalet. 
Samtidigt kan vi konstatera att många flyttade vidare till andra 
orter. Vid årsskiftet 1987/88 hade 45 av de 76 som anlände år 1958 
länmat kommunen, 19 st redan under 1985, 15 stycken under 1986 
och 11 stycken under 1987. Av dessa 45 avflyttade hade 14 
utvisats ur landet. 

JÄRFÄLLA 

Allmänna l<aral<teristil<a 

Järfälla kommun i norra Stockholms län täcker en areal om 
endast 51 km^. Den är en av förortskommunema i norra Stor-
Stockholm och har länge varit en expanderande kommun. Under 
tioårsperioden 1977-1987 ökade befolkningen med 9 % från 
52 227 till 56 563 invånare. Till år 1990 hade folkmängden dock 
sjunkit en aning till 56 386 personer. Centralort är Jakobsberg med 
en kyrka från 1100-talet. 

Befolkningen är relativt jämnt fördelad över kommunen. Till 
de största områdena hör Kallhäll/Stäket som 1985 hade drygt 
10 000 invånare, samt Viksjö med 16 000 invånare. Enligt prog
noserna är det Norra Jakobsberg och Barkarby/Skälby som 
kommer att expandera mest i framtiden. 

Enligt arbetslöshetsstatistiken 1985 ligger Järfälla på bästa 
plats bland våra undersökningskommuner med endast 0,86 % 
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registrerade arbetslösa. Kvoten lediga platser/sökande var 1:3 
(nästbästa). 

Förvärvsintensiteten 1987 var totalt 82 % (förstaplats) och 
bland kvinnor 75 % (förstaplats). 

Medelinkomsten 1984 var 94 100 kronor, vilket ger kommunen 
en förstaplats bland våra undersökningskommuner. 

Service och industri är båda viktiga arbetsmarknadsgrenar i 
Järfälla kommun. Den förra svarar för 60 % och den senare för 
40 % av sysselsättningen. På industrisidan dominerar till
verkningsindustrin som sysselsätter 34 % av den totala arbets
kraften inom kommunen. Inom offentlig förvaltning återfinns en 
andra tredjedel, medan varuhandel, restaurang- och hotellnäring 
svarar för ca 11 %. Nyproduktionen av bostäder avspeglas i att 
byggnadsindustrin ökade sin andel från 4 % år 1982 till 11 % år 
1987. 

Om läget på arbetsmarknaden är gott, så har bostadssituationen 
däremot varit mera bekymmersam. År 1987 hade Järfälla ett 
bostadsbestånd som bestod av ungefär 60 % flerfamiljshus och 
40 % småhus. Ser vi till upplåtelseform visar det sig att vi hade 
27 % hyresrätter, 36 % bostadsrätter och 37 % äganderätter. 

1984 kunde man redovisa 14 lediga lägenheter, men inga alls 
för åren 1985 och 1986. År 1987 fanns i kommunen en bostadskö 
om 4 000 personer, varav 3 000 helt saknade egen bostad. 

Järfälla styrdes av en socialistisk majoritet efter 1986 års val. 
Socialdemokraterna fick 48,7 % av rösterna, vilket gav dem 31 av 
de totalt 61 mandaten till kommunfullmäktige. Därtill erhöll VPK 
3 mandat. 

Järfälla som mottagarkommun 

Såsom kranskommun till Stockholm har Järfälla över åren tagit 
emot många invandrare. Man har också tagit emot flyktingar sedan 
början av 1970-talet. År 1984 fanns det 7 656 utrikes födda i 
kommunen, d v s  13,5 % av befolkningen. Av dessa kom ca 3 300 
från Finland. 



Som en följd av invandringen finns ett stort antal invandrar
föreningar. Antalet låg mellan 20 och 30 i mitten av 1980-talet. 

Någon invandrarförvaltning fanns trots den stora tidigare in
vandringen inte i Järfålla vid avtalstidpunkten och det hade heller 
aldrig fuimits någon invandrarnämnd inom kommunen. För 
invandrarfrågor svarade en särskild politisk samordningsgrupp. En 
invandrarbyrå fanns också sedan 1977. 

Sammanfattningsvis måste Järfålla karakteriseras som en 
avlastad kommun. Genom sin närhet till Stockholm så ingår den i 
en rik och differentierad arbetsmarknad i en region med det mesta 
av utbildningsmöjligheter, vilket bl a bidragit till den tidiga och 
omfattande invandringen. Samtidigt brottas man med de svåra 
problemen på bostadsmarknaden som är så typiska för en kommun 
i behov av avlastning. 

Så Startade det reglerade flyktingmottagandet i Järfälla 

I november 1984 godtar Järfälla kommunstyrelse avtalet med 
SIV om att ta emot 70 flyktingar under år 1985. I själva verket 
kom man att ta emot mer än det tredubbla, nämligen 240 personer. 

Det är här inte fråga om från kommunens sida planerad inflytt
ning, utan om spontant inflyttade flyktingar. Bostadssituationen är 
svår. År 1986 bodde av 56 flyktingfamiljer 11 hos släktingar, 12 
hyrde lägenhet i andra hand, 1 bodde i hyresrum. Av 56 ensam
stående flyktingar bodde 27 i hyresrum, 17 hos släktingar, 5 hyrde 
lägenhet i andra hand, 4 bodde kollektivt och tre hade eget hyres
kontrakt. 

Nästa år blev överensstämmelsen mellan teori och praktik 
bättre, 110 avtalade mot 174 mottagna. 

Kommunen har inte möjlighet att själv välja flyktinggrupp utan 
inflyttade flyktingar härstammar från en mängd olika länder. Ett 
betydande antal kommer från Chile, Iran, Irak, Polen och Turkiet. 
Man kan alltså inte koncentrera sina insatser på service åt en eller 
två språkgrupper. 



Starten visar på situationen för en kommun i behov av avlast
ning. Avtalet syftar inte till planerad flyktingmottagning utan är en 
hjälp att kuima förhindra för stor spontaninflyttning av flyktingar 
(genom att kommunen kan hänvisa till tecknat avtal om mottag
ning av visst antal). 

LESSEBO 

Allmänna karakteristlka 

Lessebo kommun i Kronobergs län täcker en areal av 410 km^. 
Centralorten med samma namn är en gammal bruksort i det så 
kallade Glasriket i sydöstra Småland. I Lessebo kommun finns ett 
finpappersbruk sedan 1693 och fem glasbruk, bl a de välkända 
bruken Orrefors och Kosta Boda (Sveriges äldsta, grundat 1742). 

De största orterna i kommunen, förutom centralorten Lessebo, 
är Hovmantorp, Kosta och Skruv. Av de 8 840 invånarna år 1985 
bodde 2 832 på centralorten. 

Lessebo är därmed den minsta kommunen i vår undersökning. 
Invånarantalet har varit ganska stabilt. 1930 var det 7 964 och 
1981 nåddes en topp om 9 040 invånare. Under tioårsperioden 
1977-1987 minskade folkmängden med ca 1 % till 8 822 personer. 
Befolkningen är tämligen stationär och år 1990 var befolknings
talet 8 853. 

Enligt arbetslöshetsstatistiken 1985 ligger Lessebo på näst 
bästa plats bland våra undersökningskommuner med sina 1,57 % 
registrerade arbetslösa. Kvoten lediga platser/sökande var 1:2 (den 
bästa bland våra kommuner). 

Förvärvsintensiteten 1987 var totalt 77 % (andraplats) och 
bland kvinnor: 65 % (tredjeplats). 

Medelinkomsten 1984 var 68 700 kronor, vilket ger kommunen 
en sistaplats bland våra undersökningskommuner. 

Tillverkningsindustrin (bl a pappersbruk, sulfitfabrik, sågverk) 
dominerar starkt i Lessebo och stod 1988 för 1 823 av de totalt 
3 545 arbetstillfällena i kommunen, d v s för 51,4 %. Totalt syssel



satte industrin över 60 %. Näst största näringsgren var den offent
liga sektorn med 779 arbetstillfällen. 

I kommunen fanns lediga lägenheter när man böljade ta emot 
flyktingar. De har dock minskat över tiden: 
Lediga lägenheter 1984 32 

1985 27 
1986 19 
1987 9 

Småhusbebyggelsen har dominerat i Lessebo. 1976 färdigställdes 
10 lägenheter, därefter byggdes inga fram till 1985, bortsett från 30 
servicelägenheter 1984. 

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige efter 1986 års val 
innebar en klar socialistisk majoritet med 26 mandat (varav social
demokraterna 22 mandat) av totalt 45 mandat. 

Lessebo som mottagarkommun 

I Lessebo fanns 1984 537 utrikes födda personer på en total
befolkning av 8 874, d v s 6,1 % av folkmängden. De nordiska in
vandrama uppgick till 227 stycken, medan 258 personer kom från 
övriga Europa. Den största invandrargruppen utgjordes av fin
ländare, totalt 133 personer, följda av 98 jugoslaver, 82 danskar 
och 41 tyskar. 

För 20 år sedan fick kommunen motta en del jugoslaviska 
flyktingar. Före avtalet med SIV fanns inga flyktingar från 
Latinamerika i Lessebo. 

Några invandrarorgan fanns vid avtalstidpunkten inte i den 
kommunala förvaltningen. De olika invandrargrupperna i 
kommunen hade dock sina egna organisationer. 

Sammanfattningsvis måste Lessebo karakteriseras som en 
avlastarkommun. Inte heller här är antalet lägenheter särskilt stort, 
men i huvudsak stämmer den bild som allmänt karakteriserar 
denna kommuntyp in på Lessebo. Liksom beträffande Bollnäs hör 
också Lessebo till kategorin "övriga kommuner" om vi ser till 
SIVs ursprungliga intentioner. 



Så startade det reglerade ^yktingmottagandet i Lessebo 

För år 1985 hade Lessebo kommun avtalat att ta emot 40 
flyktingar. Det faktiska antalet mottagna blev 37 stycken. 

Därefter teckade man avtal att ta emot 20 flyktingar per år 
under en treårsperiod. Man valde att ta latinamerikanska 
flyktingar, de flesta från Chile, några från El Salvador och 
Paraguay. 

Lite data från flyktingmottagningen per 1987-04-22: 
1985 Avtal 40 st 

Mottagna 37 st 
Avresta 5 st 

1986 Avtal 20 st 
Mottagna 34 st 
Avresta 21 st 
(1 utvisad) 

SUNDSVALL 

Allmänna karakterlstlka 

Sundsvalls kommun ligger i Västemorrlands län och täcker en 
yta av 3 206 km^. Centralorten med samma namn grundlas år 1621 
av kung Gustav II Adolf och har utvecklats till mellersta Norrlands 
förnämsta handelsstad. 

Skogsindustrin lade grunden för en snabb expansion. År 1850 
hade Sundsvall 2 800 invånare och vid sekelskiftet hade 
invånarantalet stigit till 14 800. År 1888 drabbades Sundsvall av 
en förödande brand, varefter den nuvarande stenstaden byggdes 
upp. 

Den nuvarande Sundsvalls kommun bildades 1974, då 
Njurunda, Matfors, Stöde och Indals-Liden slogs samman med 
gamla Sundsvalls kommun. År 1985 var folkmängden i kom
munen 93 569, vilket betydde att Sundsvall befolkningsmässigt låg 
på tolfte plats bland Sveriges kommuner. Trots att Sundsvall har 
Norrlands största befolkningskoncentration inrymmer Sundsvalls 



kommun på grund av sin ytstorlek en hel del glesbygd. Under 
perioden 1977-1987 minskade folkmängden med 1 %. Det är alltså 
idag inte fråga om någon expanderande kommun längre. Till år 
1990 hade befolkningstalet fortsatt att reduceras till 93 404 per
soner. 

Enligt arbetslöshetsstatistiken 1985 ligger Sundsvall på näst 
sämsta plats med sina 3,41 % registrerade arbetslösa. Kvoten 
lediga platser/sökande var 1:10 (den lägsta/sämsta bland våra 
kommuner). 

Förvärvsintensiteten 1987 var totalt 75 % (^ärdeplats) och 
bland kvinnor 66 % (delad andraplats). 

Medelinkomsten 1984 var 76 500 kronor, vilket ger kommunen 
en andraplats bland våra undersökningskommuner. 

Under en lång tid har Sundsvall varit Norrlands största 
industristad. Från att tidigare helt ha dominerats av skogsbruk och 
träindustri, har näringslivet blivit mera differentierat och idag 
dominerar servicenäringarna med sina ca 70 % av arbetstillfällena. 

De största företagen i termer av antalet sysselsatta var vid tiden 
för undersökningen SCA Timber AB, SCA Paper AB, SCA 
Shipping AB, Kema Nord Industrikemi, Gränges Aluminium AB, 
Sunds Defibrator AB, Sundsvalls Verkstäder AB, Teli, Televerket, 
samt Riksförsäkringsverkets ADB-central. 

Sundsvall hade ganska gott om lediga lägenheter när flykting-
mottagningen startade. Antalet har visserligen minskat sedan dess, 
men r relation till våra andra kommuner får bostadsläget sägas vara 
gott under undersökningsperioden. 
Lediga lägenheter 1984 354 

1985 375 
1986 286 
1987 106 

Fördelningen av kommunfullmäktigemandaten efter 1986 års 
val gav det socialistiska blocket en klar övervikt av 47 mandat 
(varav 43 mandat gick till socialdemokraterna) mot 34 mandat för 
det borgerliga blocket. 



Sundsvail som mottagarkommun 

En liten grupp polska flyktingar kom till Sundsval 1981/82. En 
AMS-förläggning för flyktingar fanns i kommunen fram till 1984. 

I övrigt har kommunen emottagit arbetskraftsinvandrare från 
ett 30-tal länder, varav ca 2/3 kommer från de nordiska länderna 
(däribland de flesta från Finland). 

År 1984 fanns det i Sundsvall 3 856 utrikes födda personer, 
vilket utgjorde 4,1 % av den totala folkmängden. 

De nordiska invandrarna var 2 699 till antalet och från övriga 
Europa härstammade 489 personer. Den överlägset största 
invandrargruppen var den finländska med 2 230 personer. 356 per
soner kom från Norge och 135 personer var tyskar. 

Särskilda invandrarorgan inom den konmiunala förvaltningen 
fanns redan före flyktingmottagandet. De olika invandrargrupperna 
hade även sina egna organisationer. Dessutom fanns Interna
tionella Föreningen, som fick starkt stöd av kommunen. Interna
tionella Föreningen är en "paraplyorganisation" bestående av 1/3 
svenskar och resten invandrare från ett 30-tal länder. 

Sammanfattningsvis är Sundsvall lite svårare att klassificera än 
de andra av våra kommuner. Avtalet med SIV innebär något 
verkligt nytt. Kommunen har sedan tidigare en mycket begränsad 
erfarenhet av flyktingar. Däremot har man tidigare erfarenhet av 
invandrare och fungerande invandrarorgan finns redan. Till sin 
funktion är Sundsvall uppenbarligen en avlastarkommun, men inte 
helt typisk. Visserligen har man lediga lägenheter och antalet 
arbetssökande är klart större än antalet lediga platser (2 081 resp 
218), men förutom den omfattande erfarenheten av tidigare 
invandring så är det också fråga om en stor kommun som utgör ett 
regionalt centrum. Utbudet på exempelvis skolutbildning, 
Sundsvall är en högskoleort, är annorlunda än i den typiska av-
lastarkommunen. 

Man kan kanske säga att Sundsvall utgör ett typexempel på en 
avlastarkommun genom de kriterier som ursprungligen bedömdes 
lämpliga för flyktingmottagning, d v s  Sundsvall ingår i den grupp 



av kommuner som SIV från början ville skriva kontrakt med. Detta 
framgår också av att Sundsvall skrev avtal mycket tidigt med SIV. 

Så startade det reglerade flyktingmottagandet i Sundsvall 

Redan i oktober 1984 tecknade Sundsvalls kommun avtal med 
SIV om att ta emot ca 100 flyktingar under 1985. Senare skrev 
man ett treårsavtal om mottagning av ca 130-150 flyktingar per år. 

Av kommuninnevånarna var vid flyktingmottagandets början 
ca 3 200 av utländsk härkomst, de flesta finländare. Utöver fin
ländarna fanns ca 30 ytterligare nationaliteter representerade, med 
ett relativt fåtal från vaije land. Antalet flyktingar bland utlänning
arna var litet. 

UPPSALA 

Allmänna karakteristlka 

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och täcker en yta av 
2 465 km^. Centralorten med samma namn har medeltida anor 
(den 22 maj 1286 fick Östra Aros officiellt namnet Upsala genom 
ett bytesbrev till ärkebiskopen från Magnus Ladulås) och var länge 
främst en kyrko- och lärdomsstad. Idag är det en livlig industriort 
med mångsidigt näringsliv. 

Uppsala är idag Sveriges ^ärde kommun i storleksordning med 
en befolkning om 164 754 personer. År 1985 uppgick folk
mängden till 154 859 personer, vilket iimebär att kommunen fort
satt sin snabba expansion från tioårsperioden 1977-1987 som inne
bar en tillväxt om 13 %, d v s med ett par tusen personer per år. 
Tillväxten beror både på flyttnings- och födelseöverskott. Med 
Sveriges äldsta universitet är Uppsala en stad som alltid attraherat 
många invandrare och flyktingar. 

Ungefär 2/3 av kommunens invånare bor i centralorten 
Uppsala, där den största stadsdelen heter Gottsunda. I själva 
centrala staden bor inte så många, 1984 var det 14 496 personer. 

Enligt arbetslöshetsstatistiken 1985 ligger Uppsala på mitten
plats bland våra undersökningskommuner med sina 2,10 % 
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registrerade arbetslösa. Kvoten lediga platser/sökande var 1:4 
(tredjeplats). 

Förvärvsintensiteten i procent totalt och bland kvinnor: 73 
(delad femteplats) resp 66 (delad andraplats). 

Medelinkomsten 1984 var 76 200 kronor, vilket ger kommunen 
en tredjeplats bland våra undersökningskommuner. 

Näringsstrukturen är, som väntat i en expansiv kommun, domi
nerad av servicesektorn som utgör 80 %, medan endast var femte 
person arbetar inom industrin. Bland de största arbetsgivarna finns 
Uppsala kommun och landsting med sina ca 12 000 respektive 
8 600 anställda 1986. Ungefår varannan landstingsanställd 
arbetade på Akademiska sjukhuset. Andra stora offentliga arbets
givare är Uppsala universitet med 4 700 och Sveriges lantbruks
universitet med 2 000 anställda. 

Kommunens bostadsmarknad domineras av privatägande. År 
1980 ägde stat och kommun ca 2 500 och "allmännyttan" ca 
11 000 av de totalt ca 64 000 bostäderna. 

Man hade färdigställt ungefär 1 200 lägenheter per år under de 
sista åren före vår undersökning. 

I den kommunala bostadsförmedlingen fanns i januari 1987 
9 600 anmälda och kötiderna varierade från 8 år och nedåt. Kön 
hade fördubblats på ett år och man räknade med att ca 3 500 hade 
ett mer eller mindre akut behov av bostad. 

Vid 1986 års val blev resultatet mellan blocken oavgjort. 
Vardera blocket fick 40 mandat, och miljöpartiet som sa sig inte 
tillhöra någondera blocket fick en vågmästarroll med sitt enda 
mandat. Under 1986 band sig dock miljöpartiet att stödja det 
borgerliga blocket, vilket medförde en borgerlig majoritet i kom
munens nämnder och styrelser. 

År 1986 införde Uppsala 14 kommundelsnämnder, vilka fi^ån 
och med 1987 har ansvaret för bibliotek, fritid, grundskola och 
socialtjänst. 



Uppsala som mottagarkommun 

Uppsala är en gammal invandrarkommun och vid sidan av 
arbetskraftsinvandring och gäststuderande har man också haft 
flyktinginvandring sedan slutet av 1960-talet. År 1984 var 12 400 
personer födda utrikes, vilket irmebar 8 % av befolkningen. 
Finländarna utgjorde den största gruppen med 3 422 personer. 

Den årliga flyktinginvandringen under perioden 1973-1983 var 
ca 500 personer per år. 

Kommunen har sedan länge ett särskilt organ för invandrar
frågor, invandrarförvaltningen, som består dels av en invandrar-
nämnd, dels av en invandrarbyrå och en flyktingbyrå. Flykting
byrån tillkom år 1983. Det har dessutom funnits en samordnings
grupp för flyktingfrågor sedan tidigt 1980-tal. 

Sammanfattningsvis kan Uppsala karakteriseras som en typisk 
avlastad kommun. 

Så startade det reglerade flyktingmottagandet i Uppsala 

I december 1984 beslutade Uppsala kommunfullmäktige att 
teckna kontrakt med SIV om att ta emot ca 350 flyktingar under 
1985. 

Redan i augusti 1985 hade kommunen tagit emot 345 flyk
tingar. Om man dessutom räknar in familj eanknytningsfall samt 
vissa kvotflyktingar, som enligt övergångsbestämmelserna inte in
gick i avtalet, så hade kommunen i verkligheten redan i augusti 
tagit emot 468 flyktingar och alltså överskridit avtalet. Till års
skiftet hade antalet stigit till 620. Detta mönster skulle visa sig 
upprepas. Antalet flyktingar som strömmade in översteg det antal 
som avtalats. För 1986 blev det faktiska antalet mottagna flyk
tingar drygt 700 mot avtalade 350. 

Såsom i fallet Järfälla innebar dock kontrakteringen att kom
munen fick argument för att skärpa reglerna för anknytnings
invandring för att försvåra denna så att diskrepansen mellan avtalat 
mottagande och faktisk invandring minskade. 
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