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Förord 

Första gången jag hörde Tomas Hammar tala var januari 1965. Tillsam
mans med sin äldre kollega Nils Andrén ledde Tomas radiokursen för ett
betyg i statskunskap. Jag följde kursen några veckor medan jag låg på 
sjukhus. Tomas talade övertygande och engagerande. Hade jag inte blivit 
utskriven så snart skulle jag ha fortsatt kursen. Nu påbörjade jag i stället 
pedagogikstudier för ett betyg, lustigt nog i samma undervisningsgrupp 
som David Schwarz. 

Tomas växte upp på Birkagården längst ut på Karlbergsvägen i Vasa
staden dit spårvagnslinje nr 5 ledde. Fadern Gillis Hammar var rektor för 
folkhögskolan och modern Lisa var lärare. Andra världskriget bröt ut in
nan Tomas hade fyllt elva år. Föräldrarna var resoluta anti-nazister och 
blev kända för sitt engagemang för judiska flyktingar. Den officiella in
ställningen i Sverige före kriget var att judiska flyktingar från Tyskland 
inte var välkomna. På Birkagården togs de emellertid emot. Under krigets 
gång kom den officiella hållningen så småningom att modifieras, särskilt 
när krigslyckan vände mot Tyskland. På Birkagården möttes människor 
som flytt från Europas alla hörn som förenades av sitt motstånd mot na
zismen. 

I förordet till doktorsavhandlingen Sverige åt svenskarna. Invand
ringspolitik, utlänningskontroll och asylrätt 1900-1932 vittnar Tomas om 
den betydelse som barndomsmiljön och föräldrarnas engagemang haft för 
valet av avhandlingsämne. Tomas disputerade 1964. Avhandlingen under
söker invandringspolitik, utlänningskontroll och asylrätt i ett historiskt 
perspektiv. Jag har ibland undrat varför Tomas valde de trettiotvå första 
åren av detta sekel, som sammanföll med den sista fasen av den svenska 
Amerikautvandringen, och inte den invandringspolitik som följde efter 
andra världskriget. Jag kan tänka mig att det historiska perspektivet var 
självklart inom den gren av statsvetenskapen där Tomas verkade. Tillgång
en till källor är kanhända mera problematisk när det gäller nutid. Doktors
avhandlingen föregicks av en licentiatavhandling i statskunskap som heter 
Asylrätt och immigration 1900-1921. Lic. avhandlingen är troligen det 
första vetenskapliga arbete i Sverige som behandlar svensk invandringspo
litik. 

Under några år ägnade sig Tomas åt annat än invandringsforskning. 
Han var i USA ett år, och han undervisade på institutionen. I början av 
1970-talet drog Tomas igång det stora forskningsprojektet Politisk reso-
cialisation av invandrare som ledde till ett antal rapporter och flera dok
torsavhandlingar. 

Ett viktigt år för svensk invandringsforskning är 1976. Då tillkom 
Expertgruppen för invandrarforskning inom Arbetsmarknadsdepartemen
tet (Eifo). Eifo hade till uppgift att initiera forskning med relevans för ut



veckling av kunskap om invandringen och dess konsekvenser för det 
svenska samhället. Jonas Widgren blev dess förste sekreterare. Några år 
senare övertog Tomas uppgiften att leda verksamheten inom Eifo. Under 
dessa år kom många stora forskningsprojekt igång rörande invandringens 
långsiktiga effekter. Under de här åren utvecklade Tomas sina internatio
nella forskarkontakter över hela världen som har varit ovärderliga för 
svensk invandringsforskning. Trots att många fördelar fanns med att till
höra Arbetsmarknadsdepartementet strävade Tomas att utveckla forsk
ningsdelen av Eifos verksamhet. Det ledde till delningen av Eifo i Ceifo 
(Centrum för invandringsforskning vid Stockholms universitet) och Deifo 
(Delegationen för invandrarforskning vid Arbetsmarknadsdepartementet). 

Ceifo flyttade till universitetets lokaler i Frescati 1983. Sedan dess 
har Tomas lett verksamheten vid Ceifo, integrerat centret inom universi
tetsstrukturen, och placerat Ceifo på den internationella kartan över forsk
ningscentra. Ceifos forskning är efterfrågad i samhället och den har, tack 
vare Tomas, ett gott namn internationellt. Att Ceifo behandlas styvmoder
ligt av representanter för den egna fakulteten har att göra med en misstro 
inom vissa tongivande fakultetskretsar mot tvärvetenskaplig och ämnes
överskridande forskning, vilket invandringsforskningen är och måste vara. 
Detta har i sin tur att göra med synen på vad som konstituerar ett akade
miskt "ämne". Frågan saknar inte betydelse eftersom det endast är "äm
nen" vid samhällsvetenskapliga fakulteten som tillåts examinera och be
driva undervisning. 

Detta är något bekymmersamt för Ceifo. Det handlar om centrets 
möjligheter att rekrytera unga förmågor, utvecklas och leva vidare. Fak
ultetens njugga inställning till Ceifo i det här avseendet har dessvärre fått 
konsekvenser också på annat håll. Trots att inga hinder föreligger från 
universitetets eller fakultetens sida att förlägga doktorandtjänster vid Ceifo 
- en sådan finns redan - har Socialvetenskapliga forskningsrådet beslutat 
att Ceifo inte kan komma ifråga för någon av deras doktorandtjänster på 
grund av att centret saknar examinationsrätt. Vi har kommit en bra bit på 
väg att bygga upp centret men en hel del återstår att göra. Under senare år 
har Tomas allt oftare börjat tala om IMER-forskning. Akronymen står för 
Internationell Migration och Etniska Relationer. Man kan fråga sig varför 
internationell pedagogik eller företagsekonomi har status som ämnen 
medan internationell migration och etniska relationer inte har det? Skulle 
namnet imerologi göra det lättare att vinna fakultetens acceptans? 

Internationellt har Tomas betytt mycket för forskningen inom 
IMER-området, inbjuden till konferenser världen över, eftertraktad förelä
sare vid de förnämsta universiteten. Och Tomas har rest och kommer sä
kerligen att fortsätta att resa. Men jag undrar om inte han har fått ut allra 
mest i sin internationella verksamhet i vårt västra grannland. I Norge är 
han nu engagerad i uppbyggnaden av den norska IMER-forskningen. 



Tomas avgår med pension men blir ändå kvar vid Ceifo som profes
sor emeritus. Han kommer att leda det centrala framtidsprojektet Migra
tion and Development. Under de senaste tio, femton åren har Tomas ut
vecklat en oerhörd produktivitet. Böcker, rapporter och artiklar har kom
mit ut i en strid ström. Tomas har byggt upp inte bara Ceifo och norsk mi-
grationsforskning, utan även det svenska forskningsnätverket IMER-för-
bundet vars första ordförande han var. Allt detta har skett under ett skede 
av livet då de flesta forskare trappar ned sin verksamhet, blir mindre pro
duktiva, ägnar sig åt mera administrativa uppgifter osv. Därför finns det 
all anledning att tro att resultaten från projektet Migration and Develop
ment kommer att rapporteras i åtskilliga skrifter. 

Tomas är en samlande gestalt för svensk och nordisk invandrings
forskning. Det är ingen överdrift att säga att han också är en central person 
inom den internationella migrationsforskningen. Han har skapat sig denna 
ställning i kraft av sitt gedigna kunnande och sin analytiska skärpa. Men 
det finns hos Tomas också någonting mer, någonting som slår var och en 
som kommer i kontakt med honom. Det är ett djupt engagemang - för 
forskningsområdet givetvis, men än viktigare - för enskilda människor 
som kommer i kläm, för flyktingar som lämnat sitt hemland, för minori
teter som diskrimineras. Tomas har aldrig varit rädd att tala för de för
tryckta, de svaga, de utanförstående, mot makthavare. På en arbetsplats 
som Ceifo märks det så väl att chefen bryr sig om var och en. Tomas är 
ovanligt fri från allt vad personlig prestige heter vilket är sällsynt inom 
universitetssystemet. I stället för prestige visar Tomas humor, vänlighet, 
värme, omtänksamhet. 

I den här boken har arbetskamrater och vänner skrivit för att hylla 
Tomas. Var och en skriver utifrån egna utgångspunkter. Tillsammans 
täcker artiklarna ganska väl de tre nyckelorden invandring, forskning, po
litik. De här tre nyckelorden fångar också, tror jag, ganska väl Tomas pro
fessionella intressen. Men under eller bakom dessa intressen ligger det 
djupa humanistiska och solidariska engagemanget. 

Inom Ceifo har många hjälpts åt med det praktiska arbetet att färdig
ställa boken. En persons insats vill jag nämna. Vi tackar Janina Jasinska-
Luterek för formgivning av bokens omslag. 

Stockholm i december 1993 

Charles Westin 
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Erland Bergman & Bo Swedin: 
KUNSKAP ÄR MAKT - MEN HAR MAKTEN 
KUNSKAP? 

ygger politiskt handlande på rationella överväganden som tar hän
syn till vad man faktiskt vet i en viss fråga? Är politik i den menin

gen rationellt handlande? 
Man hör ofta politiker hävda att det behövs mer forskning om ett 

visst samhällsproblem. Är det rätt som har visats i flera undersökningar att 
man egentligen bara tar till sig sådana forskningsresultat som bekräftar 
den uppfattning som man redan bildat sig eller som visar att motståndaren 
har fel i sin uppfattning? Om forskaren underlåter att nedlägga just sådana 
resultat vid politikerns fötter kan följden gärna bli att politikern höjer 
blicken från bytet, över forskarens huvud och ser in i fjärran och mumlar 
att det behövs mer forskning här. 

Inom samhällsvetenskaperna är inte skillnaden större mellan grund
forskning och sådan forskning som har tillämpning i sikte än att huvudde
len av svensk samhällsforskning i någon mening är nyttig. Vem som nyt
tiggör den är sedan en annan sak, om den alls nyttiggörs. 

En av de första kontakter som vi tog som nytillsatta sekreterare i dis
krimineringsutredningen var med Tomas Hammar då ansvarig för Expert
gruppen för invandringsforskning, EIFO. Genom hans och andra forskares 
insatser blev DU en ovanligt forskningsintensiv kommitté. 

Det fanns en nära kontakt mellan forskaren Tomas och det politiska 
beslutsfattandet, under en stor del av perioden personifierad av Jonas 
Widgren. Denna kontakt byggde på ett intresse från Widgrens sida av att 
skaffa sig ett gediget kunskapsunderlag. Hur dessa kunskaper sedan an
vändes är en annan historia. För forskaren kunde det säkert också te sig 
lockande att ha en så nära kontakt med beslutsfattarna. Hans kompetens 
efterfrågades utan att integriteten sattes i fråga. Problemet är bara vad ett 
sådant förhållande får för följder på sikt för forskaren. Om han senare 
skall utvärdera de politiska beslut han själv varit med om att ge underlag 
till kan det uppstå svårigheter. 

Tomas Hammar har alltså under en del av sin forskarbana stått den 
politiska makten och beslutsfattandet nära. Den relation som på sin tid ut
vecklades mellan Tomas och Jonas Widgren hade med säkerhet ett stort 
inflytande på politikens kunskapsmässiga - och kanske även ideologiska -
bas. EIFO hade under Tomas ledning en särpräglad ställning som kommit
té i regeringskansliet. Inom kommittén byggdes successivt upp ett av de 



då största forskningsprojekten om invandrarfrågor, nämligen Projektet In
vandringens Långsiktseffekter. Med tiden framstod dock denna nära rela
tion mellan forskningen och makten som problematisk. Projektet flyttades 
därför ut från kanslihuset 1983 till det Centrum för invandringsforskning 
vid Stockholms universitet som då bildades. 

Utredningsmaskineriet - "kommittésvängen" - är ju egentligen det -
enda - medel som står till buds för regeringen om den vill ha ny kunskap 
inom ett område eller få den befintliga kunskapen sammanställd. 

I korthet inskränker sig en regerings möjligheter att påverka det sam
hälleliga skeendet till i stort sett tre instrument: lagar, pengar och opinions
bildning (goda råd). Hur skaffar man sig underlag för lämpliga åtgärder? 
Hur blir man kunnig på sitt område? Det är ingen överdrift att hävda att 
invandrarministrar i gemen inte har befunnit sig vid kunskapsfronten inom 
den del av sitt mandat som handlat om t ex de etniska relationerna. Den 
fråga vi ställer oss är: vilken är den kunskapsbas som politikerna har vid 
utformandet av de invandrarpolitiska insatserna? 

Diskrimineringsutredningen kom till av främst tre orsaker. Kjell 
Öberg skulle gå i pension från chefskapet på invandrarverket. Inom arbets
marknadsdepartementet som då hade ansvaret för invandrarfrågorna fanns 
det en vilja att fortsätta att utnyttja hans kompetens och kunskaper. Utred-
ningsmannaskapet var just en sådan syssla. 

Ett andra skäl var att juristerna i justitiedepartementet ville se över 
bestämmelserna om olaga diskriminering och hets mot folkgrupp. Enligt 
uppgift var det huvudsakliga skälet att man ville söka åstadkomma en be
gränsning av bestämmelsernas räckvidd. En sådan begränsning låg inte i 
arbetsmarknadsdepartementets intresse. Den kunde motverkas redan på ut
redningsstadiet genom valet av utredningsman. 

Den tredje och utlösande orsaken var en interpellation av riksdags
mannen Jan Bergqvist. Han hade blivit upprörd av artiklar i Arbetet om 
diskriminering av svarta på nattklubbar i Göteborg. Arbetsmarknadsminis
ter Rolf Wirtén svarade att han såg allvarlig på det som hänt och att han 
avsåg att tillsätta en utredning om fördomar och diskriminering mot in
vandrare. 

Direktiven till utredningen medgav inte mycket mer än en översyn av 
bestämmelserna om olaga diskriminering och hets mot folkgrupp i brotts
balken och TF. När vi var klara med vårt arbete var det en socialdemokra
tisk regering som dock förkastade vårt förslag till lag mot etnisk diskri
minering i arbetslivet och inrättade DO-Ämbetet i stället. Nu, tio år efter 
DUs förslag och ytterligare ett par till, kommer ett lagförslag från regering
en. Tillblivelsen är kantad med anmärkningar mot Sverige i FNs rasdiskri
mineringskommitté. 



Att inrätta DO var enligt vår mening ett exempel på två inslag som 
präglat invandrarpolitiken sedan 1970, nämligen dels det stora antalet 
symbolhandlingar, dels bristen på grundläggande kunskaper hos centrala 
beslutsfattare i regeringskansliet. Man frågar sig oupphörligen hur bred 
regeringens kunskapsbas egentligen är när den fattar viktiga invandrar-
och flyktingpolitiska beslut. Vi hävdar t ex att ställningstaganden till yt
tringarna av främlingsfientlighet hade legat på en rimligare nivå om be
rörda politiker hade satt sig in i - eller låtit någon "sakkunnig" sätta sig in i 
- forskningen på området. 

Helt utan kontakt med åtminstone ett slags forskning har man ändå 
inte varit under de senaste månaderna. Under hösten 1993 har Anders 
Lange och Charles Westin presenterat de preliminära resultaten av sin 
stora undersökning om svenskarnas attityder mot invandrare och invand
rares attityder mot svenskar. Den har i denna del finansierats av invand-
rarministern och hon och civilministern fick på ett tidigt stadium informa
tion om hur det såg ut. Vad man sedan drar för slutsatser av det man så
lunda har fått reda på skall bli intressant att se. 

Vi tror nämligen att en bidragande orsak till att Ny Demokrati så 
framgångsrikt kunnat driva en kampanj som man gjort när det gällt förhål
landet mellan invandrare och svenskar har varit bristen på kunskap hos 
den politiska ledningen av invandrarfrågorna. Det motstånd som Bengt 
Westerberg utövade i valrörelsen 1991 saknade t ex motsvarighet från so
cialdemokraternas sida. Det har också varit uppenbart för omvärlden att 
ideologiska signaler på invandrar- och flyktingpolitikens område kommit 
från Westerberg snarare än från Friggebo. Detta har redan påtalats men 
vad man kan hävda är att detta hade en av sina orsaker i bristfälliga kun
skaper hos alltför många, brister som byggts upp under lång tid. 

Nyligen sammanträffade socialministern med ett antal svenska uni
versitetsforskare för en diskussion om forsknings- och kunskapsläget inom 
en sektor där han har ett politiskt ansvar. Det var bara det senaste i en rad 
liknande heldagsmöten. Avsikten är att ministern som central beslutsfat
tare skall kunna bilda sig en uppfattning om var forskningen står. Naturligt
vis avsätter dessa möten med samhällsvetenskapen inte omedelbart spår i 
det politiska handlandet. Men på sikt har det rimligtvis betydelse för hur 
politiken utformas. 

Frågan om forskningens betydelse för samhällsutvecklingen behand
las för det mesta på ett allmänt och alltför övergripande sätt. I hög grad är 
det ett område för retoriska piruetter. Men inte bara politikerna står för 
dessa. Forskarna själva har ofta ett behov av legitimering i form av att pe
ka på samhällsrelevansen i sitt kunskapssökande. Det vi vill lyfta fram här 
är den betydelse som de personliga kontakterna mellan forskare och be



slutsfattare har. Har forskare betydelse för politiska beslutsfattare så ligger 
deras inflytande oftast på det personliga planet. För en tid sedan slogs det 
(på ett moraliserande sätt) upp i medierna att AMS-chefen omgav sig med 
ett vetenskapligt råd, bestående av framstående forskare inom många olika 
discipliner. Moralismen handlade om att han betalade dem bra per sam
manträde. Den verkliga poängen - som naturligtvis förbisågs av journalis
terna - är att han ger sig tid att lyssna och försöka sätta sig in i vad forska
re har att säga. Den personliga kontakten härvidlag kan komma att betala 
sig väl på sikt. 

En grundläggande fråga är: har dagens invandrarpolitik under sin 
korta historia - från 1968 och framåt - någonsin byggt på kunskaper som 
frambringats av forskningen. Eller har den snarare byggt på politiska fär
digheter och etablerad välfärdspolitisk praxis? Vi vill hävda att det bara 
finns en väg att hävda humanismens och demokratins ideal i en tid som 
vår och den vägen går genom kunskap. Och de som borde besitta kunskap 
i en alldeles speciell grad är de politiker som är satta att leda utvecklingen. 
Kunskap ger makt, men frågan är alltså om makten besitter kunskap. 

Sverige står inför en av de största utmaningarna någonsin på invand
rarpolitikens område under efterkrigstiden. Den handlar om att samtidigt 
integrera kanske så många som 100 000 människor som invandrat hit från 
krigens ex-Jugoslavien och detta under mycket kort tid. Besitter de som 
skall genomföra denna process tillräckliga kunskaper? 

Svensk forskning om internationell migration och etniska relationer 
är idag av hög internationell klass. Om man ser till omdömena om de for
skare som sökte den professur som Tomas nu lämnar kan man konstatera 
att samtliga får goda vitsord. Ett annat - ännu tydligare - tecken på bredd 
och djup i kvaliteten är att så många forskare och forskningsprojekt klarar 
den svåra test som en behandling i socialvetenskapliga forskningsrådet in
nebär. 

Om man alltså kan våga omdömet att det är kvalitet i forskningen är 
nästa fråga om dess resultat också är relevant för beslutsfattarna. Det är 
genast knivigare. Kunskaper som forskare genererat och presenterat har 
nästan alltid ett värde, om inte annat på lång sikt. Vi vill våga påståendet 
att en politiker inte skulle kunna lägga sådan tyngd bakom också de mest 
jordnära uttalanden om de inte vore grundade på en djupare kunskap. Man 
märker detta kanske mest på dess motsats, tyvärr. Centrala politiker inom 
migrations- och etnicitetsområdet har helt enkelt alltför grunda kunskaper. 

Om invandrar- och flyktingpolitiken skall bli framgångsrik krävs att 
den bygger på god kunskap. Kunskapen genereras genom forskningen. 
För att forskningen skall kunna resultera i god kunskap krävs att den är fri 
i förhållande till den politiska makten men lyhörd för områdets behov. För 



att god kunskap skall bli nyttig kunskap krävs att den är känd. Att detta 
beroendeförhållande ibland kan innebära komplikationer har vi berört. 
Lösningen på detta skenbara dilemma skulle kunna uttryckas sålunda: In
tensiv dialog utan fasta förbindelser. Det ställer naturligtvis stora krav på 
båda parter! 

Mer konkret: Invandrarministern - som naturligtvis bör ha det jobbet 
på heltid - samlar ett slags "forskningsberedning" omkring sig. Till denna 
skall knytas de bästa inom området och de skall också vara väl förtrogna 
med den internationella forskningsfronten. Förebilderna har vi redan pekat 
ut. Kanske vore det inte heller någon dum idé om chefen för invandrar
verket gjorde detsamma som AMS-chefen och andra generaldirektörer och 
knöt ett vetenskapligt råd till myndigheten. 

& 





Sally Boyd: 
SPRÅKANVÄNDNING BLAND AMERIKANER I 
GÖTEBORG, HELSINGFORS OCH KÖPENHAMN 
(Artikeln har skrivits tillsammans med J. N. Jörgensen, Danmarks Lcererhöjsko-
le, Köpenhamn, och S. Latomaa, Jyväskylä universitet) 

Inledning 

enna uppsats behandlar språkanvändningen inom de tre amerikan
ska1 grupperna som studerades inom projektet Nordens invandrar-

språks utveckling2. Målet med projektet var att ta reda på huruvida efter-
krigsinvandringen till och inom Norden i ett längre perspektiv kommer att 
göra området till en i ökad grad flerspråkig och flerkulturell del av värld
en. Vilka grupper av efterkrigsinvandrare och -flyktingar har de bästa 
förutsättningarna för bevarande av sina minoritetsspråk? Vilka grupper 
kan och vill bevara sitt minoritetsspråk, och hur påverkar de olika nordis
ka ländernas invandrarpolitik dessa möjligheter? Vi har inom projektet 
beskrivit den nuvarande situationen och försökt kartlägga de framtida 
utsikterna för minoritetsspråkens bevarande bland olika grupper av invan
drare i Norden. Därmed ingår projektgruppens arbete i forskningen röran
de allmänna förutsättningar för språkbevarande i en språkkontaktsituation 
som uppstår på grund av internationell migration. 

Termen "invandrare" såsom den används i Sverige och andra de
lar av Norden omfattar individer födda utanför sitt nuvarande nordiska 
hemland samt barn som har minst en av sina föräldrar född utomlands. I 
vissa andra invandrarländer (t ex Nederländerna) och i dagligt tal bland 
lekmän begränsar man ofta gruppen "invandrare" till dem som har en lägre 
socioekonomisk ställning i förhållande till majoritetsbefolkningen eller 
som skiljer sig utseendemässigt från majoritetsbefolkningen. Även forsk
ningen om invandrare i Norden (förutom eventuellt forskningen om in
vandrarbarns språkutveckling) har fokuserats på grupper som makthavarna 
och majoriteten upplever som kulturellt och språkligt avvikande och där
med som källa till problem i samhället. I ett tidigt skede av detta projekt 
bestämde dock projektgruppen att en av de fyra undersökta minoriteterna 
skulle vara en minoritet som inte upplevs som avvikande i förhållande till 
majoritetssamhällen i Norden: amerikanerna (Westin 1984). 

Vi kommer i nästa avsnitt att presentera det vi kan säga om ameri
kaner i Norden som population. Därefter jämför vi amerikanernas språkan
vändningsmönster med motsvarande mönster bland de turkar, finländare 
och vietnameser som också har studerats inom projektet. Frågan är här hur 



olika skillnader i levnadsförhållanden mellan amerikanerna och de övriga 
grupperna ger utslag i språkanvändningsmönstret och språkbevarande. I 
synnerhet kan amerikanernas socioekonomiska ställning tänkas vara av 
betydelse. En annan intressant fråga är hur engelskans ställning som världs
språk och det mest kända utomnordiska språket i Norden inverkar på 
språkanvändningen. Avslutningsvis kommer vi att jämföra språkanvänd
ningsmönstren inom de amerikanska grupperna i Göteborg, Helsingfors 
och Köpenhamn med varandra. I den senare jämförelsen kan man se bety
delsen för språkbevarandet hos faktorer som bosättningsland och -ort, in
vandrarpolitik och majoritetsspråk. 

I projektet som helhet har alltså fyra olika ursprungsgrupper stude
rats: engelsktalande amerikaner, finsktalande finländare, turkisktalande 
turkar och vietnamesisktalande vietnameser, var och en bosatta på två eller 
tre olika orter i Norden. Totalt utgör detta nio "informantgrupper" (se ta
bell 1). Inom undersökningen intervjuade projektgruppen cirka 30 föräld
rar till barn i skolåldern inom varje informantgrupp. Intervjuerna behand
lade föräldrarnas språkanvändning, sociala nätverk, samt det yngsta skol
barnets språkfärdigheter och språkanvändning. 

Tabell 1. Ursprungsgrupper och informantgrupper inom projektet Nor
dens invandrarspråks utveckling. 

Ursprungsgrupper + Orter = Informantgrupper 

Engelsktalande nordamerikaner Göteborg 
Helsingfors 
Köpenhamn 

Finsktalande finländare Göteborg 
Ö:a Finnmarken 

Turkisktalande turkar Köge 
Göteborg 

Vietnamesisktalande vietnameser Bergen 
Helsingfors 

Amerikaner i Norden 
Det finns inte många studier av amerikaner som invandrare i Norden (se 
dock Brady 1989 om amerikaner i Sverige och Varro 1993 om amerikaner 
i Frankrike). Utifrån officiell statistik är det dock möjligt att få  en viss bild 
av gruppens antal och utbredning i området. Tyvärr kan det vara svårt att 
jämföra statistik från de olika nordiska länderna, eftersom informationen 



samlas in vid olika tidpunkter och i viss mån utifrån olika definitioner av 
invandrare. I vissa länder ges statistik för utländska medborgare från USA 
resp Kanada separat, i andra länder finns statistik bara för hela Nordame
rika, som alltså omfattar även Centralamerika. Siffrorna nedan avser med 
borgare från USA och Kanada bosatta i de fyra största nordiska länderna: 

Tabell 2. Medborgare från USA resp Kanada bosatta i de fyra största 
nordiska länderna (årsskiftet 91-92). Källa: Nordisk statistisk årsbok 
1993. 

Danmark Finland Norge Sverige 

U S A-medborgare 4 358 1 621 9 583 8 519 
Kanadensiska medb 978 395 1 034 1 139 
USA + Kanada 5 336 2 016 10 617 9 658 

Totalbefolkning 5 162 126 5 029 002 4 273 634 8 644 119 
% USA + Kanada 0.10 0.04 0.25 0.11 

Denna tabell visar att det både till antalet och procentuellt bor fler amerika
ner i Norge än i de övriga tre länderna. Finland har det lägsta antalet. Det 
är viktigt att understryka att dessa siffror gäller antalet utländska medbor
gare, som är bosatta i respektive land. Det finns förmodligen ett avsevärt 
antal vuxna födda i USA eller Kanada som bytt till nordiskt medborgar
skap och som därför inte kommer med i den här statistiken. Eftersom vår 
undersökning inriktar sig på föräldrar till barn i skolåldern, är det troligt 
att många sådana föräldrar tillhör kategorin "utlandsfödda" utan att vara 
"utländska medborgare". 

När man jämför de städer där vi gjorde vårt urval av informanter, får 
vi följande siffror, vilka vi presenterar i tabell 3 (se nästa sida) tillsam
mans med de totala antalen och procenttalen för alla utländska medborga
re i respektive stad. I vissa fall gäller siffrorna amerikanska medborgare 
totalt, i andra fall, medborgare i USA plus medborgare i Kanada. 

Tabellen visar att amerikanerna är numerärt få i Finland, men utgör en 
större andel av alla utländska medborgare i landet än på annat håll i Nor
den. I Finland och Danmark finns en större koncentration av amerikaner (i 
förhållande till andra utländska medborgare) i huvudstadsregionerna än 
genomsnittet för landet som helhet, medan det i Sverige finns större kon
centrationer av amerikaner på annat håll än i Göteborg (bl a i Stockholm). 



Tabell 3. Amerikanska och kanadensiska medborgare (eller nordameri
kanska medborgare) bosatta i tre städer eller regioner i Norden. Andel av 
alla utländska medborgare. (Källor: Statistisk Årbog 1991; Statistical 
Yearbook of Finland 1991; Statistisk Årsbok för Göteborg 1991). 

Medb. Medb. Uti. % N 
Land/region USA Kanada Totalt medb tot. Amer. 

Danmark 5 599 180 103 3.1% 
Huvudstadsregionen 3 385 100 589 3.4% 

Finland 1 475 365 1 840 26 255 7.0% 
Nylands län 756 159 915 13 006 7.0% 

Sverige 7 970 11 982 483 704 2.5% 
Göteborg 596 870 44 723 1.9% 

Den amerikanska ursprungsgruppen 
Hur lever amerikanerna i Norden i förhållande till majoritetsgrupperna och 
till andra minoriteter? Vi tror att man kan betrakta den amerikanska grup
pen som bestående av två subgrupper. Kriteriet för att indela hela ur
sprungsgruppen i två är främst invandringsorsaken. I den ena subgruppen 
har vi individer eller familjer som kommit till Norden för att arbeta eller 
utbilda sig. Antingen har man fått ett tillfälligt uppdrag inom t ex diplo
matkåren, ett multinationellt företag, ett idrottslag eller ett universitet, el
ler också har man själv bestämt sig för att skaffa sig erfarenhet eller ut
bildning som erbjuds i Norden. I denna grupp brukar banden till Norden 
och till majoritetsgruppen vara relativt svaga - man stannar en kort tid, och 
satsar inte så mycket på att integrera sig eller bygga upp ett nätverk inom 
majoritetsgruppen. 

Den andra subgruppen har familjeskäl för sin vistelse i Norden. 
Många har flyttat till Norden för att bo tillsammans med eller gifta sig 
med nordbor; andra har p g a den tidigare stora migrationen från Norden 
till Amerika släkt i Norden och har av den anledningen bosatt sig här. En 
del av den här subgruppen har från början kommit till Norden av skäl som 
gör att de skulle hamna i den förstnämnda kategorien, men har sedan slagit 
sig ner mer permanent av familjeskäl. I förhållande till den förstnämnda 
subgruppen är den andra subgruppen redan i och med sina familje- eller 
släktband i högre grad integrerad i en majoritetsgrupp i Norden. Eftersom 
vistelsen i de flesta fall betraktas som mer permanent, satsar denna sub-
grupp mer på att ytterligare integrera sig i Norden. Den amerikanska 



gruppen består således av en ganska permanent och välintegrerad kärna 
tillsammans med ett större antal individer och familjer som kommer för en 
kortare tid och som är mindre välintegrerade i sina värdsamhällen. 

Vår undersökningsgrupp omfattar proportionellt fler ur den mer per
manenta "kärnan" än ur den till majoritetssamhällena lösare anknutna peri
ferin. Inom vår informantgrupp har hälften kommit av familjeskäl; den 
andra hälften har kommit p g a arbete, utbildning eller av annat skäl. Den
na fördelning speglar antagligen inte fördelningen mellan dessa subgrup-
per inom samhällena i stort. Eftersom vår informantgrupp begränsades till 
föräldrar till barn i skolåldern är det naturligt att fler informanter tillhör 
subgruppen med familjeskäl till invandringen. Amerikaner med andra 
invandringsskäl kommer oftare till Norden tidigare i livet, utan medföljan
de familj, och speciellt utan medföljande barn i skolåldern. 

Den höga integrationsgraden inom vårt urval visar sig bland annat i 
makarnas etnicitet. Drygt två tredjedelar av informanterna är gifta eller 
sammanboende med en medlem ur majoritetsgruppen. Mindre än 20% har 
andra amerikaner som makar, och de övriga är antingen ensamstående el 
ler sammanboende med medlemmar ur andra grupper (t ex med finlands
svenskar i Helsingfors). Alla utom åtta (9%) har formell undervisning i 
majoritetsspråket i Norden. Denna undervisning samt amerikanernas dag
liga liv i flitig kontakt med majoritetsgruppen (se Boyd under utgivning) 
har resulterat i att ungefär hälften av gruppen uppger att de inte har några 
problem alls med majoritetsspråket (se dock vidare nedan). 

Amerikanerna är också yrkesmässigt välintegrerade i de nordiska 
medelklasserna. Ungefår 30% är företagare, utövar akademiska eller högre 
tjänstemannayrken; cirka 50% har andra tjänstemannayrken. Endast 10% 
är arbetare. De vanligaste yrkena är olika typer av läraryrken. Dessa yrken 
har de lyckats uppnå under en vistelse av i genomsnitt 13 år i Norden. 
Migrationen har inte inneburit någon större försämring av amerikanernas 
yrkesstatus. De flesta av dem som förvärvsarbetade både före och efter 
migrationen har lyckats skaffa sig yrken i Norden på samma yrkesnivå (på 
en fyrgradig skala) som de yrken de hade när de lämnade USA. Informan-
ternas planer för framtiden går hand i hand med deras relativt långa vistel
setid: hela två tredjedelar av informanterna uppgav att de tänker stanna i 
Norden. 

Kontakter med USA och andra amerikaner i Norden är dock inte helt 
ovanliga. Speciellt bland kvinnorna verkar det finnas en hel del tillfällen 
till kontakter med andra amerikanskor. De amerikanska kvinnoklubbarna 
(AWC) är aktiva i alla de tre städerna vi har undersökt. Deras aktiviteter 
består bland annat av möten, välgörenhetsarbete, matlagningskurser, fes
ter, idrottsaktiviteter, gemensamma besök på kulturevenemang, firande av 
amerikanska högtider, och i Göteborg av en lekgrupp för förskolebarn. 



Många av aktiviteterna kretsar kring mat och barn. Någon liknande 
förening för amerikanska män eller för både män och kvinnor finns vad vi 
vet inte i någon av de tre undersökta städerna. Kontakterna med släkt och 
vänner i USA är också vanliga: de flesta åker till USA eller får besök där
ifrån ungefär en gång per år eller mer. 

Även barnen är välintegrerade i majoritetssamhället. Engelskspråkiga 
skolor finns visserligen i alla tre städerna, men dessa är oftast privata och 
ligger naturligtvis inte alltid i barnets omedelbara grannskap. Det visar sig 
att tre fjärdedelar av de amerikanska barnen i urvalet går i skolor där un
dervisningen är på majoritetsspråket. 

Amerikanerna iförhållande till de övriga ursprungsgrupperna 

Som man skulle förvänta sig intar amerikanerna en särposition i förhål
lande till de övriga ursprungsgrupperna med avseende på ett antal variab
ler som har att göra med socioekonomisk ställning. De har den längsta ut
bildningen i ursprungslandet (m = 16,1 år; m för hela urvalet var 10,6)3, 
och över hälften har utbildat sig vidare eller omskolat sig i värdlandet. 
Både informanten och maken hade yrken med högre status än i de övriga 
grupperna när de kom till Norden, och har yrken med högre status nu än 
övriga grupper. 

Amerikanerna var i ursprungslandet och är nu i högre utsträckning 
sysselsatta i serviceyrken än övriga ursprungsgrupper. Dessa egenskaper 
hos vårt amerikanska urval bekräftar med andra ord den gängse uppfatt
ningen att gruppen i dessa avseenden är privilegierad i förhållande till and
ra invandrarminoriteter. De amerikanska föräldrarna i vårt urval är också 
något äldre än sina motsvarigheter i de övriga ursprungsgrupperna (m = 
42 år; för hela urvalet är m =39). Detta kan i viss utsträckning förklara 
gruppens högre socioekonomiska status. Däremot har de inte längre vistel
setid i Norden än andra grupper, utan deras tid i värdlandet är signifikant 
kortare än den finska ursprungsgruppen inom urvalet. 

När man betraktar amerikanernas hushåll i förhållande till de övriga 
ursprungsgruppernas visar det sig att de är gifta eller sammanboende med 
medlemmar ur majoritetsgruppen i större utsträckning än de flesta andra 
grupperna. Det är enbart den finska gruppen i Finnmark som är exogam i 
nästan samma höga utsträckning som den amerikanska gruppen. Som vi 
visar nedan (och i Boyd et al, under utgivning ) har denna skillnad mellan 
Finnmarksfinnarna och amerikanerna å ena sidan och de övriga informant-
grupperna å andra sidan stor betydelse för språkanvändningen. För övrigt 
är amerikanernas hushåll i likhet med båda de finsktalande informantgrup-
pernas relativt små, och familjerna tenderar att ha färre barn än de turkiska 
och vietnamesiska familjerna. De amerikanska informanterna rapporterade 



att språkkunskaperna i familjen var relativt goda både i majoritetsspråket 
och i det egna minoritetsspråket. Det var ovanligt både bland amerikaner
na och finnarna att det fanns medlemmar i hushållet som var mer eller 
mindre enspråkiga i någotdera språk. Att hushållet omfattade mer eller 
mindre enspråkiga personer var betydligt vanligare inom de turkiska och 
vietnamesiska grupperna. 

Amerikaner bosatta i Norden visar sig ha bildat sociala nätverk som 
liknar de nätverk som enligt studier i USA är typiska för amerikaner (Co
chran et al 1990, Fischer 1982). Dessa nätverk är stora och glesa snarare 
än täta. Detta betyder att det är typiskt för amerikanska informanter att ha 
många vänner och bekanta som inte känner varandra, eller åtminstone inte 
upprätthåller kontakt oberoende av informanten. Ett annat kännetecken för 
de amerikanska nätverken i Norden är att informanterna tenderar att ha en-
funktionella relationer med sina bekanta och vänner. Man har arbetskam
rater och grannar, men det förekommer sällan att samma individ både är 
arbetskamrat och granne. Ett viktigt drag i amerikanernas nätverk, jämfört 
med de andra ursprungsgruppernas i undersökningen, är att nätverken 
både inom och utanför släkten är starkt dominerade av majoriteten. För 
släktnätverken hänger detta klart ihop med att maken så ofta tillhör major
iteten. Exogami verkar också vara en starkt bidragande orsak till att man 
har etniskt blandade nätverk. Även deras bosättningsmönster speglar 
integrationen i majoritetssamhället: amerikanerna tenderar att bo utspritt i 
de undersökta kommunerna. De söker sig alltså inte i första hand till andra 
amerikaner eller till engelskspråkiga skolor när de söker bostad. 

Sammanfattningsvis kan sägas att amerikanerna är en socioekono-
miskt privilegierad grupp i förhållande till de övriga tre ursprungsgrup
perna. Deras kontakter med majoriteten är både många och viktiga: många 
har makar från majoritetsgruppen, vilket tenderar att påverka både släkt
gruppen och det övriga nätverket. Medan hushållen är relativt små är det 
övriga sociala nätverket stort och löst sammankopplat. 

Språkanvändning bland föräldrarna i den amerikanska gruppen 

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultat angående den amerikanska 
gruppens språkanvändning på två olika sätt. Först presenterar vi ett index 
som visar i vilken utsträckning majoritets språket och minoritetsspråket 
används totalt inom ett antal interaktioner med i de flesta fall potentiellt 
tvåspråkiga personer. Sedan presenterar vi hierarkier som visar med vilka 
individer informanten är mest respektive minst benägen att använda mino
ritetsspråket. Dessa resultat är uppbyggda utifrån svar på frågor av typ 
"Vilket/a språk använder du oftast när du talar med X?" och "Vilket språk 



använder hon/han oftast i samtal med dig?". Svaren noterades på en fem-
gradig skala från "(nästan) bara minoritetsspråk" till "(nästan) bara majori
tetsspråk"4. 

AG AH ' AK FG ' TG TK VB ' VH FF 
Informantgrupper  

Figur 1. Föräldrarnas totala språkanvändning: medelvärden för infor -
mantgruppema. AG = amerikaner i Göteborg; AH = amerikaner i Hel
singfors; AK = amerikaner i Köpenhamn; FG = finnar i Göteborg; 
TG = turkar i Göteborg; TK = turkar i Köge; VB = vietnameser i Ber
gen; VH = vietnameser i Helsingfors; FF = finnar i Finnmarken. 

Figur 1 visar medelvärdena på indexen för informanterna inom varje in-
formantgrupp. I denna figur ser man att de amerikanska och finska infor-
mantgrupperna (AG, AH, AK, FG och FF i figuren) har de högsta medel
värdena. De amerikanska grupperna i Göteborg och Köpenhamn har, till
sammans med Finnmarksfinnarna de allra högsta värdena. Detta betyder 
att dessa grupper är de totalt sett flitigaste användarna av majoritetsspråk
en av de nio informantgrupperna. Även den amerikanska gruppen i Hel
singfors använder majoritets språket i större utsträckning än de turkiska 
och vietnamesiska grupperna i undersökningen. Skillnaden i språkanvänd
ningen mellan amerikanerna och finnarna å ena sidan och turkarna och 
vietnameserna å andra sidan är dessutom signifikant för alla de ingående 
språkanvändningsvariablerna i indexen utom en. D v s i samtal med alla 



utom en av samtalspartnerna som undersöktes använder informanterna 
inom de finska och amerikanska informantgrupperna signifikant mer ma
joritetsspråk än informanterna inom de turkiska och vietnamesiska grup
perna. I figuren märks en skillnad i språkanvändningen totalt för amerikan
erna i Helsingfors jämfört med amerikanerna i de två andra undersökta 
städerna. Denna skillnad kommer vi att diskutera nedan. Den mer påfallan
de skillnaden mellan de två finsktalande informantgrupperna har diskuter
ats i en tidigare uppsats (Boyd et al, under utgivning) och kommer att 
diskuteras i ett kapitel i slutrapporten för projektet (Hjulstad, Junttila & 
Andersson, under utgivning). 

Sammanställningen nedan visar informanternas språkanvändning i 
form av två hierarkier: en för hela urvalet och en för den amerikanska 
gruppen. Överst i varje hierarki är den eller de samtalspartner som man är 
mest benägen att använda minoritetsspråket med. Nederst i hierarkin är de 
som informanterna är mest benägna att använda majoritetsspråket med. 
Vänstra kolumnen visar hierarkin för urvalet som helhet (alla fyra ur
sprungsgrupper) och högra kolumnen visar hierarkin för de amerikanska 
informanterna5. 

Hela urvalet 

Informant till minoritetsmake 
Minoritetsmake till informant 
Medlemmar i egen minoritet i 
nätverket (utanför släkten) 

Informant till barn i hushållet 
Informant till fokusbarnet 
Barn i hushållet till informant 

Fokusbamet till informant 
Släkten (ospec. etnisk tillhörighet) 
Informant till majoritetsmake 
Medlemmar i andra minoriteter i 
nätverket 
Majoritetsmake till informant 
Medlemmar i majoritet i nätverket 
(utanför släkten) 

Den amerikanska 
ursprungsgruppen 

Minoritetsmake till informant 

Medlemmar i egen minoritet i 
nätverket (utanför släkten) 
Informant till minoritetsmake 
Informant till barn i hushållet 
Informant till fokusbarnet 
Medlemmar i andra minoriteter i 
nätverket 
Barn i hushållet till informant 
Fokusbarnet till informant 
Informant till majoritetsmake 

Majoritetsmake till informant 
Medlemmar i majoritet i nät
verket (utanför släkten) 
Släkten (ospec. etnisk tillhörighet, 
dock oftast tillhörande majoritet) 



Regelbundenheter i hierarkin för urvalet som helhet kan tentativt summe
ras som fyra språkvalsprinciper (jfr Boyd 1985, kap. 6; Spolsky 1988): 

1. Ingrupp/utgruppsprincipen: Minoritetsspråket används oftare för kommuni
kation inom minoriteten och majoritetsspråket för kommunikation med med
lemmar i andra grupper. 

2. Generationsprincipen-. Inom den egna minoritetsgruppen, används minoritets
språket oftare med den egna (vuxen)generationen än med barn. 

3. Riktningsprincipen: Informanten uppger att hon använder minoritetsspråket 
oftare än hennes samtalspartners. 

4. Principen inom/utanför hushållet. Inom samma generation och etnisk grupp 
är minoritetsspråket oftare använt inom hushållet (t ex med maken) än med 
medlemmar av nätverket utanför hushållet. 

Med dessa fyra principer, tillämpade i den ordning de anges här, kan man 
med få  undantag förklara ordningen i hierarkin för hela urvalet. Om man 
sedan jämför hierarkin för den amerikanska gruppen med den för hela ur
valet, ser man att hierarkierna liknar varandra ganska väl, men det finns 
några avvikelser (markerade med fetstil)6. Vad som skiljer amerikanernas 
hierarki från hela urvalets är för det första att språkanvändning med andra 
minoriteter än den egna intar en mellanposition i förhållande till språkan
vändning med den egna minoriteten och med majoritetsmedlemmar. 

Denna skillnad kan förklaras av det faktum att engelska talas av en 
stor del av majoritetsgruppen och även av medlemmar i många andra 
minoriteter. För det andra visar det sig att släkten i den amerikanska hier
arkin hamnar "längst ner", alltså som den kategori som amerikanerna allra 
oftast använder majoritetsspråket med. Anledningen till denna placering är 
förmodligen att om informanten har någon släkt i närheten består den för 
det mesta av makens familj, vilken i stor utsträckning tillhör majoriteten. 
Att släkten hamnar längre ner än "majoritetsmedlemmar i nätverket" beror 
antagligen på att släktgruppen i många fall omfattar fler äldre personer än 
det övriga nätverket. Äldre människor inom majoritetsgruppen är oftast 
mindre benägna att tala engelska än yngre personer. Med andra ord kan 
man förklara båda dessa avvikelser från mönstret i hierarkin för hela ur
valet åtminstone delvis med det faktum att engelskan är ett språk som talas 
i relativt hög utsträckning inom de nordiska majoriteterna och även inom 
andra minoritetsgrupper. 

En försiktig slutsats man därmed kan dra är att amerikanerna i stora 
drag följer samma principer för språkanvändning som de övriga grupper
na. Trots att de totalt sett använder betydligt mer majoritetsspråk än sina 
motsvarigheter i de övriga grupperna, tenderar de att följa samma princip
er för val av språk, vilket gör hierarkierna ganska lika. Det är skillnader i 



samtalspartnernas språkfärdighet och grupptillhörighet som förklarar de få 
avvikelserna. 

Barnens7 situation i den amerikanska gruppen jämfört med de övriga 
ursprungsgrupperna 

När vi betraktar situationen för de amerikanska barnen i förhållande till 
situationen för barnen i de övriga ursprungsgrupperna, är de flesta av de 
variabler vi redan diskuterat ovan fortfarande relevanta, t ex familjens 
socioekonomiska ställning, antalet barn i familjen, föräldrarnas sociala 
nätverk och den andra förälderns (dvs informantens makes) etnicitet. Men 
vi har information om ytterligare ett antal variabler som är av särskild re
levans för barnen, där den amerikanska gruppen, ibland tillsammans med 
den finska gruppen, avviker från resten av urvalet. 

En viktig skillnad mellan de amerikanska och finska grupperna jämfört 
med de två övriga grupperna är att barnen oftare lever tillsammans med 
bara en av sina biologiska föräldrar. I de två förra grupperna bor ungefär 
en tredjedel av barnen med bara den ena av sina föräldrar; i de turkiska 
och vietnamesiska grupperna är det bara 3% resp 18% som gör det. Av 
barnen i alla de fyra ursprungsgrupperna har de amerikanska barnen mest 
sällan en förälder som är hemma på dagarna, och mest ofta två föräldrar 
som arbetar utanför hemmet. Detta faktum, tillsammans med det att de 
amerikanska föräldrarna till övervägande delen har medelklassyrken, gör 
det socioekonomiska gapet mellan dessa familjer och övriga familjer i un
dersökningen ännu större. 

Föräldrarna i den amerikanska gruppen rapporterar att barnen lärde sig 
majoritetsspråket vid en tidigare ålder än föräldrarna rapporterar för någon 
av de andra grupperna. Detta hänger nog samman med den stora andelen 
barn vars ena förälder tillhör majoritetsgruppen. Ett annat tecken på dessa 
barns integrering i majoritetssamhället är att det inom denna grupp - jäm
fört med de tre andra ursprungsgrupperna - är minst vanligt att barnen har 
en klasskamrat som tillhör samma språkgrupp som de själva. 

Sammanfattningsvis kan sägas att dessa barn i förhållande till de andra 
i undersökningen är socioekonomiskt privilegierade, och att de har många 
nära kontakter med majoritetsgruppen. Dessa "kontakter" omfattar ofta en 
förälder ur majoriteten, tidigare kontakt med barnomsorg "på majoritets
språket" (p g a att båda föräldrarna oftast förvärvsarbetar), och senare en 
skolklass som oftast inte innehåller några andra engelsktalande barn. Som 
vi ska se nedan har dessa faktorer en klar inverkan på barnens språkan
vändning. 



De amerikanska barnens språkanvändning 

Ett liknande index som för de vuxna informanterna konstruerades för det 
yngsta skolbarnets (= fokusbarnet eller FB) totala språkanvändning. Detta 
index baseras på ett stort antal frågor om barnets språkanvändning med 
olika samtalspartners inom familjen, släkten och barn och vuxna inom 
minoriteten. Resultatet finns i figur 2 nedan, som visar medelvärdena på 
indexet för de nio olika informantgrupperna. Här ser vi en bild som på
minner mycket om bilden av föräldrarnas totala språkanvändning. Liksom 
sina föräldrar, använder de amerikanska och finska barnen majoritets
språket i större utsträckning än de turkiska och vietnamesiska barnen gör. 
De Finnmarksfinska barnen intar återigen den mest extrema positionen i 
detta avseende, medan de tre amerikanska grupperna liknar varandra mera 
i barngenerationen än i föräldragenerationen: skillnaderna mellan dem i 
den totala språkanvändningen är under signifikansnivån. 

90 

80 

7 0  

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Figur 2. Barnens totala språkanvändning: medelvärden på indexet för in
formantgrupperna. 

Motsvarar dessa stora skillnader i språkanvändning mellan å ena sidan de 
amerikanska och finska barnen och å andra sidan de turkiska och viet
namesiska barnen lika stora skillnader i språkfärdighet? Här liksom i fråga 

AG ' AH ' AK ' FG ' TG ' TK ' VB ' VH ' FF 
Informantgrupper  



om språkanvändningen är vi beroende av informantens bedömning av sitt 
barns färdigheter, inte bara i informantens första språk, utan även i majo
ritetsspråket. De svagheter som hör till sådana bedömningar, vilka disku
teras utförligt av Latomaa (under utgivning), bör hållas i minnet. De ame
rikanska barnen uppges ha signifikant bättre färdigheter i majoritetsspråk
et än sina motsvarigheter i de övriga tre grupperna, men skillnaden är sig
nifikanta bara i förhållande till de turkiska barnen. När det gäller färdighet
erna i engelska, rapporterar föräldrarna att de i genomsnitt är goda; den 
enda gruppen som rapporterar signifikant avvikande färdigheter i minori
tetsspråket är den finska gruppen, som uppger att barnens färdigheter är 
sämre än i de tre övriga grupperna. 

De amerikanska föräldrarna uppger i mycket stor utsträckning att 
barnens både användning av och färdigheter i majoritetsspråket överträffar 
deras användning av och färdigheter i engelska. Detta resultat är kanske 
oväntat, med tanke på att det, åtminstone i en bredare kontext, finns starka 
skäl och goda möjligheter för barnen att utveckla sin engelska. Dessa möj
ligheter är t ex att föräldrarna i regel har de ekonomiska förutsättningarna 
att stödja barnens tvåspråkighet, att barnen har tillgång till en hel del popu
lärkultur (t ex TV-program och datorspel) på engelska, och att många 
nordbor talar engelska gärna och väl. Vid en ganska tidig ålder får barnen 
en uppfattning om att engelska är ett språk som talas av andra än bara 
mamma eller pappa, även om kontakterna med andra engelsktalande i 
Norden ofta är få. Vad som kanske fattas är just tillfällen till kontakter där 
bara minoritetsgruppen finns med, och där användning av enbart minori
tetsspråket förväntas, eftersom både hushållet, släkten, och barnets och 
föräldrarnas övriga nätverk omfattar majoritetsmedlemmar. I barnets 
omedelbara kontext, dess närmiljö, är motivationen att utveckla majoritets
språket klart större och möjligheterna att göra det många. 

Hierarkierna i sammanställningen på nästa sida visar ordningen i vil
ken olika kategorier av samtalspartners tenderar att tala minoritetsspråket 
med fokusbarnet för urvalet som helhet och för de amerikanska barnen 
enbart. Vi kan i dessa hierarkier se att några av de principer som beskriver 
föräldrarnas språkanvändning verkar styra också barnens språkanvänd
ning. För det första, ingrupps/utgrupps principen, som förklarar bl a skill
naden i placering för samtal med informantens make (dvs barnets andra 
förälder) beroende på om denna tillhör majoriteten eller minoriteten. För 
det andra, generationsprincipen, vilket betyder att kommunikation med 
vuxna inom minoriteten oftare tenderar att vara på minoritetsspråket än 
med barn inom minoriteten. 



Urvalet som helhet Amerikanska barn 

Make (tillh. minoritet) -4  FB 
Vuxna (tillh. minoritet) 4 FB 
FB - 4  make (tillh. minoritet) 
FB -4  vuxna (tillh. minoritet) 
Informant 4 FB 
FB •> informant 

Andra barn (tillh. minoritet) 4 FB 
FB -4  andra barn (tillh. minoritet) 
FB 4 yngre syskon 

Yngre syskon -4 FB 
FB -4 äMre syskon 
Äldre syskon 4 FB 
Mcife majoriteten) -4 FB 
FB "4 make (tillh. majoriteten) 

Vuxna (tillh. minoritet) -4  FB 
Make (tillh. minoritet) -4  FB 
FB 4 mate ( m i n o r i t e t )  
FB -4  vuxna (tillh. minoritet) 
Informant -4 FB 

Andra barn (tillh. min.) -4  FB 
FB - 4  andra barn (tillh min) 
FB -4  informant 
Med syskon (ospec. ang. ålder & 
riktning hos kommunikationen 
p g a aet begränsade antalet fall) 

Make (tillh. majoriteten) -4  FB 
FB -4  make (tillh. majoriteten) 

Däremot verkar en annan riktningsprincip gälla här: Att tal till barnet of
tare är på minoritetsspråket än barnets tal till andra. Detta uppges gälla 
även för kommunikation inom samma generation, t ex bland syskon. Rikt
ningsprincipen bör alltså ändras så här: 

Riktningsprincipen-. Bruk av minoritetsspråk sker oftare när någon tilltalar 
barnet än när barnet tilltalar någon. 

Det är dessutom intressant att notera att föräldrarna rapporterar att barnet 
använder minoritetsspråket lika ofta eller oftare med vuxna och barn utan
för den egna familjen och släkten som med dem som tillhör familjen eller 
släkten. Vi bör i så fall revidera den fjärde principen så här: 

Principen innanför/utanför hushållet: Inom samma generation och grupp, 
används minoritetsspråket minst lika ofta med samtalspartners utanför 
hushållet som med samtalspartners inom hushållet. 

Detta förhållande gäller alla fyra ursprungsgrupperna, och stämmer med 
en informell observation som gjordes i samband med fältarbete inom den 
finska gruppen i Sverige under 80-talet (Boyd 1985). 

Slutligen verkar det bland fokusbarnen finnas en viss preferens för 
minoritetsspråket i kommunikation med yngre syskon, medan kommuni



kation på majoritetsspråket föredras med äldre syskon. Anledningen till 
detta är förmodligen att färdigheterna skiljer sig mellan yngre och äldre 
syskon. Eftersom fokusbarnet är det yngsta skolbarnet, blir "yng r e  syskon" 
alltid i förskoleåldern och "äldre syskon" alltid skolbarn. Det är mycket 
möjligt att en liknande skillnad i språkanvändning med barn i olika ålders
grupper finns bland föräldrarna. En femte princip kan formuleras sålunda: 

Principen yngre/äldre syskon: Inom hushållet använder fokusbarnet oftare 
minoritetsspråket med yngre syskon än med äldre syskon. 

Hierarkin för de amerikanska barnen liknar den för urvalet som helhet. 
Återigen finner man, trots stora skillnader i språkanvändningen totalt (fig. 
2), stora likheter i språkvalshierarkin för de amerikanska barnen i förhål
lande till den för alla barnen i urvalet. Fyra av de fem principerna som 
beskriver språkanvändning för barn i urvalet som helhet beskriver också 
ganska väl språkanvändning för de amerikanska barnen. Det finns däremot 
en större skillnad i den amerikanska gruppen än i urvalet som helhet mel
lan informantens språkval i samtal med barnet och barnets språkval i sam
tal med informanten. Denna avvikelse kan förmodligen tillskrivas det fak
tum att de amerikanska föräldrarna är mycket aktiva användare av majori
tetsspråket och har relativt goda färdigheter i det. De amerikanska barnen 
vet att föräldrarna klarar kommunikation på majoritetsspråket, och kan 
därför tilltala dem på det språket i högre utsträckning än barn gör i de öv
riga grupperna. Det fanns inte tillräckligt många fall av kommunikation 
mellan yngre kontra äldre syskon för att se något klart mönster bland de 
amerikanska barnen. 

Den amerikanska ursprungsgruppens språkanvändning i förhållande 
till de övriga tre ursprungsgrupperna 

Som vi såg tidigare finns det stora skillnader mellan amerikanernas totala 
språkanvändning jämfört med de övriga tre ursprungsgrupperna (med un 
dantag för finnmarksfinnarna). Amerikanerna och finnmarksfinnarna an
vänder totalt sett majoritetsspråket mer än de övriga grupperna. Man kan 
däremot formulera ett litet antal språkvalsprinciper som verkar gemensam
ma för vuxna ur alla fyra ursprungsgrupperna, och med vissa ändringar 
och tillägg för barn ur alla fyra grupperna. Skillnaderna mellan de vuxnas 
språkvalsprinciper och barnens kan vara ytterligare ett tecken på språkbyte 
i alla fyra grupperna. Speciellt avslöjande i detta avseende verkar föränd
ringen i generationsprincipen och riktningsprincipen vara. Vi avstår här 
från att diskutera mer ingående likheter och skillnader mellan språkvals
principerna hos föräldrarna och barnen; målet med detta avsnitt var att be



skriva likheter och skillnader mellan de fyra olika ursprungsgrupperna. I 
stället fortsätter vi med en jämförelse av språkanvändningen mellan de tre 
olika amerikanska informantgrupperna: de i Göteborg, i Helsingfors och i 
Köpenhamn. 

En jämförelse mellan de amerikanska informantgrupperna i de 
tre städerna 
Som vi såg ovan, uppfyller amerikanerna i viss utsträckning stereotypen 
av en grupp med hög utbildning och högstatusyrken i förhållande till de 
övriga tre ursprungsgrupperna. Det finns dock några skillnader mellan de 
tre olika amerikanska informantgrupperna som visade sig vara statistiskt 
signifikanta. Det finns, som vi såg i figur 1, en signifikant skillnad i språk
användning mellan Helsingforsamerikanerna och de övriga två amerikan
ska grupperna. Man kan man tänka sig att eventuella skillnader i bakgrund 
eller levnadsförhållanden kan förklara dessa skillnader i språkanvändning
en. 

Bland de tre informantgrupperna hade Köpenhamnsamerikanerna 
den allra högsta utbildningsnivån och yrken med högst status av de tre in
formantgrupperna, medan Göteborgsamerikanerna i högre utsträckning 
hade arbetarklassyrken och något kortare utbildningskarriärer än Köpen
hamnsamerikanerna. Danmarksgruppen hade också den största proportion
en informanter med ursprung i stora amerikanska städer. Helsingforsgrup-
pen skilde ut sig genom att de oftare uppgav att den egna och makens yr
kesstatus hade förbättrats i samband med invandringen än de två andra 
amerikanska grupperna, som rapporterade en stillastående eller nedåtgåen
de mobilitet i samband med invandring. Helsingforsamerikanerna hade va
rit i Norden en kortare tid (m=11.4 år) än de i Göteborg och Köpenhamn 
(m=13.2 resp 14.6 år), och i större utsträckning kom till Norden för arbete 
eller utbildning, men dessa skillnader var inte statistiskt signifikanta. 

De amerikanska nätverken var stora och visade bara begränsad täthet 
och multiplexitet (för definitioner, se Boyd, under utgivning). Nätverken 
var stora i Göteborg, jämfört med de två andra amerikanska grupperna, 
liksom storleken på släkten. Göteborgsamerikanerna rapporterade också 
högre densitet i sitt nätverk utanför släkten jämfört med de två övriga 
grupperna. Vad gäller etnicitet i nätverket hade Köpenhamnsamerikanerna 
i större utsträckning medamerikaner i sitt nätverk än de två andra grupper
na. Helsingforsamerikanerna hade en ovanligt hög andel medlemmar i 
både majoriteten och "andra minoriteter" i sina nätverk. 

Amerikanerna (liksom finnarna) hade små hushåll med ett relativt 
litet antal barn. Bland de tre amerikanska grupperna visade det sig att 
Köpenhamnsamerikanerna hade de allra minsta hushållen och minst antal 



barn. En annan viktig skillnad mellan informantgrupperna var att Helsing-
forsamerikanerna för sin egen del rapporterade betydligt sämre färdigheter 
i majoritetsspråket än Göteborgs- eller Köpenhamnsamerikanerna. Kö
penhamnsgruppen rapporterade dessutom att barnen hade de bästa färdig
heterna i majoritetsspråket, och Helsingforsamerikanerna att deras barn 
hade de sämsta färdigheterna. Det fanns ingen motsvarande skillnad i 
barnens färdighetsnivå vad gäller minoritetsspråket. Helsingforsgruppen 
rapporterade också ett större antal hushållsmedlemmar som var "mer eller 
mindre enspråkiga" i engelska. 

Språkanvändning bland de amerikanska föräldrarna 

När vi jämförde den amerikanska gruppens språkanvändning med urvalet 
som helhet såg vi att de, tillsammans med Finnmarksfinnarna, använde 
majoritetsspråket betydligt mer än de övriga grupperna. Trots detta verkar 
alla informantgrupper följa samma principer för vem som ska tilltalas på 
vilket språk. De få avvikelserna i hierarkin för amerikanerna i förhållande 
till det för urvalet som helhet förklarades av engelskans ställning som 
skolspråk i Norden och i andra länder. Vi noterade samtidigt att Helsing
forsamerikanerna visade en något mindre frekvent användning av majori
tetsspråket jämfört med amerikanerna från Göteborg och Köpenhamn. När 
man jämför de tre amerikanska informantgruppernas språkanvändning för 
var och en av de ingående variablerna framträder ett intressant mönster. 
Amerikanerna i Helsingfors använder mer engelska och mindre finska än 
de två övriga grupperna använder engelska och sina respektiva majoritets
språk med var och en av de samtalspartners vi frågade om. Skillnaden 
mellan Helsingforsamerikanernas och de övriga två gruppernas språkan
vändning är signifikant för alla samtalspartner inom familjen, men utanför 
familjen är skillnaden mindre och ibland inte statistiskt signifikant. 

A andra sidan, om man konstruerar hierarkier för språkval liknande 
dem ovan för de tre amerikanska informantgrupperna (se sammanställ
ningen på nästa sida), visar det sig att de liknar varandra ganska mycket. 
Det är bara kommunikation från fokusbarnet till informanten och kommu
nikation mellan informanten och medlemmar ur andra minoriteter (dvs 
icke-amerikaner) i nätverket som skiljer sig mellan de tre grupperna. 

Språkanvändningen mellan informant och fokusbarnet är förmodligen 
mer ömsesidig i Helsingforsgruppen än i de övriga två grupperna. Detta är 
antagligen ett resultat av Helsingforsföräldrarnas sämre färdigheter i fin
ska jämfört med sina motsvarigheters i svenska och danska. Det verkar 
som om andra minoriteter får lite olika behandling av de tre amerikanska 
informantgrupperna. I Göteborg talar man med dem ungefär som med 
majoritetsgruppen (dvs på majoritetsspråket). I Köpenhamn talar man med 



Göteborg Helsingfors Köpenhamn 

Egen min. i nätverk 
Inf. barn i hushållet 
Inf. FB 
Inf. 4 make/a 
Barn i hushållet inf 
FB -» in/. 
Make/a 4 inf 
Andra min i nätverk 
Majoritet i nätverk 
Släkt 

Egen min. i nätverk 
Inf kra i hushållet 
Inf. FB 
FB inf. 
Inf 4 make/a 
Barn i hushållet inf. 
Andra min i nätverk 
Make/a 4 inf 
Majoritet i nätverk 
Släkt 

Egen min. i nätverk 
Andra min. i nätverk 
Inf. 4 km i hushållet 
Inf -» Ffi 
Inf make/a 
Barn i hushållet 4 inf. 
FB -4 in/. 
Make/a inf. 
Majoritet i nätverk 
Släkt 

Inf. = informant; FB = fokusbarnet (dvs yngsta skolbarnet i familjen); min. = 
minoritet; maj. = majoritet; X Y = kommunikation från X riktad mot Y. 

dem ungefär som med andra amerikaner (dvs på engelska). I Helsingfors 
ligger språkanvändningen mitt emellan den för majoritetsgruppen och den 
för andra amerikaner. Dessa skillnader kanske beror på vilka minoriteter 
det är fråga om i informanternas nätverk i de olika städerna. 

Den mest slående skillnaden mellan informanternas språkanvändning 
i de tre amerikanska grupperna är, anser vi, skillnaden i den totala frekven
sen för användning av engelska respektive majoritetsspråket. Som vi såg 
skilde sig Helsingforsamerikanerna signifikant från de två andra amerikan
ska grupperna i användning av engelska kontra majoritetsspråket. Frågan 
är om man kan hitta förklaringar till denna skillnad genom att titta på 
skillnaderna i bakgrund eller levnadsförhållanden mellan grupperna. 

De två variablerna där Helsingforsgruppen skilde sig signifikant från 
de övriga två grupperna var social mobilitet (som var mer uppåtgående än 
i de övriga två grupperna) och nätverkens etnicitet. Nätverken omfattade 
både många majoritetsmedlemmar och många medlemmar ur andra mino
riteter. Normalt skulle ingen av dessa två variabler ha lett oss till att förut
säga att Helsingforsgruppen skulle använda mer minoritetsspråk än de 
andra två grupperna. 

Varför skiljer sig i Helsingforsgruppen från de övriga amerikanerna i 
fråga om användning av engelska och majoritetsspråket? Vi får antagligen 
söka svar på denna fråga i andra skillnader mellan grupperna och mellan 



språkkontakterna i de tre städerna. Vi tror att det finns fyra omständigheter 
som tillsammans kan förklara i alla fall en del av skillnaden i Helsingfors-
gruppens språkanvändning i förhållande till de andra två amerikanska 
gruppernas. En har att göra med finska språkets och engelska språkets 
struktur i förhållande till varandra; en har att göra med Finlands resurser 
för undervisning i finska som andraspråk och två har att göra med Hels
ingfors status som en tvåspråkig stad. 

För det första är finska ett språk som är typologiskt och genetiskt mer 
skilt från engelska än danska eller svenska. Detta innebär att amerikanerna 
i Helsingfors står inför en större språkinlärningsuppgift än sina motsva
righeter i Göteborg och Köpenhamn (Latomaa & Newcomb 1991). Svårig
heterna för personer med indo-europeiska första språk att lära sig finska är 
kända; det är t o m så att finsktalande gärna överdriver sitt språks komplex
itet. Det finns bland vanliga finländare en utbredd tro att finskan är omöj
lig för utlänningar att lära sig. Dessa negativa förväntningar fungerar an
tagligen för det mesta negativt på Helsingforsamerikaner. Å andra sidan 
känns det enligt uppgift mycket tillfredsställande att ha lärt sig finska till 
en hygglig nivå. Man får en hel del uppskattning av finländarna även för 
blygsamma försök att tala språket. 

En svårighet som tangerar denna är att undervisning i finska som 
andraspråk inte var lika tillgänglig eller av lika hög kvalitet när våra in-
formanter anlände till Finland som motsvarande undervisning i svenska 
och danska i Göteborg respektive Köpenhamn. Den formella undervisning
en i finska som andraspråk börjar byggas upp först nu i större omfattning, 
varför våra informanter, som anlände under 70- och 80-talet, var ganska 
kritiska mot den undervisning de fått. Tidigare var undervisningen brist
fällig, bl a därför att för mycket tid ägnades åt undervisning av skriftspråk
et, vilket skiljer sig avsevärt från talspråket. Dessa problem fanns också 
för undervisning i svenska och danska som andraspråk, men, i och med att 
invandringen till Sverige och Danmark var mer omfattande, byggdes det 
snabbare upp en kompetens i att undervisa i majoritetsspråken som andra
språk. Amerikanerna i Helsingfors hade alltså en större språkinlärningsupp
gift att klara av, och en mindre bra formell undervisning som hjälp att göra 
det. 

Sedan är Helsingfors status som tvåspråkig stad en möjlig förklaring 
till den stora skillnaden i språkanvändningen mellan amerikanerna där och 
deras landsmän i Göteborg och Köpenhamn. En aspekt av detta är att 
medvetenheten om språk i allmänhet och bevarande av minoritetsspråk i 
synnerhet är relativt hög i Helsingfors. Den finlandssvenska minoriteten är 
en politiskt stark språkminoritet dock med klara tendenser till språkbyte 
(Tandefelt 1988). Det är troligt att deras försök att bevara svenska som 



minoritetsspråk har en viss påverkan på en annan högstatusminoritet i sta
den: amerikanerna. En annan faktor som hänger ihop med Helsingfors sta
tus som tvåspråkig stad är att det åtminstone för de fem informanter som 
är gifta med finlandssvenskar kan kännas viktigt att lära sig både majo
ritetsspråket finska och minoritetsspråket svenska. Flera av informanterna 
gifta med finlandssvenskar sade att de hade dåligt samvete för sina dåliga 
finska. En av informanterna berättade att hon alltid lovade sig själv att gö
ra en allvarlig ansträngning att förbättra sin finska. Hon sade att hon en 
gång hade sagt till sig själv att hon "inte skulle läsa en viss roman" förrän 
hon studerade mer finska. Men en dag bestämde hon i stället att hon hade 
fått nog, att hon skulle ge upp sina ansträngningar att lära sig finska, och 
kände att en stor börda hade lyfts från hennes axlar. 

Frågan är vilken roll de amerikaner som är gifta med finlandssven
skar i Helsingfors har att påverka bilden av denna informantgrupp som 
helhet. Ligger dessa familjers status som "dubbelminoritetsfamiljer" bak
om den mindre frekventa användning av majoritetsspråket inom gruppen 
helsingforsamerikaner som helhet? Vi gjorde flera analyser av den övriga 
gruppen, dvs Helsingforsamerikaner gifta med amerikaner eller med finsk
talande, och fann att det fortfarande var en signifikant skillnad mellan des
sa och amerikanerna i Göteborg och Köpenhamn vad gäller språkanvänd
ning. Med andra ord kan inte språkanvändningen bland de fem "dubbel-
minoritetsfamiljerna" i Helsingfors förklara hela skillnaden mellan Hels-
ingforsgruppen som helhet och de övriga två amerikanska informantgrup-
perna. 

Bakgrund och levnadsförhållanden för barnen: likheter och skillnader 
mellan informantgrupperna i Göteborg, Helsingfors och Köpenhamn 

I detta avsnitt ska vi undersöka huruvida det finns skillnader i hur de ame
rikanska barnen i de tre undersökta städerna lever, som kan ligga till grund 
för eventuella skillnader i språkanvändningen. Vi har redan konstaterat att 
det fanns vissa skillnader i föräldrarnas bakgrund och levnadsförhållanden 
mellan informantgrupperna, men dessa skillnader verkade inte ha stor in
verkan på språkanvändningen. 

De flesta skillnaderna i barnens bakgrund har att göra med hur barn
en har lärt sig engelska och sina respektive majoritetsspråk. Göteborgs
amerikanerna rapporterar att barnen började lära sig majoritetsspråket vid 
en tidigare ålder än barnen i Köpenhamn. När man frågar informanterna 
om barnens kunskaper i engelska i allmänhet finns det ingen signifikant 
skillnad mellan de tre informantgrupperna. Men när vi frågade om barnens 
färdigheter när familjen besöker ett engelsktalande land rapporterar Kö-



penhamnsinformanterna att barnen har sämre färdigheter än vad motsva
righeterna i Göteborg och Helsingfors rapporterar. Det är intressant att no
tera att Köpenhamnsfamiljerna uppger att de besöker USA betydligt oftare 
än de andra två grupperna. Det verkade dessutom finnas en viss skillnad i 
attityder till bevarande av engelska mellan informanterna i de tre städerna: 
de i Göteborg var mest positiva, medan de i Helsingfors verkade mest lik
giltiga. (Det sista resultatet motsäger i hög grad vår ovannämnda hypotes 
om hög medvetenhet om språkbevarande inom denna grupp). Göteborgs
amerikanerna rapporterade också att barnen hade fått mer undervisning i 
svenska som andraspråk än barnen i de andra städerna hade fått motsvaran
de undervisning. Anledningen till detta är förmodligen att mer sådan un
dervisning ges i Sverige, inte att barnens kunskaper i svenska är sämre. 
Om man kan lita på föräldrarnas rapporter, hade denna grupp något bättre 
färdigheter i svenska än sina kamrater i Köpenhamn och Helsingfors hade 
i sina respektive majoritetsspråk, men denna skillnad var inte statistiskt 
signifikant. 

Språkanvändning bland barnen 

Vi såg ovan att de amerikanska barnen, tillsammans med de finska barnen, 
tenderar att använda majoritetsspråket oftare än de turkiska och vietname
siska barnen. Finns det någon skillnad i detta avseende bland de tre ameri
kanska grupperna? Vi såg ju tidigare att föräldrarna i Helsingfors använde 
engelska betydligt oftare och med fler samtalspartners än föräldrarna i 
Göteborg och Köpenhamn. Finns det en liknande skillnad i barnens språk
användning i de tre städerna? 

Den enda signifikanta skillnaden i den totala språkanvändningen 
(mätt med det ovan beskrivna indexet) var den att de amerikanska barnen i 
Köpenhamn uppges använda majoritetsspråket signifikant mer än barnen i 
de två andra städerna. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan Göte
borgs- och Helsingforsbarnen vad gäller den totala språkanvändningen. 
Men när man tittar på språkanvändningen med varje samtalspartner sepa
rat, visar det sig finnas bara en signifikant skillnad mellan barnen i de tre 
städerna. Som vi såg tidigare, använder informanterna i Helsingfors mer 
engelska med fokusbarnet och barnen i Helsingfors använder betydligt 
mer engelska med informanten än vad som är fallet bland motsvarigheter
na i Göteborg och Köpenhamn. 

Trots att det finns vissa sociala och sociolingvistiska skillnader mellan 
de tre amerikanska grupperna har dessa, om man bortser ifrån språkan
vändning mellan informanten och fokusbarnet, inte haft större inverkan på 
bilden av ett allmänt snabbt språkbyte inom den amerikanska ursprungs
gruppen i Norden. 



Det visar sig inte heller finnas några större skillnader i språkvalshie
rarkierna bland barnen i de tre städerna. De flesta skillnaderna gäller 
språkanvändning med yngre respektive äldre syskon samt språkanvänd
ning med andra barn inom den amerikanska gruppen. Dessa skillnader är 
oftast baserade på ett litet antal fall. Vi tror man inte ska lägga så stor vikt 
vid dem. Barnen verkar i stort följa samma principer för språkval som dis
kuterades tidigare. 

Sammanfattningsvis kan sägas att språkanvändningsmönstren bland 
barnen i de tre städerna är förvånansvärt lika, både vad gäller den totala 
bilden av användningen och språkvalshierarkin. Detta trots att föräldrarna 
i Helsingfors använder engelska i större utsträckning än föräldrarna i 
Göteborg och Köpenhamn. Den enda signifikanta skillnaden i barnens 
språkanvändning gäller just språkanvändning mellan informanten och 
fokusbarnet. 

Avslutning 
Avslutningsvis vill vi först och främst understryka likheterna mellan ame
rikanernas och de andra tre ursprungsgruppernas språkanvändning. Trots 
ett antal viktiga skillnader i bakgrund och nuvarande socioekonomiska 
förhållanden, nätverksstruktur och -innehåll, och hushållssammansättning, 
och trots betydande skillnader i den totala bilden för språkanvändning, 
verkar det som om alla fyra grupperna följer samma normer för språkval: 
de fyra principerna som vi skissade. Barnens språkanvändning följer för
äldrarnas totalt sett: amerikanerna använder betydligt mer majoritetsspråk 
än turkarna och vietnameserna, men barnen följer även de liknande språk
valsprinciper. Två av principerna för barnen var desamma som för föräld
rarna, medan de andra två principerna var i stort sett omvända i förhål
lande till föräldrarnas principer. Vi tror att dessa skillnader mellan barnens 
och föräldrarnas språkvalsprinciper kan ge evidens för att språkbyte pågår 
i alla fyra ursprungsgrupperna. Men språkbytet sker olika fort i olika 
grupper. 

För det andra vill vi påminna om den betydande skillnaden i den to
tala språkanvändningen mellan de olika amerikanska grupperna. De ame
rikanska föräldrarna i Helsingfors använder engelska oftare än sina mot
svarigheter i Göteborg och Köpenhamn. De små skillnaderna i bakgrund 
och levnadsförhållanden verkar inte kunna förklara denna skillnad i språk
användning utan det verkar troligare att skillnaderna i den sociolingvistis-
ka kontexten för språkkontakten spelar en större roll. Med detta menar vi i 
detta fall t ex de relativt stora språkliga skillnaderna mellan finska och en
gelska jämfört med svenska eller danska och engelska, Helsingfors status 
som tvåspråkig stad samt Finlands relativt dåligt utbyggda undervisning i 
finska som andraspråk. Både engelskans roll som världsspråk och finskans 



något annorlunda ställning som andraspråk i Finland verkar ha samverkat 
för att göra de amerikanska föräldrarna i Helsingfors långsammare 
"språkbytare" än motsvarigheterna i Göteborg och Köpenhamn. 

Förvånansvärt nog har inte Helsingforsföräldrarnas mer frekventa 
användning av engelska haft någon större inverkan på Helsingforsbarnens 
språkanvändning. Förutom språkanvändning med informanten, fanns det 
inga signifikanta skillnader mellan barnen i de tre städerna, vare sig be
träffande språkanvändning eller rapporterade språkfärdigheter. Uppgiften 
att lära sig ett icke-indoeuropeiskt språk och eventuellt också ett inhemskt 
minoritetsspråk verkar inte vara lika oöverstiglig för barnen som för sina 
föräldrar. 

Bilden man får som helhet är att den amerikanska ursprungsgruppen 
är välintegrerad i majoritetssamhällena i Norden. Detta verkar vara deras 
mål i alla de tre undersökta städerna, och de möter säkert inga stora hinder 
att integrera sig från majoritetsgruppernas sida. Målet verkar däremot in
nebära större hinder för Helsingforsamerikanernas del, jämfört med föräld
rarna i de två andra städerna. Hindren verkar dock överkomliga för barnen 
även i Helsingfors. Klart är att barnen utvecklar majoritetsspråket vid en 
tidig ålder och använder det ofta, och vanligtvis i sådan utsträckning att 
engelskans roll blir den av ett sekundärt språk eller, som det ofta heter, 
"gratisspråk". Både föräldrarnas integrations vilja och barnens framgång 
att förverkliga denna kan förvåna dem som tror att någon slags djungelns 
lag råder i språkkontakt, där "det starkaste språket vinner". Engelskan må 
vara ett "starkt" språk i engelsktalande länder, och i internationella sam
manhang, men i människors dagliga liv gäller mer lokala språkliga värde
ringar och motiv för språkval. 

<&> 

Noter 
1. Vi använder termen "amerikanska" som förkortning för 'född i USA eller Kanada'. 

Vi hoppas att vår enda kanadensiska informant har överseende med detta. 
2. Detta projekt har finansierats av NOS-H, Nordiska samarbetsnämnden för humanis

tisk forskning. En kortare engelskspråkig version av denna uppsats presenterades 
vid Fjärde symposiet om Nordens språk som andra språk i Oslo i mars 1993, och 
kommer ut i en rapport från symposiet. Vi är tacksamma för kommentarer till tidi
gare versioner av denna uppsats från våra medarbetare inom projektet: Paula An
dersson, Harald Berggreen, Jorid Hjulstad Junttila, Pirkko Nuolijärvi och Roberta 
Zöllner, den sista en av fältarbetare bland amerikanerna. Vi tackar här också de öv
riga fältarbetarna Randi Freeman Omrani, Deanna Huthman, Sarah Newcomb, Kim 
Diehnelt, Robert Lockwood och Juni Söderberg Arnfast samt våra 90 amerikanska 
informanter. Roger Källström har förtjänstfullt språkgranskat texten och lämnat flera 
hjälpsamma kommentarer. 



3. Eftersom det finns tre nordamerikanska informantgrupper och bara två inom de and
ra ursprungsgrupperna, är nordamerikanerna egentligen överrepresenterade i urvalet 
som helhet. 

4. Det finns naturligtvis en betydande risk att dessa svar representerar språkanvänd
ningsnormer för minoritetsgruppen i stället för den faktiska språkanvändningen. Det 
finns dock två skäl som talar mot en sådan tolkning av dessa resultat. För det första, 
om det var normer i stället för faktisk språkanvändning som rapporterats skulle re
sultaten varit betydligt mer likartade inom ursprungsgrupperna än de visade sig vara. 
För det andra, var denna undersökning inom flertalet av grupperna bara en del av en 
mer ingående studie av språket eller språkanvändningen inom gruppen. Våra syste
matiska och osystematiska observationer inom grupperna stämmer ganska väl över
ens med dessa rapporterade språkanvändningsmönster. 

5. Språkanvändning med maken har delats upp beroende på om maken tillhör majorite
ten eller den egna minoriteten. 

6. Tal från informant till make när denne tillhör minoriteten hamnar längre ner på ame
rikanernas hierarki än i hierarkien för hela urvalet. Skillnaderna mellan de översta 
tre samtalspartnerna på amerikanernas hierarki var dock mycket små. Därför lägger 
vi ingen särskild vikt vid detta. 

7. Diskussionen av barnens situation och språkanvändning baseras på föräldrarnas svar 
på frågor angående det yngsta skolbarnet i familjen. 

Referenser 

Boyd, S., (1985). Language survival A Study of Language Contact, Language 
Shift and Language Choice in Sweden. (Avhandling i allmän 
språkvetenskap). Göteborg: Institutionen för lingvistik, Göte
borgs universitet. Gothenburg monographs in linguistics 6. 

Boyd, S., (1991). The transmission of a minority language from generation to 
generation: The case of American children in Göteborg. Aktuell 
forskning: 3-1991. Göteborg: Göteborgs univ: Centrum för 
kunskap om barn. 

Boyd, S., P. Andersson, H. Berggreen & J. Hjulstad Junttila, (1992). Minority 
and majority language use in the family among four immigrant 
groups in the Nordic Region. Uppsats presenterad vid Second 
International Conference on the Maintenance and Loss of Mi
nority languages; Noordwijkerhout, Nederländerna, 14 septem
ber 1992. Accepterad för publicering. 

Boyd, S., (under utgivning). Sociala nätverk och den nordiska språkkontakten. 
Kapitel i slutrapport för projektet Nordens Invandrarspråks Ut
veckling. I (Boyd, Jörgensen & Holmen red.) Köpenhamn: 
Köbenhavnerstudier i Tosprogethed. 

Brady, P. (1989). Americans in Sweden. An assimilation study. (Avhandling i 
sociologi). Uppsala: Sociologiska institutionen. 



Cochran, M., M. Larner, D. Riley, L. Gunnarsson & C. R. Henderson Jr., 
(1990). Extending families. The social networks of parents and 
their children. Cambridge: Cambridge university press. 

Fischer, C., (1982). To dwell among friends: Personal networks in town and 
city. Chicago: University of Chicago Press. 

Hjulstad Junttila, J. & P. Andersson, (kommande). Kapitel om den finsktalande 
gruppen i slutrapport för projektet Nordens Invandrarspråks Ut
veckling. I (Boyd, Jörgensen & Holmen red.) Köpenhamn: Kö-
benhavnerstudier i Tosprogethed. 

Holmen, A., S. Latomaa, J. Gimbel, S. Andersen & J.N. Jörgensen. (1992) 
Parents' attitudes to childrens LI maintenance. Föredrag vid 
The Second International Conference on Maintenance and Loss 
of Minority Languages. Noordwijkerhout, NL. Sept. 1992. 
(Accepterad för publicering.) 

Latomaa, S., (1993). "Maailmankieli" vähemmistökielenä Kaksikielisyydestä 
suomenamerikkalaisten keskuudessa. SS. 193-209 i M.K. Suo-
janen & A. Kulkki-Nieminen (red.) 19. Kielitieteen päivät 8-
9.5.1992 Tampereella. Folia Fennistica & Linguistica 16. 
Tammerfors: Tampereen yliopisto. 

Latomaa, S. & S. F. Newcomb., (1991). I'm going to the pesula; socio- and 
psycholinguistic aspects of the Finnish-English language con
tact situation in Finland. SS. 33-44 i M. Grönholm & P. Muik-
ku-Werner (red.) FINLANCE, Vol IX. 

Latomaa, S., (under utgivning). On self-reported second language proficiency 
among four immigrant groups in the Nordic countries. Uppsats 
presenterad vid Second EUROSLA Conference. June 4-7 1992. 
Jyväskylä, SF. Accepterad för publicering. 

Spolsky B., (1988). Bilingualism. I Newmeyer F. J. (red.), Linguistics: The 
Cambridge Survey. Volume IV. Cambridge: Cambridge Uni
versity Press. 

Statistical Yearbook of Finland. 1992. Helsinki: Central Statistical Office. 
Statistisk Årbog 1991. Köpenhamn: Danmarks Statistik. 
Statistisk Årsbok för Göteborg. 1991. Göteborg: Göteborgs Stadskansli. 
Söderberg Arnfast, J., (1991a). I happened to marry a Dane! Köpenhamn: Dan

marks Laererhöjskole (ms.) 
Söderberg Arnfast, J. (1991b). En amerikaner i Köbenhavn - Tåler dansk til sin 

hund. Köpenhamn: Danmarks Laererhöjskole (ms.) 
Tandefelt, M., (1988). Mellan två språk. En fallstudie om språkbevarande och 

språkbyte i Finland. Acta universitatis upsaliensis. Studie 
Multiethnica Upsaliensis 3. Uppsala: Institutionen för nordiska 
språk. Uppsala univ. 

Westin, C., 1984. Majoritet om minoritet. Stockholm: Liber/Publica. 
Yearbook of Nordic Statistics. 1993. Vol. 29. Copenhagen: Nordic Council of 

Ministers. 





Janina W. Dacyl: 
SELECTED THOUGHTS ON SOVEREIGNTY AND 
THE HUMAN RIGHTS DISCOURSE » 

( t he end of the Cold War and the breakdown of Communism put into 
X motion turbulent changes in the global political system. Probably the 

most significant of these changes concern the importance of the sovereign
ty principle and of human rights with regard to the global conduct of 
nation states. It seems that these two concepts once again have been 
placed on a collision course with each other. 

Historical roots of the modern concept of sovereignty 
The modern concept of sovereignty had emerged by the time of the Thirty 
Years' War (1618-1648). In the 1648 Westphalian Peace Accord, coun
tries who participated in the Thirty Years' War had solemnly pledged not 
to intervene in each other's internal matters (primarily in matters of reli
gious beliefs). In 1625, the Dutch jurist Hugo Grotius (1583-1645), de
fined sovereignty as suprema potestas; that is, a power that neither is con
trolled nor dependent upon any other power. For philosophers such as 
Hobbes (1588-1679) and Bodin (1530-1625), sovereignty denoted mainly 
legislative secular power in the domestic politics. Consequently, they were 
only in a very limited degree concerned with relations with the outside 
world and with the issue of non-intervention (Roberts 1987:552). More
over, since they had denied any higher authority above the sovereign state 
power, they also rejected the earlier doctrines claiming superiority of uni
versal law(s) such as the Roman notion of ius gentium or the Christian 
concept of Christendom (Kennedy 1988:41). 

The primordial concept of sovereignty focused on two core compo
nents of the State concept: the territory and the population. Consequently, 
it connoted both exclusive state control over a defined territorial entity and 
the highest sovereign's (the State's or the King's) preponderance in rela
tion to population within that territory. These two core considerations 
could be derived from the idea of the first social contract. As Hobbes put 
it in the Leviathan (1651), due to the anarchy, violence and insecurity that 
prevailed in the state of nature, individuals entered into a (symbolic) social 
contract with the highest sovereign; they pledged to obey his rules in ex
change for protection. For Hobbes, the first social contract constituted the 
near absolute sovereign power over the population: legislative sovereignty 
rested, limitless, in the state and not elsewhere, and it could not be restric
ted by appeals to immunities, customs, divine law or anything else without 
the danger of falling into anarchy. 



Notwithstanding the above, from the very beginning of modern 
sovereignty discourse, one may trace an incitement - ideas - that could jus
tify the limitation of absolute state power in certain circumstances. For 
example, the Lord Chancellor of England, Francis Bacon (1561-1626) 
insisted that it was not the state (the ruler), but a man who 'in the first sta
te of creation ... had the sovereignty and the power.' Even for Hobbes -
despite all his support of the strong state power - the ruler was bound by 
the moral imperative to be 'just' - the imperative that could be traced back 
to the earlier doctrine of natural law (Hinsley 1986:121-26). This powerful 
idea of 'justice' could be interpreted - as many revolutionary doctrines 
did, and especially during the French Revolution - that any abuse of state 
power in relation to individuals constituted a crime and a violation of the 
first social contract; and, consequently legitimated an uprising against a 
tyrant. 

Shift in the focus of sovereignty discourse and the emergence of the 
non-intervention principle 
Needlessly to say there has been a profound shift in the meaning of the 
concept of sovereignty over time. In particular, a domain of relations be
tween the sovereign and individuals has gradually moved from the centre 
of sovereignty discourse. Instead, such issues as territorial sovereignty 
and the entire domain of external relations of states have increasingly be
come the focus of the attention. Despite the fact that those who participat
ed in the sovereignty discourse also regarded the environment in which 
states had been operating as an anarchic one, they did not see a need for 
the state to enter into a contract similar to the first social contract between 
the ruler and individuals - one regarded states as capable of defending 
themselves. Hence, one rejected any external limitation upon the beha
viour of the state. 

A non-intervention principle and a principle that all states are (no
minally) equal actors in the international arena were formulated during the 
eighteenth century by Christian Wolff (1714-1767), and Emerich de Vattel 
(1679-1754). Vattel not only broadened the concept of sovereignty to in
clude the external relations of states, but he also provided for an applica
tion of the static (normative) approach to the conduct of inter-state rela
tions and separated natural law from positive law. He maintained that in
ternational norms were binding for a state only after the state in question 
explicitly pledged to respect these norms. 

Since the same positivist interpretation of the state's obligations had 
been extended to the domain of relations between the state and individu
als, an international debate on those questions, which, in contemporary 



legal language are called human rights, had been regarded as illegitimate if 
the country in question did not give prior permission to such a debate. 
Not surprisingly, the positivist idea of sovereignty not only 'shielded 
abuses of rights committed within state territory' (Falk 1981:35), but the 
principle of non-intervention also became 'one arrow in the quiver of 
resources that states use[d] to pursue their own interests' (Krasner 
1992:15). The non-intervention principle also became the cornerstone of 
international rhetoric about state independence and freedom of action, and 
the common response by totalitarian regimes to initiatives which sought to 
limit a state's action in any way was that such initiatives constitute an im
permissible limitation on that state's sovereignty (Hannum 1990:14; Ja
mes 1986). 

Conclusively, while the early doctrine of positive sovereignty em
phasized the ability of a political authority to exercise effective control 
over a given territory and also - particularly in the 19th century - an ability 
to play an active role in the balance of power system, in the current cen
tury it has been increasingly replaced by the doctrine of negative sover
eignty, maintaining that a sovereign state should be free from any external 
interference. Hence sovereign statehood itself constitutes both constraints 
and opportunities; even though inequality in state power means that 'the 
rule is obviously far more constraining for powerful states and far more 
liberating for weak states' (Jackson 1990:26-28). 

'Degrees' of sovereignty: absolute versus 'relaxed' sovereignty 
Despite the fact that the doctrine of sovereignty, has been called 'the basic 
constitutional doctrine of the law of nations' (Brownlie 1979:287), in Op-
penheim's opinion 'there exists perhaps no conception which is more con 
troversial... [It] has never had a meaning which was universally agreed 
upon' (Oppenheim 1905/1906:103). According to J. L. Brierly, this con
troversy is partly related to the fact that sovereignty is not a part of the es
sence of statehood, but that it is 'a  term that designates an aggregate of 
particular and very extensive claims that states habitually make for them
selves in their relations with other states' (Brierly 1949:48-49). 

Today, voices are heard claiming that the early post-Cold War chan
ges in the global system create a momentum necessitating the reformula
tion of these claims. Such an approach seems to be shared by an increas
ing number of scholars and even politicians wondering whether the sacro-
sanctity of the sovereignty principle can be upheld in the 'global village' 
which the world has now become; in a world where events and processes 
in distinct parts of the globe are increasingly linked together; where trans
national companies undermine a nation-state's monopoly over the deci



sion-making processes in issues of vital national importance; where dis
tinctions between foreign and domestic policy domains are gradually 
dismantled; where environmental pollution questions the very meaning of 
national borders and where modern media make people almost immediate
ly aware of events on the other side of the globe, including awareness of 
massive humanitarian emergencies. 

Still, the core question remains to what degree one can speak of the 
'absolute sovereignty' of states as a power above or at least independent 
from international law. In Hannum's opinion 'few, if any, would support 
such a view today, ... [not only because] the very concept of the equality 
of states at least implies that the sovereign rights of each state are limited 
by the equally sovereign rights of others' (Hannum 1990:15), but also 
because 'sovereignty in its original sense of "supreme" power is not mere
ly an absurdity, but an impossibility in a world of States which pride 
themselves upon their independence from each other and concede to each 
other a status of equality before law' (Jenks 1965:11). One needs also to 
remember that even within their own territory, states have long been limit
ed by international law in a manner which makes any argument in favour 
of 'absolute' sovereignty difficult to maintain. Some of these limitations 
were related to the protection of other states; e.g. responsibility for acts 
within a state that cause damage to another state. 

Other voices in contemporary sovereignty discourse maintain that 'as 
an artificial legal creation, the state continues to serve a purpose as the 
primary interlocutor among those who possess organized military power 
in the world' (Tivey 198x). For Hinsley (1966:219), 'there must be a 
supreme authority - albeit a qualified one - within the political community 
if the community is to exist at all'. Hannum maintains that an 'increasing
ly diverse set of 'sovereign' state structures will not adversely affect 
formal sovereign equality at the international level... [Instead] such diver
sity is more likely to respond to the needs of the individuals and groups 
within each state who are theoretically the repositories of ultimate sover
eign authority' (Hannum 1990:26, emphasis mine). 

James Rosenau (1992:2) underlines that 'as the foundations of sover
eignty have been eroded by the centralizing process of globalization, so 
they have been reinforced by decentralizing tendencies wherein people are 
shrinking "we" to like-minded others and enlarging "they" to everyone 
else.' For Rosenau, the problem posed by the post-Cold War instances of 
humanitarian intervention is whether we are presently witnessing the 
emergence of ' a  subtle but world-wide consensus in which the habitual 
attachment to the convenience of states is giving way to new habits that 
call for states to accept or otherwise go along with the wishes of the inter-



national communities in which they hold membership' (Rosenau 1992:4). 
In his opinion, 

'sovereignty needs to be viewed as a continuous rather than as a 
dichotomous variable. From a strictly legal perspective, to be 
sure, it is a dichotomous variable: states are either recognized to 
have a defined territory and population over which their govern
ments exercise control or they are not - either they have sovereign
ty, that is, or they do not - and if they are so recognized, then hu
manitarian intervention violates their sovereignty and established 
principles of international law. But if the relative rights of states 
and their international communities are conceived to have political 
as well as legal dimensions, then the continuum between sover
eignty and non-sovereignty consists of numerous values rather 
than just two extreme points' (ibid., emphasis added). Consequent
ly, for Rosenau (1992:5), sovereignty 'is always in a process of 
becoming.' 

Let us conclude the above deliberations with Richard Lillich's (1984:413) 
assessment that since sovereignty today 'is an extraordinarily flexible, 
manipulative concept,... the changing nature of state sovereignty in this 
context is to be welcomed rather than decried.' 

The politics of a non-intervention principle 
Traditionally, most vigorous supporters of the principle of non-interven
tion were just those states who were most subjected to foreign interference 
in their internal matters (Thomas and Thomas 1956:7). The non-interven
tion principle was, for example, sanctioned by the young French Republic 
in articles 118 and 119 of the Constitution of 1793, and in time it became 
a part of the Monroe Doctrine (1823) with respect to relations between the 
Western hemisphere and Europe (Krasner 1992:15-16). During the 19th 
century, the increasing number of South American states that gained in
dependence from Spain and Portugal became major defenders of the non
intervention principle. Since the 1960s and 1970s their example has been 
followed by the newly independent countries in Africa and Asia. In 1933, 
the non-intervention principle had been formally sanctioned in the Con
vention on Rights and Duties of (American) States and, after World War 
Two, it was sanctioned by the UN Charter. 

During the Cold War period, issues concerning human rights were 
incorporated into the larger context of East-West ideological contention. 
The sacrosanctity of the non-intervention principle and the domestic juris
diction clause were repeatedly misused by Soviet Block countries in order 
to prevent the international community from scrutinizing the communists' 
poor record of human rights abuses committed inside their borders. For 
the West, the promotion of human rights in the Eastern Block, and espe



cially the right of Eastern European citizens to migrate, was regarded as a 
sine qua non for the transfer of Western high technology and know-how to 
Eastern countries. 

The end of the Cold War and the breakdown of Communism in 1989 
implied that international politics - including discourse on human rights -
could be freed from an ideological incitement. During the Gulf War 
(1991), the Soviet Union for the first time abstained from using its veto 
which would have blocked the international military humanitarian inter
vention to protect the Kurdish and Shiite population inside Iraqi territory 
from abuses of their human rights by Saddam Hussein's regime. Still, the 
United Nations Security Council's Resolution 688 of April 5 1991, which 
legitimated operations 'Safe Haven' and 'Provide Comfort' in Iraq, ab
stained from quoting human rights violations themselves as the sole legit
imate reason for international military intervention in internal matters of a 
member-state of the United Nations organizations and against its will. To 
avoid interpretations that the sovereignty principle is no longer sacrosanct 
in the UN system, the Security Council chose instead to label Saddam 
Hussein's 'persistent and gross pattern of violation of Kurds' and Shiites' 
human rights as a threat to international stability and security. Conse
quently it quoted instead as its legal foundations chapter VII of the UN 
Charter, on 'Actions with Respect to Threats to the Peace, Breaches of the 
Peace, and Acts of Aggression' (art. 39-52). 

Not surprisingly, the international response to the humanitarian 
emergency in Iraq, has been regarded by many as an indication of how 
after the Cold War, a 'New International Order' will handle other massive 
humanitarian emergencies in the future. This, in conjunction with other 
profound changes that have been taking place in the structure of the global 
system during the past decades, has altogether created a momentum con
ducive to a revitalization of an international discourse on the sovereignty 
principle and especially on the relative rights of governments and of an 
innocent civil population. 

Today, voices are heard claiming that the early post-Cold War chan
ges in the global system create a momentum necessitating the reformula
tion of these claims. Such an approach seems to be shared by an increas
ing number of scholars and even politicians who question whether the 
sacrosanctity of the sovereignty principle can be further upheld in the 
'global village' which the world has now become; in a world where events 
and processes in distinct parts of the globe are increasingly linked togeth
er; where transnational companies undermine a nation-state's monopoly 
over the decision-making processes in issues of vital national importance; 
where distinctions between foreign and domestic policy domains are gra



dually dismantled; where environmental pollution questions the very 
meaning of national borders and where modern media allows people 
almost immediately to be aware of events on the other side of the globe, 
including awareness of massive humanitarian emergencies (Rosenau 1981 
and 1992; Weiss and Chopra 1992; Krasner 1992). 

It was in such a political context that both the former UN Secretary 
General, Pérez Javier de Cuéllar, and the UN High Commissioner for 
Refugees, Madame Sadako Ogata, have been urging for an increasing re
spect up to the level of the sovereignty principle for human rights to the 
principle of international relations. Not surprisingly, international re
sponses to these proposals vary strongly among the member-states of the 
United Nations. 

In general, while the strongest supporters of this idea seem to be 
found among the stable rich Western democracies, the most vigorous 
opponents can be found among the Third World countries whose history 
more than once has witnessed external interventions in their internal 
matters. Third World states have traditionally emphasized the inviolabili
ty of sovereignty and the primacy of the norm that states should be im
mune from external influence in their internal affairs (Krasner 1992:19-45; 
Laquer & Rubin 1989:1-41; Falk 1981: Chapter I). During the 1991 Ge
neral Assembly, representatives of developing countries were particularly 
sensitive about the reform of the UN's humanitarian machinery as a possi
ble "Trojan horse" for big power intervention after the Cold War. Still, 
some Third World countries themselves have carried out such interven
tions in their relations with other countries in recent decades; e g India in 
East Pakistan in 1971, Vietnam in Kampuchea in 1978, Tanzania in 
Uganda 1979 and India in Sri Lanka in 1987. As one observer rightly 
contends, 

'Third World governments (like any other) are preoccupied by 
power politics. In the Indian case, its desire to become an Asian 
superpower has led it into dubious political alliances as well as to 
war with its neighbour. Its actions have been no more altruistic 
than those of the Americans or British, though on a smaller scale. 
And do we have any reason to believe that regional organizations 
are less likely to play power politics or turn a blind eye to human 
rights abuse? The Organization of African Unity (remembering 
Uganda and Idi Amin) or the Association of South East Asian 
Nations (notforgetting Kampuchea and Pol Pot)?' 

Legality of external interference in internal matters 
In the past, what went on within a state's jurisdiction was, for the most 
part, purely the state's own affair. This situation changed dramatically 



since the establishment of the United Nations in 1945: since basic issues 
of human rights are now governed by treaties and customary international 
law, claims are increasingly made that human rights are no longer exclu
sively matters of domestic jurisdiction (Driscoll 1989:41-42). 

Still it needs to be remembered that even prior to the creation of the 
United Nations there were some exceptions to the principle that human 
rights belonged to the realm of internal politics. In general, there have 
been two major motives for such external interference in internal matters. 
One was the fear that domestic developments elsewhere could undermine 
the state's own security either by increasing the risk of inter-state conflict 
or by undermining the legitimacy of their own regime. The second was the 
promotion of internal values, which were only loosely related to material 
or security interests (Keely 1991; Krasner 1992; Weiss & Chopra 1992). 
Out of the scope of concrete internal developments that have been evoking 
external interference the most prominent concerned the duty of states to 
observe certain minimum standards in their treatment of aliens, the aboli
tion of slavery and the slave trade, the rights of various categories of peo
ple in situations of armed conflicts, and the treatment of minorities. 

The theory of humanitarian intervention came into being at the turn 
of the 20th century when an increasing number of scholars began to 
recognize its legality. Still, at that time the legality of humanitarian inter
vention was based more on theoretical arguments than on rigorous analy
sis of the diplomatic papers of the day. 'For elements which make it pos
sible to construct an autonomous right of intervention on humanitarian 
grounds are hard to find in the practice of States' (Ronzitti 1985:89). 
Moreover, the issue of humanitarian intervention before the League of 
Nations (1920) and the Kellog-Briand Pact (1928) must also be seen in the 
light of the considerable freedom enjoyed by states to resort to armed 
intervention; war was considered to be lawfully independent of the claims 
made by states which had begun the hostilities. 

After the entry into force of the Covenant of the League of Nations 
and the Kellog-Briand Pact, states rarely used claims of humanitarian 
intervention to justify the use of force (Nanda 1992:29; in Ferris 1992). 
The only exception was the claim of humanitarian intervention in Germa
ny 's  occupation of Bohemia and Moravia in 1939. In the proclamation 
made by Hitler on March 15, 1939, he stated that 'wild excesses' were 
taking place in Czechoslovakia to the detriment of the population of Ger
man origin. Conclusively, unlike the right to use force for protecting na
tionals abroad, the lawfulness of humanitarian intervention was somewhat 
dubious prior to the signing of the United Nations Charter. 



The tragic abuses of the alleged 'humanitarian' intervention by Hitler 
and by Stalin around and during World War II, in conjunction with pres
sures from weak states, brought about a formal prohibition of external 
intervention 'in matters which are essentially within the jurisdiction of any 
state' in Article 2(7) of the UN Charter (1945), and later by General As
sembly Resolution 2131 (XX) 1965 and 2625 (XXV) 1970. Intervention 
was prohibited except for individual or collective self-defence under Arti
cle 51 of the Charter, and UN enforcement was limited to the maintenance 
or restoration of international peace and security under Ch. VII. 

Since the formation of the U.N. Charter and up until the end of the 
Cold-War, genuine instances of humanitarian intervention were very few 
despite extensive violations of human rights all over the world (Ronzitti 
1985:93-106). Even a decade ago such interventions were still regarded by 
many as radically contrary to Article 2(7) of the United Nations Charter 
(Vincent, Bull, Ronzitti). There was, however, a growing number of those 
representing the so called 'liberal internationalism' that began to rethink 
the issue of humanitarian intervention (Falk 1981). Not surprisingly, dis
course on the issue of the legality of humanitarian intervention gained a 
new impetus after the imposition by the Allied Forces of the afore men
tioned operations 'Safe Haven' and 'Provide Comfort' in Iraq in the 
spring of 1991 and the US led the 'Restore Hope' operation in Somalia in 
December 1992. 

In December 1991, the General Assembly approved a far-reaching 
resolution (46/182) on the UN's humanitarian work. The resolution in
cluded a set of guide-lines stressing that humanitarian assistance must be 
provided in accordance with the principles of humanity, neutrality, and 
impartiality; that the sovereignty, territorial integrity and national unity of 
states must be fully respected in accordance with the Charter of the United 
Nations; and that, in this context, humanitarian assistance should be pro
vided with the consent of the affected country and, in principle, on the ba
sis of an appeal by that country. On 17th of June 1992, UN Secretary-
General Boutros-Ghali issued An Agenda for Peace. Report of the Secre
tary-General Pursuant to the Statement adopted by the Summit Meeting of 
the Security Council, 31 January 1992 The report identified and explored 
some of the key linkages between and among preventive diplomacy, 
peace-keeping, peace-making, and humanitarian assistance and protection. 
It also speaks of the need for innovative measures to protect UN personnel 
and programs, citing the UN Guards Contingent in Iraq as a case in point. 

Still, a consensus is missing on the issue of the legality of humanitar
ian interventions in post-Cold War politics. Some participants in the 
discussion point out that 'the Charter of the United Nations does in fact 



lay down certain principles governing action by the Organizations "and its 
Members" in pursuit of the United Nations objectives' (Sandoz 1992:219), 
including respect for human rights. For example Cornelio Sommaruga, 
President of the International Committee of the Red Cross, claims that suf
ficiently strong legal foundations exist (based mainly on customary, hu
man rights and humanitarian laws) to maintain that already today the in
ternational community not only has a right (droit d'ingérence humani-
taire) but even a duty (devoir d'ingerence humanitaire) to initiate humani
tarian action inside a territory of the target country. Moreover, by intro
ducing the obligation for all states who signed the Geneva Conventions to 
"ensure respect for" these Conventions, international humanitarian law 
establishes at least an obligation to remain vigilant. Ved Nanda (1991: 23) 
maintains that 

Article 2(7) (of the UN Charter) mandating non-intervention, is a 
doctrine that has been changing because of changed circum
stances. At the end of the second world war, it was clear that the 
state sovereignty would not permit intervention. But today, with 
what has happened in South Africa on the question of apartheid, 
and what has happened throughout the world on domestic human 
rights violations, the right to intervene is a right and norm that is 
complementary to state sovereignty. 

Nanda's  opinion seems to follow the line of reasoning presented by 
Michael Reisman. According to him 'there are higher values affirmed in 
customary international law - the kinship and minimum reciprocal respon
sibilities of all humanity, the inability of geographic boundaries to stem 
categorical moral imperatives and ultimately, the confirmation of the 
sanctity of human life, without reference to place or to transient circum
stances - that take precedence over principles of non-intervention' (Reis
man 1973:143). Roger Winter (1991:4) notes that there is some fear that 
infringing on sovereignty, were it to become well established, could be
come a cover for increased cases of intervention by powerful govern
ments, working through the UN, on those who are less powerful. Howev
er, he also warns that 'the fact of the matter is that big guys do it anyway, 
when it suits their purpose' (ibid.). In his opinion the abuses of interven
tion could be substantially minimized by codifying a practical system for 
intervention. In direct connection with this, Sandoz (1992:217) contends 
that 'the difficult question is therefore whether, beyond the unquestion
able sphere of their sovereignty and of their possible participation in inter
national or regional machinery, States still have a right of ad hoc interven
tion involving the use of force in certain particularly serious cases'. Tor-
relli (1992:228) notes a whole plethora of initiatives taken in an effort to 
temper reasons of State by more humane considerations which fall within 



the terms of an as yet unwritten body of law entitling the provision of 
assistance to needy civilian communities, even against the will of the 
government. In his opinion while awaiting a formal recognition of legali
ty of these activities, the duty to intervene is created by moral considera
tions. For him, since 'the right of initiative [of humanitarian action] has 
been legally accepted by States, it cannot be denounced as undue interfer
ence when exercised. By recognizing this right, States have simply ex
pressed their sovereignty' (ibid:232). 

A review of the legal grounds for providing assistance to the civilian 
population on national territory also leads Plattner (1992:256) to conclude 
that the civilian population became an entity to be protected from any 
belligerence whatsoever, even if that belligerence was carried out by its 
own state. For example, Article 70 of Additional Protocol I to the four 
Geneva Conventions obliges a State at war to agree to a relief action 
which is humanitarian and impartial and conducted without any adverse 
distinction, if the civilian population in its territory is insufficiently sup
plied with goods essential to its survival. 

Still, despite the fact that in 'the "global village," that the world has 
now become States which - as Sandoz puts it - are no longer allowed a 
'right of indifference,' he also recognizes the fact that, 'it would clearly be 
excessive to infer from this that there consequently exists a duty to inter
vene by force outside of the security system as defined by the Charter of 
the United Nations' (Sandoz 1992:219). 

Conclusively, the core dilemma posed by humanitarian intervention 
still remains that even though it should be based on objective criteria of 
human needs, it also needs to take account of the political considerations 
both on the side of donors and recipient states, and also of the structural 
features of the international system (Dacyl 1992a:254). It appears that 
such a line of reasoning is the only one which will have a realistic chance -
to use Kantean metaphor - to make ' a violation of law and right in one 
place felt in all others' and 'heighten the sensitivity of people in one place 
to wrongs done in another in the interest of the achievement of global 
justice.' 

The status of human rights in international relations 
Seen from another perspective, the United Nations Security Council's le
gitimation of the above-mentioned post-Cold War humanitarian interven
tions seems to strengthen what Kant called 'the public law of Mankind,' 
and what contemporary students of international relations label as 'duties 
beyond borders' (Hoffmann 1981) or 'cosmopolitanist morality' (Vincent 
1986). That is, an acknowledgement that certain universally binding val



ues exist that always must be protected, and rules which must be uncondi
tionally respected in civilized international relations. Below, an attempt 
will be made to put these trends into the context of the evolutionary proc
ess of the role of human rights in the international system. 

The conception of 'rights,' as understood today in both their legal 
and theoretical contexts, primarily emerged in the 17th and 18th centuries 
as 'natural rights' and the 'rights of man' (droits de 1'homme). Rights 
were seen as claims on others (primarily existing rulers) to a certain kind 
of treatment. Moreover, development of the rights doctrine also has been 
related to the process of the separation of the citizen from the state: the 
emergence of capitalism out of feudalism, necessitated a society of ' free 
individuals' with constitutions needed to enunciate and clarify individual 
rights.' In the 20th century, 'human rights' have evolved and assumed a 
degree of importance within the international arena similar to that which 
'natural rights' claimed in the past. The creation of the United Nations 
marked a fundamental change concerning protection of human rights. 
'Promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental 
freedoms to all without distinction as to race, sex, language or religion' 
was defined in Art. 1(3) of the UN Charter as one of the fundamental 
purposes of the organization: 

Measures to achieve this purpose have been noted in several arti
cles of the Charter. In Article 55, it is stated that the United Na
tions shall promote '...universal respect for, and observance of 
human rights and fundamental freedoms... '.In the following article 
(Article 56), member states of the United Nations pledge 'to take 
joint and separate action in cooperation with the organization for 
the achievement of the purposes set forth in Article 55. Other 
human rights provisions of the Charter, may be found in Art. 13 
(lb); Art. 62; Art. 68; Art. 76; Art. 105. 

On December 10, 1948 the Universal Declaration of Human Rights was 
passed by the UN General Assembly. The Declaration specifically named 
those 'basic rights' that the UN Charter had pledged to promote three 
years earlier. The rights proclaimed in the Declaration were, however, not 
seen as rights in the technical sense of legal enforceability. Still, there is 
some disagreement as to whether it is merely a solemn statement of good 
intentions or whether it has already become customary law. 

In December 1966 the General Assembly of the United Nations 
adopted the International Covenant on Civil and Political Rights and the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The 
Covenants together with the 1948 Universal Declaration of Human Rights 
formed the so-called International Bill of Human Rights. The Covenants 
not only described in more detail the rights proclaimed in the Universal 



Declaration but also formulated optional complaint procedures to ensure 
that parties to the Covenants fulfil their obligations. Moreover, the Op
tional Protocol to the Civil and Political Covenant allows, in Article 1, that 
even an individual may complain to the Human Rights Committee that a 
state party to the Optional Protocol has violated the rights guaranteed to 
him/her under the Covenant. The procedural access granted to the indi
vidual was not gained without a struggle. The inclusion of the right of an 
individual petition in a separate protocol, instead of in the body of the 
covenants itself, was enforced by the developing and Communist coun
tries. They were opposed to the very idea of the individual's locus standi 
in international proceedings on the traditional theoretical ground that only 
states are the subjects of international law. 

In 1967, ECOSOC established in resolution 1235 (XLII) a procedure 
under which allegations of gross and widespread violations of human 
rights could be the subject of public discussion in the UN Commission on 
Human Rights and its sub-Commission on Prevention of Discrimination 
and Protection of Minorities. In 1970, Economic and Social Council 
(ECOSOC) resolution 1503 (XLVIII) established a confidential com
plaints procedure that is available against all member states of the United 
Nations. It authorizes the Commission to investigate communications 
(complaints) that 'appear to reveal a consistent pattern of gross and reli
ably attested violations of human rights.' The complaint procedure under 
the International Covenant and Optional Protocol are available only 
against certain states which are party to the covenants. 

In November 1981 the UN General Assembly passed a Resolution 
which noted recent suggestions for a New Humanitarian Order. This reso
lution requested that the Secretary General seek the views of various 
governments on the proposal and requested the General Assembly to con
sider the question at its 1982 session. The Secretary General's report laid 
the groundwork for a second resolution on 'International Cooperation to 
Avert New Flows of Refugees'. Still, this second resolution insisted on 
the primacy of the principle of non-intervention in the domestic affairs of 
sovereign states, even in cases of flagrant abuses of human rights such as 
massive expulsions. 

The opposition noted above by the Third World in 1966 to granting 
individual access to a complaint procedure signalled a growing conceptual 
gap and political controversy between the South and the North on the 
issue of human rights. While for the North, individual political and civil 
rights/freedoms are the very core essence of human rights, Third world 
countries frequently maintain that the priority needs instead to be given to 
economic and social rights, or even to 'common good'-type of rights. (It is 



not possible in this paper to elaborate a discussion on other points of 
North-South controversy on the human rights issue, for example on the so-
called cultural relativism). Nevertheless it needs to be noted here that 
Southern claims for a more just distribution of resources between poor and 
rich countries have been gradually transformed into a claim for the so-
called right to development: the Declaration on the Right to Development 
was passed on 4 December 1986, by the UN General Assembly (resolu
tion 41/128). 

The end of the Cold War in 1989 together with economic crises in 
the North and the massive migration and refugee pressures in/from the 
South revitalized international discourse on human rights in developing 
countries. It is increasingly stressed that if the 'root causes' of refugee 
flows in the refugee source countries - including human rights violations -
are not removed, the refugee crisis in developing countries will further 
escalate. Not surprisingly governments in the aid recipient countries usual
ly reject accusations of human rights violations. They claim instead that 
the UN-led human rights regime to a great degree neglects specific - cul
tural, religious and other - roots of human rights in certain Third World 
countries. 

Conclusively, the above cursory review of the status of human rights 
in the international system first of all indicates that human rights law is 
consistently compromised by the same 'undisputed rule of international 
law' (Garvey 1985:487-8) that every state has exclusive control over the 
individuals within its territory. It also indicates that at the heart of the 
problem is the peculiar status of enforcement in international society: 
given the absence of community enforcement capabilities, the system de
pends on voluntary patterns of compliance, the effectiveness of which 
depends, in turn, on perceived self-interest. 

Humanitarian interventions and international relations theory: real
politik versus interdependence perspectives 
Sovereignty, international intervention and human rights have also been 
put into the focus of the post-Cold War theoretical discourse. Transna-
tionalists, including its leading name James N. Rosenau (1992), seem to 
declare that the moral imperative of addressing large-scale humanitarian 
emergencies will conclusively undermine the post-Westphalian concept 
of state Sovereignty that does not fit the contemporary - as he calls it -
'turbulent' reality of the international system. These changes also seem to 
be welcomed by Weiss and Chopra (1992), since the doctrine of the sacro-
sanctity of state sovereignty 'obscured humanitarian intentions of earlier 
founders of international law' (Weiss and Chopra 1992:15:n 31). For 
them, the now emerging structure of 'moral interdependence' in the global 



system supports and complements assumptions of the entire interdepend
ence paradigm. It will be recalled that the interdependence paradigm as
sumes that due to growth in the number of international transactions -
flows of money, good, people and messages across international bound
aries since the World War Two - the independence of the sovereign state 
is being undermined by growing interdependence; that is, mutual depend
ence among countries, or among actors in them (Keohane and Nye 
1977:8-9). The interdependence school further points out that the state-
centric paradigm of the realists - particularly as suggested by the classical 
realpolitik - no longer works for four reasons: (1) states are not coherent 
units; (2) non-state actors can play a significant role in world politics; (3) 
the traditional distinction between high and low politics is undermined, 
and (4) the utility of force as an instrument of policy is declining (ibid:23-
37). 

Still, it seems that the issue of intervention poses several theoretical 
problems both for the realpolitik and for the interdependence perspective. 
In spite of the fact that for realpolitik, interventions are consistent with an 
understanding of international politics that emphasizes anarchy and the 
primacy of state power, interventions also pose a serious problem for this 
perspective: They violate the ontological assumption that states are inde
pendent, autonomous actors because the very nature of their policies is 
determined by the action of other states (Krasner 1992:45-46). 

Since numerous studies (for example, Ruggie 1983; Ronzitti 1985; 
Krasner 1992) have indicated that interventions have been motivated by a 
wide range of factors, the simple assertion that the strong will do what 
they wish does not explain what objectives they will pursue. Historical 
evidence also indicates that intervention is as inherent an aspect of the 
sovereign state system as is war because there is nothing to prevent it (cf. 
Ronzitti 1985:Chapter IV; Aaron 1985; Macalister Smith 1990; Beigbeder 
1991). Consequently, the issue of intervention also poses challenges to the 
liberal interdependence assertion that the world has fundamentally chan
ged in recent decades. 

How much do post-Cold War changes matter? 
Despite the above observations, one must still ask whether the global sys
tem has lately undergone such a profound change so as to legitimate an as
sessment that modern sovereignty and with it the modern nation-state sys
tem has played out its role. Perhaps, the above-noted trends - including 
humanitarian interventions - do not symbolize any new trend at all in the 
global conduct of states despite what we may think and as interdepend
ence scholars seem to suggest. 



Perhaps recent instances of humanitarian interventions symbolize 
instead a new form of traditional realpolitik: a kind of 'humanitarian' or 
'moral realpolitik'? And this is perhaps only so that relations between the 
nation-state and individuals (population) have again been put into the 
focus of sovereignty discourse, as was the case when the primordial 
sovereignty concept emerged over three centuries ago. 

Apart from the above mentioned research indicating that external 
interference in internal matters is not a new phenomenon in global poli
tics, but an old one - as old as war - arguments below seem to support this 
assessment: 

Current assumptions of the end of the post-Westphalian concept of 
sovereignty are, in my opinion, based on insufficient and biased empirical 
evidence. With the exception of some research on citizenship issues, the 
on-going academic discourse trivializes some profound consequences of 
two other trends in the post-Cold War international refugee policies: a 
substantial sharpening of the sovereign nation-state's prerogatives in rela
tion to foreign citizens who seek protection outside their country of origin 
(so called 'externally displaced persons') and the deterioration in respect 
for human rights of these people, including the deterioration of their 'right 
to seek and enjoy asylum from persecution.' Even if economic crisis and 
unemployment in the major recipient countries have been quoted as the 
main reasons behind the imposition of visa requirements for citizens of the 
core refugee producing countries, behind a literal (or even contra legem) 
interpretation of the 'convention refugee' definition and direct rejections 
at the borders, these arguments are in my opinion insufficient to explain 
all of these tendencies that are called 'Fortress Europe.' Having in mind 
that the obligations/duties of nation-states are strongest in relation to those 
individuals who are (a said country's) citizens - for example, a duty to 
provide protection - an alternative interpretation also seems plausible: 

All of the above restrictive measures indicate that nation-states do 
not wish to lose control over their borders and over the question of which 
foreign citizens are to be allowed to enter their sovereign territories. 
Consequently, this also indicates that the nation-state(s) wish to preserve 
control over the core issue of who - in a time prescribed by law - should 
acquire the right to become a citizen of the country in question. 

[The increasing tendency during the past 2-3 years to the ad hoc 
granting of temporary asylum to some groups of asylum-seekers without a 
thorough definition of their rights, seems to confirm these tendencies. The 
absence of the thoroughly conceptualized institution of temporary asylum 
in virtually all European countries implies that hundreds of thousands of 
people have been caught in a kind of legal limbo, which if this situation is 
not improved, may threaten Europe with serious political and security 
consequences in the future.] 



Conclusively, while the post-Cold war responses to internally dis
placed persons seem to denote increased international efforts to support 
respect for human rights of those individuals who have urgent protection 
needs, and simultaneous - albeit not necessarily intentional - questioning 
of the sacrosanctity of the sovereignty principle, post-Cold War responses 
to externally displaced people indicate a deterioration in the respect for 
their human rights and a sharpening of the sovereign prerogatives of the 
recipient countries towards this category of foreign citizens. 

Furthermore, if the human rights principle would truly be recognized 
as equal to the sovereignty principle in the international conduct of states, 
this would not only entail the rights of the international community to 
protect the civilian population in the territory of the sovereign state and 
even against its will. To put it in a more drastic manner, this would also 
imply that individual persons or groups other than states would be recog
nized as legitimate subjects and not merely objects of international law. 
And, it also implies, which is important in the context of refugee debate, 
that those foreign citizens who have urgent protection and assistance 
needs would, by the sole virtue of their humanitarian situation, acquire an 
unconditional 'right of entry' into the sovereign territory of a foreign 
country in order to seek protection there. So far, obviously, this is not the 
case. 

To conclude, therefore, there are, in my opinion, reasons to believe 
that the refugee and forced migration issue area, and especially the 
domain of the relations between the nation-state and civil foreign citizens 
who have urgent needs of protection, is the last and the strongest bastion 
of both the modern state system, and also of the post-Westphalian sover
eignty concept. The way in which this relationship will develop will 
probably be of core importance for the future fate of the nation-state 
system. 

Sovereignty and Human Rights in the International Responses to People of 
Humanitarian Concern: the Early Post-Cold War Trends. 
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of the Early Post-Cold War International Refugee Policies (forthcoming). 



Inga Gottfarb: 
DEN LIVSFARLIGA GLÖMSKAN 

et var år 1981. Jag var 69 år. Förvärvsarbetet hade jag bakom mig. 
Jag såg med bävan ett sysslolöst, tomt pensionärsliv framför mig. 

Inga spännande arbetsuppgifter, inga goda arbetskamrater väntade. 
Du Tomas tyckte att jag skulle skriva mina memoarer. Det gick inte 

- jag har inga dagböcker, inga minnesanteckningar, inga brev från mitt ar
betsliv. Gamla arbetskamrater är spridda över världen eller döda. Då 
föreslog du fyra ämnen som jag borde kunna ägna mig åt. Ett var Berna-
dotte-expeditionens tillkomst och historia. Det lockade mig - jag hade va
rit med i Malmö april-maj 1945 då de räddade från nazisternas koncentra
tionsläger kom. Jag hade en kopia av ett långt brev som jag hade skrivit 
strax därefter som skildrade upplevelserna. Jag hade sett dem, de över
levande, komma. 

Det visade sig inte vara en lätt uppgift att skildra förspelet till expedi
tionen. "Det är som att beträda ett minerat område," sade en väl insatt his
toriker till mig. Olyckligtvis uppstod tydligen på ett tidigt stadium motsätt
ningar mellan de olika agerande och oenigheten tycks ha förvärrats med 
tidens gång. Beskyllningar och besvikelser vädrades. Alla de inblandade 
tvistade om vem som hade lyckats pressa fram Himmlers sista eftergifter 
och vilka som mest bidragit till hela aktionens framgång. Det var bekläm
mande. Jag kände att jag inte vill ägna tid och krafter åt att försöka klar
lägga spelet om ära och berömmelse för de humanitära uppdrag som de 
agerande hade genomfört. De hade ju alla gjort en stor insats i humanitet
ens tjänst. 

Det skulle alltså inte bli Bernadotte-expeditionens tillkomst och his
toria som jag ville studera. Vi talade om vad jag kunde göra, du och jag, 
Tomas. Vi beslöt att jag skulle intervjua några judiska överlevande som 
räddats till Sverige med de "vita bussarna." Varför just det? Den händelse 
som måhända har gjort det djupaste och mest bestående intrycket i mitt liv 
är nämligen då jag såg de före detta fångarna från de tyska koncentra
tionslägren komma till färjeläget i Malmö före krigsslutet våren 1945. Den 
synen har etsat sig in i mitt minne: 

"Sjuka och döende i mörka järnvägsvagnar på stationen i Malmö hos
tar febrigt och viskar fram en bön om vatten eller vill hålla en medmän
niskas hand. Trötta, utmärglade stapplar de fram i färjeläget, stöttar, näs
tan bär varandra i land. I grårandiga fångdräkter eller filtar, stela av smuts. 
Ibland en ohygglig stank. Inga strumpor, ben som pinnar, med rödfnasig 



hy. Några med bara trasor om fötterna i stället för skor. Klapprande, 
spruckna 'skodon' med träsulor. Några av judarna har gula trianglar med 
svart kant, den sexuddiga Davidsstjärnan, judestjärnan, på fångdräkten. 
Andra har blå fyrkanter. En grön triangel betyder yrkesförbrytare, en vio
lett bibelforskare, en rosa homosexuell, en svart asocial. Dit hör zigenarna. 
Ett rött märke anger politisk 'brottsling'. Alla igenkänningstecken i tyg. 
Fångkors i oljefärg på ryggen." 

Tidigare, under krigstiden, hade vi tagit emot 30 000 flyktingar från 
Baltikum, 18 000 danskar, 43 000 norrmän, 40 000 - 70 000 finska barn 
och 20 000 - 40 000 evakuerade från norra Finland. Nu kom 21 000 män
niskor av 27 nationaliteter med Bernadotte-expeditionen. Någon månad 
senare tog vi emot ytterligare 10 000 sjuka fd fångar. Vid krigsslutet hade 
vi omkring 180 000 flyktingar i Sverige. Vid krigsutbrottet 1939 hade vi 
4 500 - också då talade vi om flyktingströmmar och att vi förde en "liberal 
flyktingpolitik och var generösa mot andra". 

Vid krigsslutet var många livsmedel, kläder, skor, tobak ransonerade 
- ändå kunde vi ta emot människorna - inte materiellt så bra, men det gick 
därför att svenskarna fått upp ögonen för vad som hänt. De var engagera
de. Det visar hur kapaciteten att ta emot flyktingar kan höjas om viljan och 
förståelsen finns. 

Om Raoul Wallenbergs insatser för Ungerns judar talas det mycket. 
Vad vi hör om Bernadotte-expeditionen, som var en statlig aktion i Röda 
Korsets namn med ungeför 300 frivilliga huvudsakligen från armén, är 
som jag antytt mest tvister om vem som skall tillskrivas äran. Jag tror att 
såväl Marcus Wallenbergs som utrikesminister Giinthers insatser för ex
peditionens tillkomst och genomförande glömts bort. 

Vad som hände dem som räddades till Sverige, om det talas det föga. 
Jag har sökt följa upp några människoöden. Jag har intervjuat ungefär 60 
personer, nästan alla judar, som kom hit våren 1945. De representerar 13 
nationaliteter. Ungefär hälften av dem finns i Sverige, den andra hälften i 
Israel. En mor och hennes dotter, som jag minns som ett av de tre judiska 
barn som överlevde och kom hit till Sverige, har jag spårat upp i Sydafrika 
och korresponderat med. I telefon i New York har jag intervjuat en kvinna 
som jag hade mycket att göra med då hon var här i Sverige. 

Ett femtontal personer på den "räddade sidan" har också berättat sina 
minnen för mig. Några av dem har känt djup ångest inför intervjun. De har 
ibland funnit det svårt att tala. Andra har sagt: "Äntligen får jag berätta." 
Några har inte velat ställa upp för en intervju. Andra har sagt att det kän
des skönt att få  tala ut. Alla har varit eniga med mig om bokens syfte - att 
låta några människor vittna så att det hemska inte glöms bort. Vi måste 
minnas vart fördomar och rasism kan leda. 



Det var svårt för många att berätta - även om min intervju inte börja
de med upplevelserna i lägren, utan med befrielsen och fortsatte med de 
räddades liv tills idag. Intervjuerna vållade oro och sorg hos många av de 
intervjuade. Våra gemensamma ansträngningar syftade till att göra deras 
upplevelser verkliga för omvärlden. Det är en del av vår kamp för en fram
tid med mindre fördomar och rashat. Vi har alla sett vart Förintelsen led
de. Det började med judar och fortsatte med zigenare, ryssar, polacker. 

Jag ville skildra ett historiskt skeende. Det var viktigt att göra det. 
Snart är all de som var med borta. "Vem skall vittna när vi inte längre 
finns?" sade de mig. Praktiskt taget alla uttryckte en rädsla för att det som 
hänt skall glömmas bort. De ville att jag skall bidra till att det inte sker. 

Vad som slog mig under mina samtal med de räddade är vilken näs
tan obegripliga styrka dessa människor har - trots det "helvetenas helvete" 
de gått igenom fysiskt och psykiskt. De kom hit sjuka, praktiskt taget nak
na till ett främmande land, där vi inte hade det generösa mottagningsnät 
som vi har idag. Men de har skaffat sig utbildning och arbete, de har bildat 
familj och ytligt sett lever de ett normalt liv. Jag har kunnat beundra deras 
inre styrka och se att de trots allt har lyckats bevara sin mänskliga värdig
het. 

Man jag har också förstått att det än idag finns människor, kända av 
Judiska församlingens kuratorer i Stockholm, som fortfarande dras med 
svåra psykiska ärr. Tyvärr börjar många idag känna att deras psykiska 
problem - sömnlöshet, ångest, minnesförluster - är större idag än tidigare. 
De är ofta mer sårbara nu. Fysiska krämpor börjar ge sig till känna. Förr 
hade de kanske inte tid att känna efter. Nu är de ofta pensionerade, barnen 
utflugna och de börjar se tillbaka på sina liv. Förlusterna och förnedring
en, de fysiska och psykiska plågorna kommer upp till ytan. Döden närmar 
sig. Tiden läker inga sår. 

Något skulle jag vilja nämna om mottagandet och den första tiden i 
Sverige. Det statliga och kommunala omhändertagandet var inte så ut
byggt då. Dem man hade att ty sig till var i mycket frivilliga krafter, röda-
korsare, lottor och andra engagerade människor som spontant ställde upp i 
hela Sverige, då de förstod vad det var fråga om. Jag tror eller rättare sagt 
vet att vi var helt oförberedda på vad som mötte oss då transporterna från 
koncentrationslägren kom. Tidningarna i det ockuperade Europa hade 
tvingats tiga och inte heller massmedia kunde berätta fritt om vad som 
hände. Svenska tidningar beslagtogs eller belades med transportförbud. Vi 
hade en frivillig självcensur. När vi väcktes och förstod, då kom engage
manget för medmänniskorna. Det var kanske en botgöring för vår hårda 
flyktingpolitik under förkrigsåren och de första krigsåren, en botgöring 



som måhända fortfar än idag: Det får inte hända igen! En reaktion mot 
Förintelsen. 

De räddade fick ingen organiserad undervisning i svenska. Det var 
mest frivilliga krafter och folkhögskolor som gav lektioner i svenska. 
Bland de senare märktes särskilt Birkagården i Stockholm, där Gillis och 
Lisa Hammar, dina föräldrar, Tomas, i slutet av 1930-talet organiserade en 
omfattande svenskundervisning, helt på frivillighetens grund. Din mor 
författade till och med en svensk grammatik för tyskspråkiga, förmodligen 
den första i sitt slag. 

Det originellaste sättet att lära sig svenska stod förmodligen min vän 
Marianne Karmon för, numera välkänd geograf och guide för VIPs i 
Israel. Hon var en av de ungdomar som kom från Tysakland före kriget för 
att gå i lantbrukslära här och sedan utvandra till Palestina. Marianne ham
nade hos en bonde i Skåne. Han och hans grannar kunde inte tyska och 
Marianne ingen svenska. Hon ville förstås veta vad som hände i världen, 
det var ju oroliga tider. Radio och tidningar gav nyheter bara på svenska. 
Någon lärobok i svenska såg hon aldrig till - om det nu fanns någon. Bon
den gjorde inga ansträngningar att berätta om världens gång för henne. 
Marianne fann på en lösning. På torrdasset begagnades inte riktigt toalett
papper. Bondmoran lade dit gamla tidningar, rivna till lagom stora lappar. 
Det var inte ovanligt på den tiden, gamla telefonkataloger användes för 
samma ändamål. I "hemlighuset" tillbringade Marianne sin lediga tid med 
att lära sig svenska från dasspappren. Det gick tydligen bra. Då framstå
ende svenskar kommer på besök i Jerusalem, brukar Marianne tillfrågas 
om hon vill guida dem på svenska. Sist jag såg henne bad hon mig sända 
Gösta Berlings saga. Hon vill så gärna läsa om den. 

I dagens värld får en flykting uppehållstillstånd i praktiken för alltid. 
Så var det inte då. De nyanlända, de kallades repatriandi, alltså sådana 
som förväntades återvända hem, fick bara tillfälliga uppehållstillstånd, i 
regel på sex månader. En del öststatsdiplomater tryckte på att de skulle 
återvända "hem". Vi i Sverige visste mycket litet om de kaotiska förhållan
dena i hemländerna. Det rådde t ex svår antisemitism i Polen, där judar 
mördades även sedan den siste tyske soldaten lämnat polsk jord. De räd
dade mindes Polen som avrättningsplats. De levde i ångest att tvingas resa 
tillbaka. Inte förrän efter fem, sex månades av oro och ovisshet lyckades 
mosaiska församlingen i Stockholm utverka myndigheternas tillstånd att 
de räddade skulle f å  stanna tills vidare. Hur många som blev kvar och 
finns här i Sverige idag vet vi inte. Kanske 5 000. 

Det är så mycket vi inte vet om vad som hände inom det här området 
och den här tiden. Upplysningar måste kunna vaskas fram, lösningar på 



gåtor finnas. Tänk om några unga forskare med fantasi och energi kunde 
lockas att ägna tid och krafter åt att söka svaren och berätta om Bernadotte
expeditionen och dess tillkomst, men inte bara om detta utan om mycket 
annat som t ex judiska flyktingar före och under kriget, mottagandet i Sve
rige, den svenska opinionen och hur den utvecklades från 1930-talet till 
våra dagar. 

Ett annat stort och viktigt område är inte klarlagt: vilka informationer 
om förföljelse, förtryck, förintelse fick regeringen? Hur behandlades un
derrättelserna? Varifrån och när kom upplysningarna och vem förde dem 
till myndigheternas kännedom? Hur gick diskussionerna i regeringen? Ut
rikesförvaltningens roll? 

En annan fråga. Svenska myndigheter meddelade i februari 1943 de 
allierade att Sverige var villigt att på vissa villkor ta emot 20 000 judiska 
barn från det ockuperade Europa. Vi vet inte riktigt hur erbjudandet kom 
till. Vem väckte idén och hos vem? Förslaget togs aldrig på allvar upp av 
de allierade. Vi vet inte vad som skedde - förhandlingar, avslag, tystnad. 

Sommaren 1944 var Sverige åter berett att ta emot förföljda, den här 
gången ungerska judar. Förslaget rann ut i sanden. Varför? 

I mars 1945 lade en båt till i Göteborg med 140 judar med turkiska 
pass. Människorna kom från koncentrationsläger i Tyskland och reste vi
dare till Turkiet. Vi vet ingenting om den räddningsaktionen. Vad har de 
räddade betytt för vårt land? Vilka är deras bidrag till kultur, vetenskap, 
näringsliv? De mänskliga relationerna? Se där några forskningsuppgifter -
lockar de en nybliven professor emeritus? 

Tomas, det blev en bok som jag skulle ha kunnat kalla "I stället för 
memoarer." Den fick namnet Den livsfarliga glömskan. Inspirationen till 
namnet fick jag av några ord som en vis man sagt och som nu står över in
gången till Dachau: "De som inte kommer ihåg det förflutna, de är dömda 
att återuppleva det." 

Det är viktigt att minnas detta idag, då organiserade antisemiter i sitt 
judehat som främsta angrepp hävdar att Förintelsen aldrig ägt rum. Det 
känns djupt kränkande och många av dem jag intervjuade var därtill sär
skilt ivriga att bringa sitt vittnesbörd. Den unga generationen i vårt land 
måste lära av det som hände, se vad som sker om vi tiger. Vi har alla vårt 
ansvar att säga ifrån, att protestera och agera för mänskliga rättigheter 
varhelst de undertrycks. Nobelpristagaren i litteratur Wole Soyinka har 
sagt: "Människan dör i alla dem som håller tyst om tyranniet". 

ros 





Mark Graham: 

HANDLINGAR, ORGANISATIONER OCH DISKRI
MINERING: NÅGRA TEORETISKA FUNDERINGAR 

tnisk diskriminering i arbetslivet är en utbredd och djupt rotad före
teelse, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Detta är allvarligt ef

tersom diskrimineringen får betydande negativa konsekvenser för in
vandrarnas och minoriteternas integrering i samhället. Invandrarna i Sve
rige, speciellt arbetskraftsinvandrarna på 1950- och 1960-talet, har tende
rat att stanna kvar i lågavlönade jobb med hög arbetslöshetsrisk (Ekberg 
1988). På 1970- och 1980-talet kom många flyktingar till Sverige. Även 
deras anknytning till arbetsmarknaden är svag (Andersson 1992). 

Diskriminering är en komplex process som för att studeras kräver 
tvärvetenskaplig metod. Trots att mycket har skrivits om etnisk diskrimine
ring på arbetsmarknaden har problemet inte väckt något större engage
mang bland flertalet organisationsforskare. Det behöver väl knappast på
pekas att olika organisationer utgör själva arbetsmarknaden för en stor del 
av arbetskraften, åtminstone i de industrialiserade länderna. För att komma 
till insikt i hur diskriminering faktiskt går till krävs det bland annat en or-
ganisationsinriktad analys. 

I föreliggande uppsats beskrivs några olika förslag och funderingar 
om hur organisationsforskningen kan bidra till en större förståelse för et
nisk diskriminering på arbetsmarknaden. Mina förslag skall ses som pro
visoriska. 

Eftersom det är omöjligt att ta upp allt som utgör diskriminering som 
samhällelig företeelse här har jag valt att begränsa mig till frågan om hur 
etnisk diskriminering kan uttrycka sig och formas av organisationskultur. 
De fyra huvudmodellerna inom forskning av organisationskultur i kombi
nation med en analys av mikro-makrolänken kan belysa frågor om diskri
minering inom yrkesorganisationer. 

Ett av mina argument är således att vi enbart kan ge en adekvat för
klaring till diskriminering om vi flyttar oss fritt 'mellan' den sociala verk
lighetens mikro- och makronivåer. Därför tänker jag ta upp frågan om 
mikro- och makroteori som har fått allt mer uppmärksamhet de senaste 
åren (Knorr-Cetina & Cicourel 1981, Alexander m fl 1987). 

Det politiska sammanhanget 
Ingen arbetsmarknad kan studeras utan att hänsyn tas till dess politiska 
sammanhang (Fevre 1992:118-50). Inte enbart den specifika arbetssmark-



nadspolitiken som förs, utan även de mer allmänna politiska diskurserna 
har en inte obetydlig inverkan på arbetsmarknadens vardagliga praktiker. 

De budskap som har sin upprinnelse i det politiska etablissemanget 
spelar en avgörande roll. I Storbritannien, som har en betydligt längre er
farenhet av massinvandring än Sverige, kan man konstatera att invandrin
gen har kontrollerats av efterfrågan på arbetskraft och/eller den invandrar-
fientliga stämningen i väljarkåren. De politiska partierna i Storbritannien 
har flyttat sig åt höger sedan 50-talet och har accepterat striktare kontroll 
av svarta immigranter för att återvinna förtroendet bland väljarna samt för 
att reducera hotet från extrema högern. 

Politiska beslut påverkar direkt eller indirekt attityderna och stäm
ningen i samhället. Brittiska politiker har traditionellt använt sig av klass-
baserade förklaringar och rättfärdiganden av etniska minoriteters situation 
och inte öppet behandlat rasism eller diskriminering. Även de restriktiva 
invandringslagar 1962 och 1968, som var avsedda att begränsa invandrin
gen av icke-vita, beskrevs som nödvändiga såväl för minoriteternas som 
britternas välmående. Politiker har konsekvent försökt dölja påståenden 
som annars skulle kallas fientliga eller rent av rasistiska (Reeves 1985). 

Vi kan ta ett annat exempel som ligger närmare i tiden. Den 13:e de
cember 1989 beslöt den socialdemokratiska regeringen att inskränka möj
ligheterna för flyktingar att få  asyl i Sverige. Regeringen motiverade be
slutet genom att tala om för allmänheten att mottagningssystemet inte kla
rade av den ökande flyktingströmmen till landet. Kritiker menade att be
slutet framställde flyktingar som ett hot mot Sverige och bidrog därmed 
till att underblåsa flykting- och invandrarfientlighet hos vissa element i 
samhället. 

Att lagstiftning och politiska diskurser har en direkt inverkan på all
mänhetens uppfattning kring frågor som rör anställning av invandrare illu
streras med hjälp av följande uttalande från en engelsman, en småföretaga
re, på ett offentligt möte om invandring. Han tolkade den nya lagstiftning
en så här: 'Varför får inte jag vägra anställa dem när regeringen vägrar 
släppa in dem i landet?' (Dummett 1973). 

Diskurser 
Termen diskurs används här i Foucaults betydelse: en grupp påståenden 
som verkar inom ett begreppsfält och som har sitt ursprung på en och 
samma sociala nivå. I vårt fall handlar det om diskurser inom statliga insti
tutioner och arbetsmarknadsorganisationer rörande invandrare och etniska 
minoriteter på arbetsmarknaden och diskriminering i arbetslivet, som se
dan tas upp av olika aktörer på enskilda arbetsplatser. Diskurser som 
består av påståenden (om den sociala verkligheten) är relaterade till icke-



diskursiva relationer och praktiker, dvs till organisatoriska handlingar, so-
cioekonomiska processer och beteendemönster. Relationen mellan dessa 
aspekter handlar om förhållandet mellan former av kunskap och former av 
makt (Foucault 1977:27-28). Enligt teorin formas mänskliga subjekt både 
i och genom diskurser och sociala praktiker med komplexa historier. Som 
subjekt i dessa diskurser är invandrare och etniska minoriteter sociala 
aktörer på arbetsmarknaden med egna behov och krav, vilka delvis är kon
struerade av arbetsmarknadens egna diskurser och diskurspraktiker. Men 
samtidigt är invandrare objekt för statliga och icke-statliga organ som 
söker utöva kontroll över dem. 

En diskursanalys påminner oss om att mänskliga subjekt inte enbart 
är ett 'mikrofenomen'. Våra tankar, föreställningar, värderingar och attity
der konstitueras av diskurser från den institutionella sfären - eller makro
nivån. Olika diskurser konvergerar i individen och producerar sociala sub
jekt med klart personliga men ändå härledda uppfattningar. Även våra 
mest centrala uppfattningar är delvis 'på lån' från de aktuella diskurser 
som finns i bruk vid en given sociohistorisk tidpunkt (Foucault 1982:208). 

För att komma åt diskurser som kan vara etnocentriska och/eller ra-
sistiska förespråkar Wetherell och Potter (1992) en kombination av ge-
nealogisk och ideologisk analys. Den genealogiska analysen granskar den 
historiska utvecklingen av diskurser om invandrare och etniska minoriteter 
på arbetsmarknaden. De diskurser - både muntliga och skriftliga- som fö
rekommer bland anställda i företag och organisationer har delvis sin upp
rinnelse i de mera 'officiella' diskurserna på makronivån, även om de fått 
en specifik särprägel från organisationen. Försök att undanröja eller före
bygga etnisk diskriminering måste kunna tackla de diskurselement som 
har en diskriminerande eller etnocentrisk karaktär. 

De symboliska former som inryms i en diskurs är kontextualiserade 
sociala fenomen som produceras, förmedlas och tas emot i specifika socio-
historiska situationer. Här är vår fokusering på förhållandet mellan mening 
och makt och på de sätt varpå symboliska former kan användas för att eta
blera och vidmakthålla relationer av dominans och jämlikhet, dvs produce
ra ideologiska effekter (Thompson 1990:279). Över tid kan vissa diskurser 
få en så självklar karaktär att de blir en 'permanent' del av organisationens 
kulturella system. 

Det finns emellertid inget enkelt förhållande mellan de diskurser som 
finns på olika samhällsnivåer och det sätt varpå de aktualiseras i män
niskors praktiska handlingar på enskilda arbetsplatser inom organisationer. 
Diskurser om nationens karaktär och sammansättning, vem får eller inte 
får vara med, kan få skadliga effekter i den mån som de leder till att speci
fika grupper eller individer systematiskt utestängs från arbetsmarknaden 



och/eller högavlönade jobb. Då kan man tala om diskursens ideologiska 
effekter. Det finns emellertid inget automatiskt kausalt samband mellan en 
diskurs och, till exempel, ett klart invandrafientligt innehåll och diskrimi
nerande praktik. 

För att förstå hur diskriminering faktiskt går till måste man beakta 
hur diskurser tas emot av rationella sociala aktörer på varje 'samhällsni
vå' . Det är därför nödvändigt att kritiskt granska hur politiska diskurser 
som finns på mikronivån, till exempel bland de anställda på fabriksgolvet, 
förhåller sig till dels makronivån, dvs staten och arbetsmarknadens parter, 
dels 'mesonivån', dvs institutioner och organisationer. Människors hand
lingar styrs inte enbart av makrofaktorer. Förklaringen till detta ligger i 
den sociala handlingens inneboende karaktär och inte minst samspelet 
mellan mikro- och makrofaktorer. 

Handlingar i kontext: mikro-makrolänken 
Diskriminerande handlingar äger rum i specifika kontexter vilket väcker 
frågan om hur vi kan analysera dem. Detta är särskilt viktigt om vi ämnar 
studera den organisatoriska kontexten. Som jag skall förklara nedan utgör 
organisationer en mellanliggande nivå - mesonivån - mellan mikro- och 
makronivåerna. 

I följande resonemang har jag fritt lånat några av sociologen Jeffrey 
Alexanders funderingar kring mikro-makrolänken, i synnerhet hans till-
lämpning av Talcott Parsons begrepp 'unit act', som jag applicerar på frå
gor kring etnisk diskriminering (se Alexander 1988). 

Begreppen makro och mikro är relativa. Vad som anses vara ett mak-
rofenomen ur en synvinkel kan förfalla vara ett mikrofenomen ur en an
nan. Inte sällan jämställs mikro med individens agerande medan makro 
står för kollektiva fenomen av en annan storleksordning. I själva verket, 
påpekar Alexander (ibid: 303-7), är dessa olika nivåer homologa. Sociala 
händelser utspelas på alla samhällsnivåer samtidigt även om varje nivå 
kräver sin speciella förklaringsmodell. 

Alexander pläderar för en teoretisk ansats som tar hänsyn till hur de 
betydande sociologiska teorierna har förklarat mikro-makrolänken (ibid: 
270). Han menar att vi måste erkänna att sociala aktörer agerar rationellt 
och i enlighet med egna intressen. Samtidigt försöker de tolka världen 
samt skapa en viss begreppsmässig ordning i den. Vidare borde vi inse att 
människors handlingar betingas av vad sociala aktörer själva betraktar 
som den sociala världens mera permanenta kollektiva egenskaper - staten, 
myndigheter, institutioner, världens fysiska egenskaper - vilka sätter grän
ser för våra handlingar i tid och rum osv. Även om Alexander själv inte tar 
upp hur diskurser bidrar till att konstituera våra handlingar på både medve
ten och omedveten nivå borde man även uppmärksamma diskursernas roll. 



Dessa olika fenomen kan emellertid aldrig bestämma våra handlingar 
till hundra procent. I de allra flesta sammanhang finns det flera handlings
möjligheter att välja på (se Giddens 1979: 56). Även om makrofenomen 
härrör ur sociala aktörers handlingar på mikronivån, och sociala aktörer 
oftast fogar sig efter samhällets externa kontroller, betyder inte detta att 
människor är marionetter utan eget val eller egen vilja. 

Varje makroteori gör vissa antaganden när det gäller hur individen 
handlar medan mikroteorier ej får utesluta de övriga 'nivåerna' i samhället 
genom teoretiskt dekret. Detta gäller förstås för diskriminerande handlin
gar som bör analyseras på samma villkor som alla andra handlingar. Tal-
cott Parsons (1937) 'unit act' kan tjäna som en teoretisk utgångspunkt. 
Parsons menar att en social handling 'består' av fem beståndsdelar: an
strängning (effort), medel (means), mål (ends), normer (norms) och betin
gelser (conditions). 

Normer och betingelser innefatter kulturella och materiella fenomen 
på både mikro- och makronivå. De utgör aktionens kontext och de förser 
den sociala aktören med sina eventuella medel. Det är ansträngningen som 
driver fram handlingar. En handlings slutresultat är alltid en kompromiss 
mellan den ansträngning eller insats som krävs för att åstadkomma ett mål 
och de objektiva möjligheter som situationen bjuder samt hur man utvär
derar situationen. Ansträngningen är det oförutsägbara (contingent) i varje 
situation. Man kan aldrig vara säker på hur mycket människor är beredda 
att anstränga sig för att uppnå ett visst mål. Ansträngning är således ett 
slags gångjärn mellan den sociala aktören och hans eller hennes handlings
kontext. 

Själva ansträngningsbegreppet låter sig analyseras med sociologins 
viktiga mikroteorier: 'Exchange Theory' med dess intresse för hur sociala 
aktörer agerar rationellt för att maximera resurser (Heath 1976); etnomet-
odologi som klarlägger hur människor sträva efter att skapa och vidmakt
hålla meningsfull kommunikation med varandra (Garfinkel 1967); och 
symbolisk interaktionism som förklarar hur jaget och social identitet kons
trueras i relation till signifikanta andra (Rock 1979). Eftersom det är indiv
idens handlingar eller icke-handlingar inom organisatoriska sammanhang 
som är vårt huvudintresse utgör dessa ansatser ett högst lämpligt teoretiskt 
ramverk. 

Ansträngning kräver att man räknar ut kostnaderna: Hur lång tid 
kommer det att ta att genomföra ett projekt? Vilka är chanserna att lyckas 
eller misslyckas, få  belöning eller straff osv. Det handlar också om att 
uppnå en viss ordning och kontinuitet i en situation där det finns flera 
tänkbara handlingsalternativ som inte strider mot mer övergripande regler 
eller syften. Det sätt på vilket individen tolkar situationen är ett pragma



tiskt svar på andra signifikanta sociala aktörers aktioner och avsikter. Med 
aktör avses inte bara den enskilda människan utan även kollektiva aktörer 
såsom organisationer, myndigheter, och institutioner. 

Vart och ett av dessa tre element kan relateras till mera kollektiva 
strukturer. Varje social aktör har en begränsad mängd tid, energi och kun
skap med vilken han eller hon kan söka påverka och förändra sin omgiv
ning. Vi tilldelar allt en extern och materiell status som, enligt vår bedöm
ning, inte låter sig påverkas av våra handlingar. De element som utgör vår 
sociala omgivning blir 'permanenta' betingelser i den mån de kräver för 
mycket tid, energi och kunskap att kunna förändras. Här ingår ofta rätt så 
diffusa fenomen som staten, polisen, samhällets fysiska strukturer, arbets
rutiner som man inte kan bryta, grupptryck och den allmänna opinionen 
osv. 

Även den kulturella trögheten som kännetecknar våra tolkningar av 
världen är delvis ett resultat av att vi assimilerar nya intryck och upplevel
ser till en preexisterande 'horisont' av kulturella tolkningar och förvänt
ningar, vilken därvid får en allt tyngre karaktär. Nya intryck måste kunna 
finna sin plats någonstans på denna horisont för att överhuvudtaget förstås. 
Eftersom våra tolkningar är mottagliga för och är anpassade till hur andra 
människor tolkar världen blir de ett socialt och i hög grad kollektivt feno
men. Trots detta blir vår horisont också subtilt förändrad när vi inlemmar 
nya intryck i den. Vårt klassifikationssystem genomgår små förändringar 
även om vi inte alltid är medvetna om detta. Dessutom får vi inte glömma 
att våra tolkningar inte är helt oegennyttiga. De innehåller ett strategiskt 
moment vilket innebär att de också bidrar till att förvandla världen och 
inte enbart att återskapa den (Bourdieu 1977). Både våra tolkningars för-
ändringsbarhet och strategiska karaktär gör oss öppna för nya handlings
möjligheter om vi är kapabla att identifiera och uttnyttja dem när de dyker 
upp. En av samhällets mest betydande handlingskontexter är arbetsmark
naden med dess yrkesorganisationer. 

Organisationer: mesolänken 
I sin slutdiskussion om antidiskrimineringspolicies i Storbritannien efter
lyser Jenkins och Solomos (1989) fler studier av de organisatoriska 
sammanhang där sådana policies och åtgärder har prövats. De noterar att 
det finns inbyggda restriktioner, inklusive en viss tröghet inom de flesta 
organisationer, som måste kartläggas och förstås innan förändringar kan 
åstadkommas. Till exempel måste man förstå personalavdelningens in
ternpolitik. Likaså måste kommunikationskanalerna, såväl de formella 
som de informella som används i känsliga frågor, undersökas. De nämner 
även organisationens internutbildning och utbildningsmaterial mot diskri



minering på etnisk grund. Försök att tackla diskriminering som är allt för 
'personinriktade', dvs vänder sig till den enskilda anställde istället för den 
organisatoriska kontexten, kommer att vara resultatlösa. 

Organisationernas heterogena karaktär med olika typer av arbetsgiva
re, fackföreningar, rekryteringsprocedurer, informationsnätverk och kultur
er gör det svårt att föreslå allmänna lösningar. Vad som krävs är flera stu
dier som tar hänsyn till de små detaljerna vilka avspeglar de lokala omstän
digheterna. Följaktligen är det befogat att närmare granska den roll som 
organisationskulturen eventuellt kan spela i diskriminerande handlingar. 

De flesta människor skaffar sig en plats på arbetsmarknaden genom 
att bli anställda inom en yrkesorganisation. I praktiken betyder detta att 
man får en viss arbetsuppgift eller roll. Roller som är institutionaliserade 
inom en organisation kan standardiseras och ordnas i sociala interaktioner 
i enlighet med organisationens eget övergripande regelsystem och förvänt
ningar. Med roll avses en kombination av normativa kulturella riktlinjer 
och praktiska sanktioner. Organisatoriska roller har en kulturell dimension 
som möjliggör våra tolkningar av organisationens egen sociala värld. På 
grund av att dessa roller tilldelar människor specifika arbetsuppgifter och 
skyldigheter placeras de samtidigt inom konkreta sociala nätverk. Roll
systemet utgör därför en väsentlig del av en organisations normer och be
tingelser. 

En roll är emellertid sällan en tvångströja. Den förser sociala aktörer 
med ett visst spelrum vilket tillåter egna tolkningar. Strategiska handlingar 
frambringas samt under vissa omständigheter fyndighet och initiativ. Vik
tigt här är själva graden av institutionalisering när det gäller handlingar, 
rutiner och allmänt accepterad praxis inom en organisation som har dis
kriminerande konsekvenser. Endast vissa handlingar som människor utför 
kan sägas vara helt i linje med organisationens egna föreskrifter och reg
ler. Inte minst därför att det sociala nätverket sällan finns på en plats vilket 
blir det omöjligt för en enskild person i en organisation att övervaka en hel 
arbetsplats på en gång och därmed påtvinga total konformitet bland de an
ställda (förutom de allra minsta arbetsplatserna kanske). Dessutom finns 
ingen officiell organisatorisk uppsättning av kategoriseringar och tolknin
gar som kan matcha mängden av identiteter och beskaffenheter som de an
ställde själva tillskriver varandra och som för med sig praktiska konsek
venser för olika personalkategorier. Det är just den ibland mycket höga 
graden av kulturell komplexitet som finns inom en organisation som är 
huvudämnet i nästa avsnitt. 

Men man bör heller inte glömma att en organisation är ett meso
fenomen (se Dimaggio 1992). Det kodifierade rollsystemet kan under vis
sa omständigheter upplevas som ett rent materiellt hinder. Men denna 



struktur av tvång och bundenhet är i sin tur en anpassning och ett praktiskt 
svar på makrofaktorer såsom gällande lagstiftning, och de sanktioner som 
de myndigheterna har till sitt förfogande om organisationen skulle bryta 
mot lagen. 

Till exempel utformas en organisations rekryteringspolicy i relation 
till den nationella lagstiftningen mot etnisk diskriminering på makronivån. 
Denna officiella rekryteringspolicy är en del av personalens handlingskon
text på mesonivån. Samtidigt utgör det faktiska tillvägagångssättet vid re
krytering ett samspel mellan organisationen som förråd av regler och re
surser å den ena sidan (Giddens 1979:80) och sociala aktörers strategiska 
handlingar och tolkningar av dessa regler och resurser på mikronivån å 
den andra (se också Jenkins 1986 för en diskussion av rekrytering och et
nisk diskriminering). 

Organisationskultur 

Även om organisationskultur inte kan betraktas som hela historien om et
nisk diskriminering utgör den en viktig aspekt av fenomenet. Tyvärr har 
de flesta organisationsforskare inte ägnat frågan nämnvärd uppmärksam
het. Detta framgår klart i tre av de mest kända tidskrifterna för organisa
tionsforskning: Journal of Management Studies, Organization Studies och 
Administrative Science Quarterly där inte en enda artikel förekommer om 
etnisk diskriminering inom organisationer under de senaste tio åren. 

Istället har mycket utrymme ägnats åt praktiska frågor som till exem
pel rör effektivitet, kontrollpolicies, reglering och förändring (Alvesson 
1991). 

Diskriminerande handlingar inom organisationer är alltid kulturellt 
förmedlade. Därför är det nödvändigt att ha förståelse för de element i en 
organisationskultur som har diskriminerande konsekvenser för invandrare. 

Perspektiv på organisationskultur 

Vad är en organisationskultur? Enligt en definition, som ansluter sig till en 
mer antropologisk syn på kulturbegreppet, har den att göra med gemen
samma antaganden, värderingar, innebörder och praktiker. En hel uppsätt
ning av regler, prioriteringar och förväntningar är fördelade mer eller 
mindre jämnt genom organisationen. Organisationskultur kan också ses 
som ett hjälpmedel att få ordning i medlemmarnas upplevelser, vilket lig
ger närmare den etnometodologiska synen. 

En sak är helt klar. Den är att kulturen i en organisation inte kan leva 
sitt eget liv. För det första är kulturen alltid en fråga om en fördelning mel
lan sociala aktörer. Även om man kan tala om en unik fördelning av kul
turelement inom varje enskild organisation kvarstår faktum att dessa kul



turelement antingen har hämtats från själva organisationen eller kommer 
att färgas av de redan befintliga kulturella horisonter som medlemmarna 
besitter. Begreppet flöde har använts för att klargöra hur till synes separata 
kulturer hänger ihop samt hur de påverkar och påverkas av varandra (se 
Hannerz 1992). Kulturella flöden är burna av sociala aktörer vars kulturel
la horisonter är en ansamling av intryck, idéer, diskurselement osv från 
den mångfald av kultur- och informationskällor som finns i samhället. 

Generellt kan fyra huvudmodeller urskiljas inom organisationsforsk
ningen (Morgan, 1990). Vart och ett av dessa kan på sitt sätt bidra till att 
öka förståelsen för frågor som är relaterade till diskriminering i arbetsli
vet. 

Strukturfunktionalism: den officiella policyn 

Enligt den funktionalistiska modellen gör organisationskulturen det möj
ligt för ledningen att utöva kontroll i sina försök att såväl effektivt realise
ra verksamhetsmålen som att behålla stabilitet och minimera störningar. 
Studier av företagskulturer som enbart bygger på den strukturfunktionalis
tiska traditionen inom socialantropologin och sociologin riskerar emeller
tid att endast återge och spegla den officiella linjen som representeras av 
dem som har makten i organisationen, dvs organisationens officiella roll
system och kulturella värderingar. Till exempel behöver inte uttalanden 
mot diskriminering av de ledande befattningshavarna i organisationen vara 
en integrerad del av organisationens vardagliga praktiker på mikronivån. 

Antagandet att en företagskultur kan skapas och manipuleras av led
ningen är samtidigt en förenklad bild av verkligheten. Saken kompliceras 
av att det sannolikt existerar olika meningsstrukturer även inom de allra 
minsta organisationsenheterna. 

Det handlar om att förankra och styra de nya idéerna genom ett antal 
subkulturer och även motkulturer (Gregory 1983). Kultur bör således inte 
automatiskt associeras med idéer om harmoni och kontinuitet. De som be
sitter positioner i organisationens nätverksstruktur med tillgång till resurs
er och befordringsmöjligheter tenderar att uppfatta frågor och gällande pra
xis från konkurrerande synvinklar (Riley 1983). Det kan finnas betydande 
skillnader i både attityder och uppfattningar mellan arbetsgrupper och av
delningar liksom mellan etniska kategorier. Ledningens och fackfö
reningarnas strategier för att söka påverka organisationens kultur borde 
vara en prioriterad forskningsfråga. Det är inte ovanligt med antaganden 
att nya idéer och praktiker kan lanseras i en organisation utan att någon 
större opposition uppstår. Detta är dock en missuppfattning som har stjälpt 
flera försök att införa antidiskrimineringspolicies, exempelvis när det gäl
ler bostadspolitiken i England (Solomos 1991). 



Det tolkande perspektivet: subkulturer och tolkningar 

Den funktionalistiska instrumentella synen utmanas av ett tolkande per
spektiv som istället lägger större tonvikt vid förståelse och symboliska 
relationer (Smircich 1983, Pondy m fl  1983). Genom social interaktion 
produceras, reproduceras och förändras kulturen med tiden, och ofta med 
resultat som de medverkande aktörerna inte ens är medvetna om. En sådan 
ansats innebär större öppenhet för insikten om organisationsverklighetens 
konstruerade karaktär och om den roll som social agens spelar i dess ska
pande (Giddens 1979, 1984). Upptäckten att organisationer inte enbart är 
rationella och tidlösa och därmed också traditionsbundna fenomen som 
inte går att ändra på har givit upphov till ökat intresse för organisationen 
symbolism. De anställdas varierande kognitiva modeller möjliggör pro
duktion, reproduktion och även förändring av en organisation eller ett 
företag. 

För formuleringen av forskningsfrågor innebär detta en rörelse bort 
från undersökningar av företagens och fackföreningarnas officiella lin
jer/ideologier i riktning mot studier av arbetsplatsen som en helhet (Smir
cich & Calas 1987). Vad som uppmärksammas är organisationens stil, dvs 
arbetsgruppernas antaganden och uppfattningar, ledningens och fackfö
reningens retorik samt de metaforer som används för att beskriva arbetsre-
lationer och arbetsprocesser mellan t ex svenskar och invandrare. Även 
studier av de normer som anger hur man bör framföra sina åsikter, syn
punkter och klagomål i tal och skrift för att få dem beaktade är relevanta. 

Denna interpretativa tolkande ansats bygger såväl på antropologisk 
teori, till exempel av Geertz (1973), som på teorier om den symboliska 
konstruktionen av identiteter, sociala grupper och sociala gränser (Barth 
1969, Abner Cohen 1974, Anthony Cohen 1987). Sitt främsta värde har 
ansatsen i det att den också möjliggör studier av omedvetna och implicita 
antaganden i organisationerna, liksom studier av mer lättillgängliga fysis
ka och lingvistiska symboler (Louis 1985). 

I ytterligare ett tolkande perspektiv på organisationskultur, även det i 
grunden antropologiskt, riktas uppmärksamheten speciellt på den roll som 
'myter' och berättelser spelar (se Trice & Beyer 1993). Ibland har sättet att 
använda dessa teorier varit ganska nonchalant. Mytskapande i traditionella 
kontexter är vanligtvis en ackumuleringsprocess över tid. Den moderna 
industrin och byråkratin erbjuder inte alltid den nödvändiga sociala kon
texten. Organisationsmiljöerna präglas alltför ofta av en hög förändrings-
takt med en hög personalomsättning. Men när stabiliteten infinner sig så 
att vissa grupper är hänvisade till en bestämd position i produktionspro
cessen eller i en organisationsrutin, underlättas mytskapande, inte enbart 
för de anställda inom nischen utan även för utomstående. De anställda ri



tar en sorts karta över sin arbetsplats i termer av symboliska domäner av
gränsade i tid och rum, bebodda av specifika människotyper som till 
exempel 'oregerliga araber', 'fogliga jugoslaver' osv. Begreppet domän 
har kommit till betydande användning i organisationsteorin. Skilda do
mäner skapar olika möjligheter och interaktions- och kommunikations
mönster inom repektive arbetsplatser. De utgör en signifikant kulturell och 
fysisk handlingskontext. 

Arbetsplatshistorier och myter, berättade av chefer, arbetare, arbets
ledare och fackliga representanter, inrymmer vanligtvis även normativa 
inslag om hur världen borde fungera. De berättar inte nödvändigtvis eller 
inte alls om hur den faktiskt fungerar. 

Här ges ett exempel från en stor livsmedelstillverkare i sydöstra Eng
land som jag arbetade hos för 10 år sedan. Jag fick jobb som gaffeltruck
förare under fem månader innan jag påbörjade min forskarutbildning. Det 
var aldrig tänkt att det skulle bli en etnografisk studie men i själva verket 
blev det ett kortvarigt fältarbete. 

På fabriken arbetade fyra kvinnor från Irland som vek ihop kartonger 
på förpackningsavdelningen. Arbetsmiljön var inte lika bullrig som många 
andra, men kartongerna kunde ge otäcka skärsår i händerna. Anledningen 
till att just dessa fyra kvinnor fick arbeta ihop var den allmäna uppfattnin
gen bland arbetsledarna att irländska kvinnor är temperamentsfulla och brå
kar med andra. Det visade sig att det fanns en 'tradition' att anställa just 
kvinor från Irland på förpackningsavdelningen. Denna tradition lade grun
den till den etniska arbetsdelningen. När jag frågade om det tidigare exist
erat konflikter ville ingen utom en förman komma med några konkreta ex
empel på de irländska kvinnornas kulturellt betingade aggressivitet. Myten 
hade helt enkelt utvecklat ett eget liv som missgynnade kvinnor med 
irländskt påbrå. Löner på förpackningavdelningen var nämligen lägre än 
på övriga avdelningar där kvinnor var överrepresenterade bland de an
ställda. Dessa myter och historier konkurrerar inte sällan med varandra 
(Meissner 1976, Swidler 1979). De har stort informationsvärde när man 
vill bedöma hur nöjda eller hängivna de anställda är (Meyer 1982). 

En omfattande repertoar av beteenden och symboliska fenomen ger 
upplysningar om dessa frågor. Humor till exempel förebygger inte bara 
tristess utan uppmuntrar även anpassning till accepterade beteenden inom 
en grupp samt kontrollerar avvikelser (Collinson 1988). Empiriska rön vi
sar humorns starka effekter. Med humorns hjälp kan man identifiera de 
kulturelement och uppfattningar som delas gemensamt av gruppen. Men 
humor kan också bidra till att rikta strålkastljuset mot spänningar och 
motsättningar. Etniska skämt fungerar till exempel för att markera skillnad
er mellan arbetare på etnisk grund. Själva förekomsten av sådana skämt 



signalerar oftast att etnicitet utgör en mer eller mindre problematisk aspekt 
i arbetsplatsrelationer och bör neutraliseras (Donnan 1976). 

Etnologen Billy Ehn beskriver situationen på en svensk läkemedels
fabrik på följande sätt: 

'Trots att arbetarna strävade efter att hålla sams och uppträda 
som goda kamrater, klövs ofrånkomligt arbetarkollektivet i svens
kar och invandrare. I arbetet och i rökrummet blandades de. Men i 
matsalen fanns en tendens till uppdelning och på fritiden var den 
med få undantag genomförd, (se även Knocke 1986:122-25). När 
man var tillsammans talade man inte illa om varandra. Men sins
emellan gav invandrarna luft åt sin besvikelse över Sverige och i 
enrum svor svenskarna över "utlänningarna", "svartskallarna", 
"blattarna" och allt vad de fick heta. Så sade de ibland till dessa 
på skoj, men aldrig på blodigt allvar. Däremot hände det ofta att 
utländska arbetare ironiskt använde sådana invektiv själva (Ehn 
1981:163). 

Att förstå organisationers symboliska natur ger därför en kunskap som kan 
vara till hjälp när man vill påverka och ändra meningstrukturen. Detta är 
till exempel fallet om man vill introducera idéer och praktiker mot diskri
minering genom utbildningsmaterial. Utbildningsmaterial som är alltför 
allmänt hållna och otillräckligt nyanserade för att ta hänsyn till den sub-
kulturella variationen mellan olika aspekter av produktionsprocessen eller 
symboliska domäner på en arbetsplats, bland annat i form av etniska grän
ser, riskerar att inte leda till önskade resultat. 

Radikal-humanism: insikt och omprövning 

Nära relaterad till den föregående ansatsen är 'radikal humanism' som kri
tiskt granskar de fenomen som avslöjas av det tolkande perspektivet 
(Morgan 1990:21). Man menar att människors tolkningar begripliggör 
verkligheten och möjliggör effektiv social agens, men samtidigt lägger de 
band på människors handlingar genom att selektivt utesluta alternativa sätt 
att uppfatta och påverka världen. 

Radikal-humanismen lyfter fram frågan om kulturens maktdimen
sioner. Makten i olika organisationer opererar inte enbart på order utan är 
även ett resultat av serier av sociala relationer som bör ses mot bakgrund 
av förhärskande socialt accepterande eller osynliga antaganden. Avgöran
de är det sätt på vilket individer agerar enligt vad de uppfattar som själv
klar praxis men som i realiteten får skadliga konsekvenser för andra, i det
ta fall för arbetare med etnisk eller invandrarbakgrund. Här ingår arbetsle-
darens uppfattning som får honom eller henne att utesluta invandrare från 
vidare utbildning på arbetsplatsen eller att fördela arbetsuppgifter på ett 
diskriminerade sätt. 



Kanske accepterar invandrare stillatigande sådan behandling (se 
Brune 1992). Men arbetsledare och fackliga representanter, trots att de är 
medvetna om negativ särbehandling, förmår inte att identifiera de avsiktli
ga, omedvetna eller inofficiella praktiker som ligger bakom särbehandling 
av den enkla anledningen att dessa praktiker faller utanför deras egna mera 
officiella perspektiv på arbetsrutiner. 

Att kunna ingripa och skipa rättvisa är en maktfråga. Makten i organi
sationer speglas således dels i öppna beslut, dels också i icke-beslut och i 
icke-agerande (Fiol 1991). Det sistnämnda är oftast det svåraste att kom
ma åt. 

Ett sista exempel från konservfabriken kan används för att exemplifie
ra detta. Endast en afro-karibisk kvinna arbetade på fabriken. Hon började 
sin anställning det löpande bandet men efter bara två dagar fick hon ett 
annat jobb som kvalitetskontrollör. Förflyttningen innebar en befordran 
för henne eftersom arbetsmiljön var mycket bättre och lönen lite högre. 
Men förklaringen till hennes nya jobb var inte lika positiv. Arbetsledaren 
hade nämligen hört flera vita kvinnor uttryckte sig på ett rasistiskt sätt. 
Istället för att konfrontera dem bestämde hon sig för att 'avlägsna pro
blemet', dvs den afro-karibiska kvinnan. Det hade varit möjligt för ar
betsledaren att informera facket eller en chef men hon gjorde inte det. Hon 
var tydligen av den uppfattningen att saken var alltför trivial för att tas upp 
av de fackliga representanterna. Istället gick hon direkt till en arbetskamrat 
på kvalitetskontrollen och såg till att kvinnan fick arbeta där. Normalt 
skulle frågor om byte av arbetsuppgifter gå genom personalavdelningen. 
Huruvida de visste någonting om 'problemet' vet jag inte. Frågan kom al
drig upp på dagordningen, inga beslut fattades för eller emot rasistiska ut
talanden, och alla officiella organ när det gäller arbetsrelationer, arbet
suppgifter samt förflyttning mellan avdelningar kringgicks. Status quo 
påverkades inte och det löpande bandet förblev 'vitt', med undantag för de 
asiatiska kvinnorna som fortsatte att städa. 

Lukes (1974) framhöll i sin studie av maktens dimensioner att un
dandragande av frågor, åtgärder och potentiella konflikter bör ingå i studi
er av makt, som i exemplet ovan. Eftersom vi endast kan observera beteen
de är frågan hur man bär sig åt för att studera icke-beteende och icke-be
slut? För att kunna göra detta borde betoningen ligga på informanternas 
uppfattningar om sitt handlingsutrymme och de handlingsalternativ som 
finns öppna för dem. Utesluter de systematiskt men omedvetet vissa möj
ligheter att ändra på situationer som förfaller uppenbara för en utomståen
de eller är de helt enkelt omedvetna om existensen av dessa olika alterna
tiv? För att komma till insikt om vad det kan bero på måste man vända 
uppmärksamheten mot i vilken grad aktörerna uppfattar sig själva, sitt ar



bete och företaget som självständiga eller betingade av interna och externa 
faktorer/krav från medarbetare, fack, ledning, lagstiftning, allmän opinion, 
ekonomisk konjunktur osv. Det handlar om i vilken utsträckning verklig
hetsuppfattningen sammanfaller med situationens strukturella möjligheter. 
Det råder ingen nödvändig överensstämmelse mellan kultur och sociala 
struktur (Archer 1988), ett faktum som förklarar varför vi har så lätt att 
missa chanser (Bourdieu 1977: 78-9, 83). 

För att undvika att producera 'offerstudier' bör mer uppmärksamhet 
ägnas åt människors aktiva handlingar än vad som hittills varit fallet inom 
organisationsforskningen (Reed 1988). Möjligheter och chanser att ändra 
på saker kan glida förbi dem som är mest involverade. Men även utomstå
ende kan underskatta de chanser som finns. 

Att strejka är kanske det sista handlingsalternativet för dem som kän
ner sig illa behandlade. Vanligtvis signaleras missnöjet långt innan situa
tionen blir så allvarlig. Ett mått på de anställdas sinnesstämning är de kla
gomål som de anställda aktivt framför ifråga om rekrytering, förordnanden 
och tilldelning av arbetsuppgifter, och de sätt på vilka dessa sedan förstås 
och tolkas av ledning och av fackliga representanter. Godtas klagomålen 
eller blir de bortförklarade? Kanske speglar klagomålen från till exempel 
invandrare eller från kvinnor deras kulturella eller könsbestämda position
er: 'araber tycker om att klaga', 'de har ännu inte hunnit anpassa sig till 
svenska förhållanden' , eller 'kvinnor är svagare och klagar därför oftare -
de har familjeproblem'. Infödda vuxna män anses däremot ha faktiska och 
till arbetet relaterade problem (Mills 1988). 

Även om ledningen talar om hur fritt och öppet företaget/organisa-
tionen är nämns detta sällan av dem som arbetar på fabriksgolvet. Tvärtom 
är det många som resignerat accepterar det nuvarande arbetssättet och ar
betsklimatet och som är rädda för att komma med nya idéer. Det kan ha 
med förhållandet till närmaste överordnade eller andra arbetskamrater att 
göra. Detta innebär i sin tur att inga klagar öppet eller säger ifrån. 

Radikal-strukturalism: arbetsplatsen och omvärlden 

Den fjärde modellen för organisationstudier, den radikal-strukturella 
(Morgan 1990) ägnar mer uppmärksamhet åt organisationens position i 
samhället. Faktorer som den politiska diskursen om rasism och diskrimi
nering är viktiga här, liksom traditionella relationer som strukturerar ar
betsmarknaden. Modellen har stor betydelse för förståelsen av statens roll. 

En organisationskulturs interna karaktär bör således relateras till den 
vidare socioekonomiska omgivningen. Detta förutsätter i sin tur en mer 
omfattande analys av varje försök att utifrån reglera organisationens inter
na angelägenheter. Enligt denna ansats förekommer det alltid ett dialek



tiskt samspel mellan organisationen och omvärldens alla nivåer (Benson 
1983, Heyderbrand 1983). 

Ett vanligt problem inom forskning om diskriminering i arbetslivet är 
att den bygger på en överdriven definitionmässig klyfta mellan invandrare 
och arbetsmarknaden (Feuchtwang 1982). En arbetsförmedling är en mel
lanhand mellan arbetsökande och arbetsmarknaden. Den är också en del 
av staten - åtminstone i Sverige. Arbetsförmedlingens spelar en inte obe
tydlig roll när det gäller invandrares chanser att få arbete genom att er
bjuda jobb som tycks passa deras etniska egenskaper. En ungersk flykting 
beskriver situation: 

'Jag fick kontakt med en arbetsförmedlare men från allra första 
början hade han bestämt sig att jag inte skulle söka de jobb som 
motsvarade min utbildning. Han hänvisade mig till jobb som la
gerarbetare, brevbärare och vaktmästare. Jag försökte förklara 
för honom att det skulle vara en förlust för Sverige att använda en 
utbildad civilingenjör som lagerarbetare, men det har inte hjälpt.' 
(Bergman & Swedin 1982:104; se Cross 1987 och Austen 1987 för 
några exempel från Storbritannien). 

Arbetsmarknaden i sig bidrar till att direkt eller indirekt konstruera invand
rargrupper både på diskursnivån (exempelvis diskurser om olika kategori
ers egenskaper och särdrag, dvs etniska stereotyper och fördomar och ge
nom diskurspraktiker, bl a via effekter av statistiska redovisningar i 
massmedia om formen och omfattningen av diskrimineringens förekomst i 
arbetslivet, och faktisk negativ särbehandling. Hur dessa bilder och upp
gifter tolkas och kommuniceras av invandrargrupper och etniska minori
teter borde uppmärksammas. 

Till skillnad från anhängare av den strukturfunktionalistiska ansatsen 
anser företrädare för den radikal-strukturella att man inte kan tvinga på för
ändringar även om man kan verka för dem. En viktig insikt förknippad 
med denna ansats är att förändringar måste så långt som möjligt växa ini
från de existerande uppfattningar som redan finns på en arbetsplats, eller 
inom en organisation, även om det samtidigt är tänkt att ändra dem. 

Avslutning 
De fyra modellerna är inte enbart användbara heuristiska forskningsinstru
ment utan de finns även i form av "folkmodeller" (ung. = vardagstänkan
de) bland de anställda inom många typer av organisationer (Francescato & 
Tancredi 1992). Dessa olika modeller är mer eller mindre mottagliga för 
förändringar och nya grepp, de radikal-humanistiska och radikal-struktu
rella i synnerhet. Genom att kartlägga hur dessa modeller fördelar sig 
bland de anställda blir det lättare att identifiera personal och arbetsrutiner 



som låter sig ändras i riktning mot en mer jämlik arbetsmarknad för in
vandrare. 

För att få till stånd en förändring av organisationskulturen måste de 
ansvariga vara informerade om de kulturer som redan finns etablerade på 
arbetsplatsen. Chefer och personalansvariga måste lära sig att kunna känna 
igen kulturella 'hävstänger' vilka används för att åstadkomma förändring
ar. De måste också vara införstådda med i vilken utsträckning de vill upp
rätthålla eller ändra på den existerande kulturen eller skapa en ny kulturell 
miljö. 

I samband med att Europas traditionella industriverksamhet har 
krympt befinner sig en stor andel invandrare och etniska minoriteter an
tingen utanför arbetsmarknaden eller marginaliserade inom den (Robin 
Cohen 1987). Samtidigt pågår en tillväxt av nya former av yrkesorganisa
tioner vilka håller på ersätta många av de traditionella. Denna diversifier-
ing ger nya möjligheter för ökad representation och nya typer av arbete för 
både invandrare och arbetare i allmänhet. Men om det förflutna har lärt 
oss någonting måste det vara att nya utvecklingar också ger upphov till 
nya former av diskriminering och marginalisering (Clegg 1990:233-4). I 
framtiden kommer vi förmodligen att se organisationer av en alltmer 
svårfångad och mångtydig karaktär. Deras kartläggning blir ett viktigt bi
drag i kampen mot diskriminering inom organisationer. 

s8? CX> 
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Anders Lange: 
VANTOLKAD INVANDRINGSFORSKNING 

:di Bel Habib har i ett antal artiklar under senvintern 1992 fört ett 
korståg mot vad han betecknar med paraplynamnet "invandrarforsk

ning". Om man vill kortfattat sammanfatta detta korståg kan man använda 
etnologen Karl-Olov Arnstbergs omdöme att Bel Habibs kritik "samtidigt 
är såväl klarsynt som blind" (DN 9/3 1992). 

Min egen reaktion på Bel Habibs utfall präglas av en obehaglig am
bivalens. A ena sidan instämmer jag i hans kritik på flera punkter, låt vara 
att jag i vissa fall benämner de problem kring vilka vi är någotsånär över
ens med andra termer. Främst handlar det om de enligt min mening ofta 
problematiska avgränsningar av kunskapsobjekt som många samhälls-
forskare, inklusive dem som Bel Habib kallar invandrarforskare, gör sig 
skyldiga till. Jag har själv kritiserat detta vid flera tillfällen, senast i en 
bok om flyktingmottagandet (Lange 1991), där jag påpekat de destruktiva 
konsekvenser som klientelisering av flyktingar leder till. Med reservation 
för att det ofta handlar om alltför svepande omdömen instämmer jag även 
- åtminstone till en del - i flera av hans kritiska kommentarer rörande det 
svenska samhället: likriktningen och toppstyrningen, myndigheternas "in
vasion" av människors privatliv, ålderssegregationen och avhumanisering-
en av sjukvården. ° t 

A andra sidan sidan anser jag att det mesta i hans kritik av invandrar
forskningen består i svepande generaliseringar, missförstånd, sakfel, för
vrängningar och retoriska finter. De repliker på hans artiklar som publice
rats har varit ganska förbindliga och knappast någon har påpekat de många 
missförstånd och sakfel som hans artiklar innehållit. I det följande avser 
jag därför att huvudsakligen inrikta mig på dessa "blindfläckar" i Bel 
Habibs kritik. En konstruktiv kritik av kunskapssökandet på detta område 
är knappast betjänt av argument baserade på okunnighet och begreppsför
virring. Dessutom, som signaturen "Mitra" påpekade i en kort men inne
hållsrik artikel i DN, är det nog så att "främlingsfientlighet bekämpas inte 
med namnändring" (28/3 1992). Låt mig börja med termen "invandrar
forskning" och några därmed sammanhängande begreppsliga problem. 

Vad är den invandrarforskning som korståget handlar om? I sin första 
bredsida i SvD i januari 1992 exemplifierade Bel Habib sina svepande 
omdömen med en artikel i tidskriften Jusek 9:91, författad av en etnolog, 
Annick Sjögren. I sin andra DN-artikel i februari i år dräpte han sina mot
ståndare med tre citat från två etnologiska artiklar (Billy Ehns och Annick 
Sjögrens bidrag till antologin B land-Sverige, 1988) samt ett på slarvig 



läsning byggt kort referat av ett socialantropologiskt arbete (Lisbeth Sachs' 
doktorsavhandling vid Stockholms universitet). Samtliga forskare är från 
Stockholm, även om Billy Ehn numera innehar en professur i Umeå. I den 
senaste artikeln i tidskriften Socionomens (2:1992) forskningssupplement 
utökas målen för Bel Habibs urskiljningslösa angrepp med citat från Åke 
Daun (professor i etnologi vid Stockholms universitet). 

Nu kan man fråga sig om det som Bel Habib kallar invandrarforsk
ning endast idkas av etnologer och socialantropologer i Stockholm. Som 
bl a Tomas Hammar påpekat i sitt inlägg i debatten i SvD (19/1 1992) be
folkas forskningsområdet internationell migration och etniska relationer -
det är så området bör kallas - av forskare från mer än tio olika akademiska 
discipliner. Bel Habib kan kanske invända att han avsiktligt använder eti
ketten invandrarforskning för att peka ut de forskningsinsatser som inrik
tar sig på studiet av specifika invandrargrupper och deras kulturer. Detta 
framgår dock inte klart i någon av hans artiklar. Eftersom beteckningen 
invandrarforskning av de flesta människor - tyvärr - fortfarande förknip
pas med all forskning som rör internationell migration och etniska rela
tioner, drabbar hans rallarsvingar även sådan forskning inom området som 
inte bedrivs av etnologer och socialantropologer i Stockholm och som 
dessutom inte inriktar sig på beskrivningar av invandrarnas kulturer. 

Men även den forskning som sysslar med sådana beskrivningar är 
långtifrån så ovetenskaplig och samhällsonyttig som Bel Habib hävdar. 
Man får snarare intrycket att Bel Habib driver något slags personligt krig 
mot vissa bestämda forskare i Stockholm. Sedd i ett fågelperspektiv kan 
forskning om internationell migration och etniska relationer handla om allt 
mellan internationella migrationsströmmar till majoritetsbefolkningarnas 
attityder till invandrare och invandring. Däremellan finns tiotals olika del
områden, som lyser med sin frånvaro i Bel Habibs exemplifieringar. Efter
som jag själv arbetar vid Centrum för invandringsforskning, bör jag enligt 
Bel Habibs terminologi klassificeras som invandrarforskare. Detta skulle 
innebära att den forskning jag själv bedrivit sedan 1979 "inte har någon 
vetenskaplig grund, utan är tillkommen för att bäst passa en statlig 
förtryckarideologis intressen" (Socionomen 2:1992, s 17). 

Missvisande kategoriseringar 
Bel Habis envetna etikettering av den forskning han kritiserar som invand
rarforskning sammanhänger till en del med att han blandar ihop viktiga 
distinktioner, vilket hans slutreplik i DN (8/4 1992) klart visar. Samma 
terminologiska förvirring präglar den senaste artikeln i Socionomen 
(2:1992). Inledningsvis påstår t ex Bel Habib i DN-artikeln att både han 
själv och två andra deltagare i debatten (Arne Ruth, chefredaktör för DNs 



kultursida samt historikern och svenskamerikanen Lars Trägårdh) "hävdat 
tesen att kategoriseringen av människor i svenskar och invandrare är en 
förtryckande grammatik som har etablerat en 'kulturell apartheid'". Nå
got längre fram skriver Bel Habib att "Det finns väldiga behov att bryta 
ner den stigmatiserande etniska kategoriseringen. En 'avinvandrifiering' 
av forskningen är nödvändig". 

Med pinsam tydlighet visar dessa citat den terminologiska och be
greppsliga förvirringen i Bel Habibs argumentation, vilket i viss mån även 
gäller Arne Ruths och Lars Trägårdhs artiklar. Det är en sak att bunta ihop 
alla människor med - på ett eller annat sätt definierat - utländskt ursprung i 
en enda kategori som förses med etiketten invandrare. Det är en helt annan 
sak att kategorisera människor alltefter deras - oftast självdefinierade - et
niska, nationella eller som i vissa länder, bl a USA, rasmässiga ursprung 
eller bakgrund. Medan man i det sistnämnda fallet kan tala om etnisk ka-
tegorisering, är det helt absurt att använda detta uttryck när det gäller den 
allomfattande etiketten invandrare. Jag har själv sedan många år motsatt 
mig just detta slags kategorisering, som förolämpar de berörda människor
na genom att helt negligera deras etniska/nationella bakgrunder. En kate
gorisering av människor i svenskar och invandrare kan mycket väl vara 
stigmatiserande, men det handlar bestämt inte om etnisk kategorisering. 
Det är således mycket oklart vilket slags stigmatiserande etnisk kategorise
ring i citatet ovan som skall brytas ned för att "avinvandrifiera" forskning
en. 

Dessutom har Bel Habib helt fel när han i samma artikel påstår att 
man  inom invandrarforskningen  "talar om invandrarfrågor, invandrar-
kunskap, invandrarpsykologi osv" (DN 8/4 1992). Ingen av de invandrar-
forskare jag känner använder dessa termer. Att däremot tala om en invand
ringens eller migrationens psykologi är varken ett utslag av dålig veten
skap eller en stigmatisering av de människor som valt - eller tvingats - att 
lämna sitt hemland. I sin senaste artikel i Socionomen skriver Bel Habib 
själv att migration kan orsaka existentiella problem och anpassningssvårig
heter. Eftersom jag själv är invandrare, vet jag mycket väl att så är fallet. 
Det måste rimligen vara tillåtet att bedriva forskning om dessa svårigheter, 
som i vissa avseenden är unika just för migration. Det faktum att termer 
som invandrarfrågor och invandrarkunskap används inom de statliga och 
kommunala apparaterna skall inte läggas forskarna till last. Av det jag sagt 
följer inte heller att horder av professionella hjälpare måste ta hand om 
varenda detalj i migranternas vardagsliv. 

I Lars Trägårdhs tidigare nämnda artikel grumlas den viktiga poäng 
han för fram av samma terminologiska och begreppsliga oklarhet som hos 



Bel Habib. Trägårdh skriver först - med hänvisning till Arne Ruths och 
Bel Habibs inlägg i debatten - att "Det viktiga är att just den språkliga 
motsättningen 'vi - svenskar' och 'de - invandrare' har etablerat en proto-
rasistisk diskurs" (DN 6/4 1992). Sedan diskuterar han med USA som 
exempel de risker som skapas av etnisk kategorisering i samband med po
sitiv diskriminering, som i USA kallas "affirmative action". Men den et
niska och rasmässiga kategorisering som "affirmative action" bygger på 
handlar inte om en grov distinktion mellan vi = (vita) amerikaner och de = 
invandrare, utan snarare om en minutiös identifiering och bevakning av 
människors specifika etniska, nationella och rasmässiga bakgrunder. 

Att detta leder till skärpt medvetenhet om etniska och rasmässiga dis
tinktioner med åtföljande risker för en "protorasistisk diskurs" har under 
de senaste femton åren med all önskvärd tydlighet påpekats av flera ame
rikanska och engelska "invandrarforskare". Det jag ovan kallat den vikti
ga poängen i Trägårdhs artikel utgör i själva verket endast en upprepning i 
svenskt sammanhang av de varningar och påpekanden som betydligt tidi
gare formulerats av flera insiktsfulla personer på andra håll. Däremot 
tycks ingen av deltagarna i debatten - allra minst Bel Habib själv - ha 
märkt det dilemma som ligger inbyggt i det problemkomplex som består i 
bejakande av etnisk identitet och särprägel å ena sidan och den färg- och 
etnicitetsblinda jämlikhet som både Bel Habib och Trägårdh pläderar för å 
den andra. Man kan nämligen - tyvärr i somligas ögon - inte både äta upp 
den etniska kakan och ha den kvar. 

Mångkulturell retorik 
I sin andra artikel i DN (8/2 1992) samt i den senaste artikeln i Sociono
men undrar Bel Habib hur det kommer sig att idén om kulturell eller etnisk 
mångfald uppstod i Sverige först i samband med den förhållandevis stora 
arbetskraftsinvandringen på sextiotalet och den därpå följande flykting-
och anknytningsinvandringen. Han påpekar att Sverige inte blev ett mång
kulturellt samhälle först 1975, då valfrihetsmålet blev en av de invandrar-
politiska principerna. Men att kalla denna retoriska manöver från myn
digheternas sida för en förvanskning av Sveriges historia är nog att ta i så 
det knakar i fogarna. Det är sant att flera etniska/nationella grupper funnits 
i Sverige sedan lång tid. De flesta - förutom samerna och zigenarna - har 
varit väl integrerade. Men detta kan inte jämföras med den markanta för
ändring av befolkningens etniska/nationella sammansättning - med åtföl
jande synlighet i vardagslivet - som blev resultatet av de senaste tre år
tiondenas invandring. 



När jag kom till Sverige från Polen 1955 fanns det två kinesiska res
tauranger i Stockholm och inte en enda pizzeria. Det fanns inga program 
på turkiska, polska eller serbo-kroatiska i Sveriges Radio, inte heller en 
tillstymmelse till den typ av TV-program som i dag "Mosaik" är ett exem
pel på. Redan i början av sjuttiotalet var bilden helt förändrad. Det är så
ledes snarare Bel Habib som förvanskar den svenska invandringshistorien 
i sin iver att bevisa att invandrarforskningen ingår som en funktionell del i 
den "kulturella apartheid" som den svenska invandrarpolitiken utgör i hans 
ögon. 

Från mitten av 1800-talet och fram till 1930 var Sverige ett utvand
ringsland. Ar 1900 utgjorde de utrikes födda personerna 0,7 procent av be
folkningen. Inom denna kategori var 92 procent födda i anglo-sachsiska 
länder och endast en tiondels procent var födda i utomeuropeiska länder. 
1930 var andelen utrikes födda en procent av befolkningen och bland des
sa var 0,2 procent födda i utomeuropeiska länder. 1950 hade andelen utri
kes födda stigit till 2,8 procent medan andelen födda i utomeuropeiska 
länder fortfarande var försvinnande liten (se Hammar 1964). Detta gällde 
även personer födda i de sydeuropeiska länder som under sextiotalet kom 
att bli de främsta leverantörerna av arbetskraft till Sverige. Så sent som 
1969 bestod invandringen till Sverige endast till 8 procent av människor 
från utomeuropeiska länder, samtidigt som de nordiska länderna svarade 
för 70 procent av denna invandring och övriga europeiska länder för 22 
procent. 1989 var bilden omkastad - nästan 50 procent av invandringen 
härstammade från utomeuropeiska länder, Norden svarade för 33 procent 
och övriga Europa för 18 procent. 

Kroppen och etniciteten 
Det är således först någon gång på sjuttiotalet som man kunde notera en 
ansenlig invandring av personer vilkas utseende och kultur på ett mera 
markerat sätt avvek från den stereotypa normbilden av svenskhet. Det är 
enligt min uppfattning just detta som utgör en väsentlig del av bakgrunden 
till retoriken kring mångkulturalism. I Kanada har man försökt att hantera 
denna ömmande problematik genom att införa termen "visible minorities" 
(synliga minoriteter). Här kan jag nästan höra några forskarkolleger och 
åtminstone en del av de övriga läsarna utropa: "Det här är ju - 'biologisk' 
och/eller 'kulturell' - rasism. Lange påstår att människor från vissa länder 
och världsdelar ser annorlunda ut än svenskarna och har kulturer som vä
sentligt skiljer sig från den svenska eller västeuropeiska!". 

I detta sammanhang kan jag endast ytterst kort beröra de missför
stånd och onödiga tabubeläggningar som sådana eventuella utrop baserar 
sig på (se Lange 1992). Jag citerar ytterligare ett stycke ur den tidigare 



nämnda DN-artikeln av signaturen Mitra, som av sin självbeskrivning att 
döma är en iransk kvinna som bor i Sverige: "Det är som om man tror sig 
kunna skapa en bättre tillvaro för oss genom att låtsas att vi inte är annor
lunda. Vi är annorlunda. Jag har en annorlunda kroppsbyggnad, annor
lunda hud, hår och ögonfärg, annorlunda bakgrund och livshistoria än de 
flesta svenskar". 

"Mitras" etniska/nationella identitet som iranska tycks - förutom allt 
annat som har med "kultur", historia, biografi m m att göra - även innefat
ta en kroppslighet, en medvetenhet om att hennes särprägel som en et
nisk/nationell varelse också har något med kroppsliga attribut att göra. En 
fenotypisk kategorisering, eller, för att använda ett annat uttryck, en 
kroppslig normbild, tycks på något sätt vara sammankopplad med etnisk 
eller nationell tillhörighet. I detta sammanhang är det kanske inte primärt 
viktigt huruvida iranier, eller, för den delen, vilken annan etnisk/nationell 
grupp som helst, verkligen eller faktiskt i genomsnitt ser annorlunda ut än 
svenskarna (eller andra etniska/nationella grupper). Det som är väsentligt 
för mitt resonemang är det faktum att sådana kategoriseringar eller norm
bilder förefaller ingå som en oundgänglig del av etniska och nationella 
identiteter. Det objektiva underlaget för sådana särskiljande kroppsliga 
markörer - hur man nu skulle kunna fastställa ett sådant - varierar förmod
ligen längs ett "kontinuum" från helt imaginära kännetecken till mycket 
påtagliga dito. 

Bland de - stora och små - kollektiv som människor bildar förefaller 
det finnas vissa i vilka den konstituerande föreställningen utgörs av något 
som skulle kunna kallas ett biologiserande idiom. "Paradigmexemplet" på 
detta är familjen och släktkretsen och jag har länge förundrat mig över den 
noggrannhet med vilken människor i (så vitt jag vet) alla samhällen håller 
reda på sina släktingar. Den grundläggande enheten i den biologiska re
produktionen utgörs av familjen i en eller annan form, och den reproduk-
tiva funktionen är omgärdad av ett rotsystem av mer eller mindre artikule
rade föreställningar och känslor, bland vilka föreställningen om fysisk 
likhet och kontinuitet tycks spela en väsentlig roll. Det tycks finnas en hel 
uppsättning av ord som uttrycker detta och indikerar existensen av ett 
slags "vardagsgenetik" med vars hjälp människor i olika kulturer tänker 
kring sin - och andras - reproduktion. 

De termer och därmed förknippade känslomässiga konnotationer som 
ingår i detta biologiserande idiom har sedan urminnes tid använts i den 
retorik som konstruerats kring kollektiv större än familjen. Deras denota-
tiva omfång har således blivit utsträckt till allt större enheter, varvid den 
ursprungliga kopplingen till den biologiska reproduktionen blivit alltmer 
symbolisk. Det som skiljer etniska grupper och nationer från andra former 



av mänskliga kollektiv är att de är konstruerade kring den oftast helt myto
logiska föreställningen om gemensamt ursprung som ett sammanhållande 
"kitt". Att termen "nation" kommer från latinets "natio" (= att födas) är ett 
exempel på detta. Retoriken innehåller en hel uppsättning av ord relatera
de till familj och reproduktion, som "blodsband", "bröder", "systrar" m m 
(se t ex Johnson, Ratwik & Sawyer 1987). De känslor som följt med detta 
biologiserande idiom är uppenbarligen tillräckligt starka för att möjliggöra 
sådana konstruktioner, varvid starka och förhållandevis lättmanipulerbara 
lojalitetsband etableras. 

Det biologiserande idiomet som grundval för konstruktion av stora 
sociala enheter kräver synliga markörer som indikerar tillhörighet och 
kontinuitet. I de fall där sådana synliga fenotypiska markörer saknats, har 
de hittats på eller konstruerats. I Bantons (1987) skildring av rasbegrep
pets europeiska idéhistoria ser man tydligt hur under ett visst skede termen 
"ras" användes synonymt med "nation". Även i dag kan man se exempel 
på ett sådant språkbruk. I vardagslivets emiska skikt lever det biologiseran
de idiomet som ett rotsystem av betydelsemässiga "fossiler" från olika 
skeden av den mänskliga tankeproduktionens historia. Det tillhör det 
mänskliga predikamentets tragiska sidor att för människovärdet helt irrele
vanta kroppsliga kännetecken utrustas med imaginära innebörder och an
vänds som kriterier för ömsesidiga relationer i termer av värde, status och 
emellanåt - dessvärre - existensberättigande. 

Etniska relationer 
I sin andra DN-artikel (8/2 1992) samt i den senaste artikeln i Socionomen 
hävdar Bel Habib att termerna etniska relationer och etnisk konflikt är 
missvisande och egentligen utgör politiska konstruktioner avsedda att döl
j a  den ursprungliga mångfald som alltid funnits i Sverige. Något slags 
mångfald har nog funnits länge, men det väsentliga i sammanhanget är att 
mångfaldens omfattning och sammansättning förändrats dramatiskt under 
de senaste tjugo åren. Det var även först på sjuttiotalet som statsmakterna 
för första gången uttryckligen tog ställning för en mångkulturell politik. 
Bel Habib väljer att vara blind i detta avseende och jag tror att en sådan 
blindhet är farlig. 

Termen etniska relationer - som jag delvis själv varit med om att in
föra i svensk forskning i början av åttiotalet - är förvisso inte helt adekvat 
för att beskriva relationen mellan majoritetsbefolkningen och de etnis
ka/nationella fragment som de sentida invandrarna kan sägas utgöra. Den 
är dock bättre än "invandrarfrågor". Det är även riktigt att termen etnisk 
konflikt främst bör reserveras för konflikter mellan etno-territoriella eller 
etno-regionala grupper. 



Jag har själv - tillsammans med Charles Westin - diskuterat det prob
lematiska i dessa termer för drygt tio år sedan (se Lange & Westin 1981; 
innan dess har samma sak påpekats bl a av den finländske sociologen Erik 
Allardt). Men även i ett invandringsland som Sverige kan det finnas kon
flikter förtöjda i etniska/nationella bakgrunder som inte behöver handla 
om invandrargrupper med anspråk på territorium och politiskt självstyre. 
Det finns t ex något man skulle kunna kalla etnisk mikro-territorialitet som 
är flyttbar men som kan leda till konflikter. Etniska konflikter kan även 
"importeras" av invandrare från multietniska statsbildningar, som t ex f d 
Jugoslavien. Jämfört med de flesta andra mänskliga gruppbildningsprin
ciper medför etnicitet för det mesta ovanligt starka lojalitetsband. Lojali
tetskonflikter med etnisk bakgrund behöver inte vara förtöjda i territoriella 
krav. Och om etniska relationer är en konstgjord skapelse, så innebär Bel 
Habibs tjänst på statens invandrarverk att han är expert på något som inte 
existerar. 

Vetenskapligt språk och "paradigm" 
I sitt korståg mot invandrarforskningen försöker Bel Habib även agera 
vetenskapsteoretiker. Sålunda påstår han i sin DN-artikel i februari 1992 
att det avgörande kännetecknet hos "riktig" vetenskap är ett språk som i 
hög grad skiljer sig från vardagsspråket. Enligt Bel Habib föreligger ingen 
skillnad mellan vardagsspråk och vetenskapligt språk inom "den så kalla
de invandrarforskningen" - den senare hävdas reproducera vardagliga för
domar. Detta är grova missuppfattningar. 

En väl underbyggd och därför konstruktiv och fruktbar diskrepans 
mellan vardagsspråk och vetenskaplig terminologi föreligger nästan uteslu
tande inom naturvetenskapen. Samhälls- och beteendevetenskaperna, vare 
sig det handlar om invandrarforskning eller något annat, präglas däremot i 
hög grad av en närmast sjuklig överproduktion av pseudoteoretiska termer 
och jargonger, som döljer den massiva bristen på djup och icke-trivial 
kunskap. Mot denna bakgrund vore det inte svårt att klä de forskningspro
dukter Bel Habib kritiserar i en språkdräkt som skulle vara obegriplig för 
såväl icke-forskare som en del av forskarna. Däremot är det ytterst tvek
samt om en sådan språklig ommålning skulle göra dessa forskningproduk
ter mera vetenskapliga än vad de - i bästa fall - redan är. 

Därutöver tycks Bel Habib inte förstå det grundläggande faktum att 
den psyko-sociala verklighet som studeras av de sistnämnda vetenskaper
na till stor del konstitueras av vardagsspråket med alla dess fördomar. Av 
detta följer givetvis inte att forskare endast skall reproducera vardagsföre
ställningar och vardagstermer. De kan å andra sidan - för det mesta - inte 
kringgå dem helt. Bel Habib har således endast delvis rätt när han skriver 



att "Denna förmåga att åstadkomma ett 'destillat' av enstaka situationer, 
som bör känneteckna all vetenskaplig verksamhet, saknas i hög grad i 
invandrarforskningen" (DN 8/4 1992). Jag har själv vid flera tillfällen 
ställt mig frågande till den huvudsakligen beskrivande karaktären hos 
mycken socialantropologisk och etnologisk forskning, oavsett om den 
handlar om invandrare eller något annat. 

Men även om de vetenskaper som sysslar med människan och hennes 
samhällen så småningom skulle komma att lyckas destillera fram univer
sella lagar eller principer, så skulle inte detta innebära att alla kulturer är 
lika, inte heller att alla ytliga skillnader är helt irrelevanta. Det faktiska 
sociala livet handlar i mångt och mycket om varseblivning, kategorisering 
och språklig kodifiering av skillnader. En av forskningens viktiga uppgift
er är att beskriva och analysera dessa varseblivningar, kategoriseringar 
och kodifieringar. Bel Habib önskar däremot "en forskningspolitik som 
beaktar det universellt mänskliga i stället för att göra människor till eviga 
invandrare" (DN 8/4 1992). Enligt min uppfattning utgör konstruktion av 
kollektiva skillnader ett av de mest universella kännetecknen hos mänsk
ligt socialt liv. Att på en slak lina och utan skyddsnät balansera mellan be
hovet av - såväl individuell som kollektiv - särprägel å ena sidan och be
hovet av (universell?) likhet å den andra förefaller utgöra ytterligare en av 
det mänskliga predikamentets tragiska (och, emellanåt, komiska) ingre
dienser. 

Bel Habib anser vidare att "kategoriseringen inom vetenskap vilar på 
medvetet valda och väl genomtänkta regler och principer för verklighets
beskrivning och teoribildning. De kallas paradigmer" (DN 29/2 1992). 
Därmed sällar han sig till den beklagligt stora skara som fallit offer för den 
förvirrade paradigmdebatten, som enligt min mening gjort mer skada än 
nytta inom samhälls- och beteendevetenskaperna. Paradigm är ett lika 
mångtydigt som missbrukat ord, men ingen av de tjugotre betydelser som 
upphovsmannen, vetenskapshistorikern Thomas Kuhn använt (se Kuhn 
1970) sammanfaller med Bel Habibs definition. Paradigm är - tvärtemot 
denna definition - nästan alltid halvt eller helt omedvetna och deras exis
tens och roll inom vetenskapen är fortfarande omdebatterad (se t ex Guba 
1990). Paradigm liknar således snarare det slags "dolda grammatik" som 
invandrarforskningen styrs av i Bel Habibs världsbild. I hans märkliga ar
gumentation utgör detta trubbiga redskap knappast mer än en verbal be
svärjelse. 

Kulturforskning 
De som tagit del av etnologen Billy Ehns forskning inser lätt att resultatet 
av Bel Habibs "experiment" - där han tydligen presenterat lösryckta citat 
ur Ehns och Annick Sjögrens tidigare nämnda artiklar för "personer från 



olika yrkeskategorier" (DN 29/2 1992) - är fullkomligt absurt. Man frågar 
sig osökt vilka omedvetna ledtrådar Bel Habib gett sina "försökspersoner" 
så att de trodde att textfragmenten var hämtade ur rasistiska skrifter. 

Bel Habibs liknelse - i samma artikel - mellan modern kulturforsk
ning och 1800-talets rasbiologiska kategoriseringar är lika kränkande som 
häpnadsväckande. Bel Habib tycks helt ignorera den massiva forskning 
som visar hur kulturer formar personligheter, sociala typer, normer, köns
roller mm. När han på några rader avfärdar Lisbeth Sachs' avhandling i 
socialantropologi (den heter faktiskt Evil Eye or Bacteria, inte Onda ögat 
eller bakterier, som är en förenklad svenskspråkig version), gör han sig 
dock skyldig till ett ordentligt klavertramp. Bel Habibs påstående att var
ken Sachs eller alla andra antropologer och etnologer uppmärksammat 
"den dolda logiken om sjukdom som störning i individens sociala nätverk" 
är om inte ett falsarium så åtminstone rent nonsens. 

Om socialantropologer och etnologer kan beskyllas för att vara besat
ta av något så är det just denna dolda logik i världsbilder och andra, mera 
specifika föreställningssystem. En mera uppmärksam läsning av Sachs' 
avhandling i original än den Bel Habib mäktat åstadkomma visar med all 
önskvärd tydlighet hur det folkmedicinska föreställningssystemet är inte
grerat i en världsbild och ett socialt nätverk som fungerar för de männi
skor som omfattar världsbilden och befolkar nätverket. Det finns en riklig 
vetenskaplig litteratur om medicinska föreställningssystem och praxis i 
olika kulturer (se t ex Romanucci-Ross 1983), där dold logik och både so
cial och individuell funktionalitet hos föreställningssystemen diskuteras 
sida upp och sida ned. 

Jag är inte i stånd att bedöma om etnologen Annick Sjögrens beskriv
ningar av de roller som skam och lögn spelar i medelhavskulturer är så 
felaktiga som Bel Habib hävdar att de är. Jag har däremot svårt att tro att 
hennes beskrivningar förtjänar benämningen "hets mot folkgrupp", vilket 
är Bel Habibs uppfattning (Socionomen 2:1992). Och medan han å ena 
sidan gisslar stockholmsetnologernas beskrivningar av både olika invand
rargruppers kulturer och den svenska kulturen som exotiserande falsarier 
respektive av staten beställda ideologier, står det honom tydligen helt fritt 
att - i samma artikel - själv beskriva den svenska kulturen som "en främ
lingskapskultur med ett patologiskt ålders- och kulturellt segregerat före
ningsliv". Är inte detta ett praktexempel på det slags "kulturalisering" som 
han anklagar invandrarforskarna för? 

Naturligtvis är det absurt att i rättsliga sammanhang åberopa kultur
skillnader som förmildrande omständigheter. I USA pågår sedan flera år 
en kritisk diskussion bland kriminologer och jurister kring detta slags "cul-



tural defense". Frågan är dock om invandrarforskarna har någon skuld i 
detta sammanhang. Det är emellertid minst lika absurt att - som Bel Habib 
- hävda att "invandrarforskningen hänsynslöst framhäver avarter i andra 
länder som kulturmönster" (Socionomen 2:1992). Det är möjligt att he
dersmord är kriminaliserat i alla kulturer där det förekommer - jag själv 
kan inte bedöma detta. Men menar Bel Habib att åttio miljoner omskurna 
kvinnor i afrikanska länder är en "avart" som inte har något alls att göra 
med kulturmönster? 

Invandrarforskning och medicin 

I DN-artikeln från 29/2 1992 lyckas Bel Habib - en aning överraskande -
koordinera sitt korståg mot invandrarforskningen med ett parallellt kors
tåg, som han också i andra artiklar fört mot psykiatrin. Även om detta inte 
är mitt område, håller jag till stor del med honom i hans kritik av både 
psykiatrin och den avhumaniserade sjukvården. Å andra sidan lyckas han i 
detta sammanhang med konststycket att falla på sitt eget grepp. Han giss
lar det mikroperspektiv inom medicinen som nu nått till molekylär nivå, 
vilket han tycks anse vara en belastning. Jag kan givetvis inte diskutera 
den molekylärbiologiska forskningens existensberättigande och roll inom 
medicinen. Men molekylärbiologiska beskrivningar av sjukdomstillstånd 
utgör ett mycket klart exempel på det som Bel Habib tidigare utnämnt till 
riktig vetenskap, där den vetenskapliga vokabulären och ontologin (= upp
fattningar om det som existerar) avviker dramatiskt från den vardagliga. 

Såväl "de avlidnas andar" som andra väsen - "onda ögon", besättning
ar på flygande tefat, den sköldpadda på vars rygg världen vilar m m -  vilka 
befolkar vardagslivet och vardagsspråket hos åtminstone vissa grupper av 
människor, kan förvisso i någon mening vara (omedvetet) funktionella i 
människors sätt att hantera ohälsa. Men streptokocker är ändå - och trots 
allt - streptokocker. De syns endast i mikroskop. Och även om HIVs epi
demiologi måste inkludera både kulturella, sociala, geografiska och eko-
nomisk-politiska aspekter, syns viruset endast i elektronmikroskop och det 
av många efterlängtade vaccinet kommer - förhoppningsvis - att kunna 
framställas endast tack vare molekylärbiologins landvinningar. Att kräva -
vilket Bel Habib underförstått gör - att forskare inom området internatio
nell migration och etniska relationer skall tillhandahålla underlag för åt
gärder rörande den alternativa medicinens existensberättigande inom 
svensk sjukvård är befängt. Det finns tillräckligt med högkvalitativ medi-
cinantropologisk forskning som kan användas i detta syfte. Att den inte 
används kan inte läggas "invandrarforskarna" till last. 



Funktioner och konspirationer 
Särskilt i den senaste artikeln i Socionomen, men även i de tidigare artik
larna, framstår det som klart att Bel Habib lider av en tyvärr långtifrån 
ovanlig åkomma, vars symptom utgörs av en salig röra av funktionalistis
ka kvasiförklaringar och konspirationsteorier. De flesta marxistiska for
skare har åtminstone någon gång fallit offer för denna sjuka. Således 
skriver Bel  Habib att "Invandrarforskning är inte ett uttryck för behovet 
att integrera invandrarna, utan den har en dold funktion, nämligen att 
upprätthålla statsideologin och den på denna baserade maktstrukturen. 
Dess huvudfunktion är antagligen att upprätthålla myten om det kulturellt 
och socialt homogena Sverige som ett led i en förtryckarideologi" (Socio
nomen 2:1992, s 18). 

Att demonstrera dolda funktioner hos samhällsfenomen är ett prob
lem som den funktionalistiska traditionen inom främst sociologin brottats 
med under många årtionden. Om man ska sammanfatta kort kan man säga 
att uppgiften är antingen mycket svår eller omöjlig. I Bel Habibs skriverier 
"demonstreras" dessa dolda funktioner hos invandrarforskningen med 
hjälp av retorik och falsarier. Detta duger inte i vetenskapliga samman
hang. Därför hamnar han även här i fullkomligt häpnadsväckande absurdi-
teter. 

Till exempel är svenska staten enligt Bel Habib "mån om att alla 
tycker lika och får genom omfattande undersökningar fram siffror som 
visar att en svensk majoritet är positivt inställd till invandrare och flyktin
gar. Dessa av staten beställda attitydundersökningar har ofta karaktären 
av storebrorsförmaning" (Socionomen 2:1992 s 19). Jag har själv medver
kat i tre stora attitydundersökningar i Sverige, gjorda 1981, 1990/91 och 
1993. Enligt Bel Habibs konspirationsteoretiska och/eller kvasifunktiona-
listiska synsätt har staten i dessa fall beställt vissa resultat. Detta är full
komligt befängt. Resultaten 1987 visade att den unga generationen blivit 
mera negativ mot invandrare och flyktingar. Min senaste undersökning av 
ungdomar (se Lange & Westin 1992) visade att ungdomarnas inställning 
blivit - jämfört med 1987 - ännu mer negativ. 

Jag kan inte inse att oron över att främlingsfientliga förhållningssätt 
får fotfäste bland ungdomar har karaktären av "storebrorsförmaning". 
Dessutom påstår Bel Habib i Socionomen-artikeln att dessa "statsbeställ-
da" undersökningar inte tar hänsyn till att "opinionsmätningar inte kan 
förutsäga vilka attityder människor intar under kommande perioder oav
sett hur positiva de än är då opinionsmätningen utförs". Sedan hänvisar 
han till undersökningar gjorda i Tyskland under 1930-talet. Opinioner kan 
förvisso svänga snabbt och attitydundersökningar är långtifrån några 



kungsvägar till människors medvetanden. Men de undersökningar som 
gjorts i Sverige 1987 och 1990/91 visar just på en opinionssvängning som 
det finns skäl att uppmärksamma. Att påstå att detta handlar om en "stats
styrd förtryckande ideologi" är demagogiskt och farligt nonsens. I den se
naste studien (Lange & Westin 1993) hade vi - som vanligt - fullständigt 
fria händer att utforma undersökningen efter våra egna önskemål och kri
terier. Någon "storebrorsförmaning" har vi inte hört. 

Detta bekymrar dock inte Bel Habib. I sin allsmäktighet vet han re
dan de innersta - och yttersta - orsakerna till allt ont. Det är den sjuka 
svenska kulturens institutionaliserade främlingskap som föder främlings
fientlighet och rasism. "Rashatet är en förskjutning av en känsla som ur
sprungligen är riktad mot föräldrarna...enligt kliniska psykologer för
skjuts hatet på ett objekt som är så olikt ursprungsobjektet som möjligt" 
(Socionomen 2:1992, s 22). Vilka kliniska psykologer? Jag kan garantera 
läsaren att för varje psykolog som hävdar detta kan jag anföra minst två 
andra (inklusive mig själv) som hävdar något annat. Främlingsfientlighet, 
raskategoriseringar och även rashat har sedan förhistorisk tid förekommit i 
alla kända kulturer. Men Bel Habib har skådat sanningen och vet att det 
endast är "främlingskapskulturer", bland vilka den svenska tycks inta tät
platsen, som föder fram dessa "sekundära rationaliseringar av en i grun
den odemokratisk människosyn" (DN 8/4 1992). 

Universella olikheter 

I sin första SvD-artikel av den 4 januari i år hävdade Bel Habib med efter
tryck att "människor inte är så olika kulturellt", vilket givetvis är rent 
nonsens. I hans egen världsbild måste för övrigt åtminstone den svenska 
"främlingskapskulturen" vara olik de flesta andra kulturer. I sin tredje 
artikel (DN 29/2 1992) samt i den senaste Socionomen-artikeln anförde 
han den till synes mera nyanserade uppfattningen att "oavsett hur stora 
variationerna än är utgör de mänskliga kulturerna svar på samma basala 
behov". Men vem har hävdat något annat? Även jag är universalist i den 
meningen att jag tror att den mänskliga naturen är en och samma överallt 
på denna planet. Det är dock inte detta som diskussionen gäller, utan sna
rare det faktum att de kulturellt särpräglade lösningarna eller svaren på 
samma grundläggande behov utom allt tvivel är mycket olika. 

Etnicitet är ett svar på det basala behovet av tillhörighet, rötter och 
gemenskap. Men det finns lika många sådana svar som det finns etniska 
grupper och gränserna upprätthålles bl a genom föreställningar om särprä
gel och kollektiva likheter och skillnader. Emellanåt leder sådana föreställ
ningar till folkmord. Att - som Bel Habib - åkalla en abstrakt humanism 



och med den som ledstjärna sätta Kierkegaard och Dostojevskij i händerna 
på dem som skjuter och fäller gasbomber är dålig hjälp. 

De universella svar som forskningen bör sträva mot måste omfatta 
frågan huruvida det kan finnas vissa gemensamma orsaker under sådana 
till synes olika fenomen som fientlighet mellan svenska ungdomar och in
vandrarungdomar, en kinesisk restaurangägares vägran att anställa en 
svensk, serbernas slakt på bosniska muslimer, grekernas sätt att behandla 
invandrare från Filippinerna, Kinas våldtäkt på Tibet, antisemitismens 
återkomst i Europa m m -  listan kan göras hur lång som helst. Så länge vi 
saknar kunskap om dessa - eventuellt - gemensamma orsaker, kommer di
verse åtgärdsprogram knappast att utgöra mer än lokal kosmetik. 

Det kan tänkas att etniska grupper och nationer i grund och botten är 
- med Benedict Andersons ord - "imagined communities". Men att de är 
"inbillade" eller "föreställda" gör dem - tyvärr - inte mindre verkliga. Och 
finns det för övrigt några mänskliga sammanslutningar som inte är, i nå
gon bemärkelse, "imagined"? Enligt det välkända "Thomas-teoremet" blir 
det, som människor definierar (dvs föreställer sig) som verkligt, verkligt i 
sina konsekvenser. Att som Bel Habib plädera för en forskning som ut
ifrån en naiv optimism bortser från de faktiska - och ofta blodiga - klyftor 
som människor skapar mellan "inbillade" etniska kollektiv är en farlig 
strategi. 

En kortare version av denna artikel publicerades i tidskriften Invandrare och Minori
teter 3:1992. 

Efterskrift i december 1993 

Åren på Ceifo under Tomas' ledning har varit de hittills bästa i mitt aka
demiska liv. Jag hoppas att utbytet åtminstone i någon utsträckning varit 
ömsesidigt, att det inte bara varit jag som profiterat på hans klokhet, vär
me och engagemang, i stort som i smått. Vid flera viktiga tillfällen har han 
på ett finkänsligt men bestämt sätt mjukat upp min polemiska aggressivitet 
och min emellanåt kanske något kyliga logik. Jag kan inte mäta mig med 
Tomas i fråga om klokhet och engagemang, men hoppas att den "intellek
tuella frenesi" jag lyckas utveckla i mina bästa stunder i hans ögon har till
fört något till vår relation. Ceifo blir aldrig sig likt utan honom, men det 
känns som en hedersuppgift att efter bästa förmåga försöka bidra till förval
tandet av det "arv" han lämnar efter sig. 

<^> CT5 
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Yngve Lithman: 
VÅRT BEHOV AV MUSLIMER 
ELLER DEN VILDA JAKTEN PÅ DE ANDRA 

/
bilkön hem från universitetet hör jag på bilradion en diskussion om 
att nästa stora konflikt i världen, efter socialismens fall i Östeuropa, 

kan komma att stå mellan "väst" och "muslimerna". Det är 1993, men 
uppgifterna om hotet från islam kunde vara från 1983 eller, varför inte, 
1183. "Muslimerna" har genom historien varit ett stort tema i västerlandets 
bilder av de hot som möter det. 

Lite senare blir det nyheter på radion. Bulletinerna från det som var 
Jugoslavien dominerar. Muslimernas situation blir uppenbarligen allt vär
re. Det är inte svårt att gissa att efter den kommande vintern är nog mus
limerna i en fullständigt desperat situation. Senaste gången jag var i Mos-
tar, för några år sedan, rös jag över de som för att tjäna turistpengar riskera
de livet genom att dyka från den höga bron ner i den grunda floden. Och 
nu detta. 

Men västerlandets jakt på muslimer har en lång historia. Korstågen, 
rövarhanden som drog att befria Jerusalem från de otrogna, fick ingen 
ände förrän kurden Saladin satte stopp för dem och i praktiken körde ut 
korsfararna och reste spärr mot 'kristna' statsbildningar i främre Asien. De 
sista stridshandlingarna i korstågens historia var för 801 år sedan, och det 
är i år, 1993, 800 år sedan Saladins död. I Encyclopedia Britannica, 1963 
års upplaga, beskrivs Saladin på ett sätt som häpnadsväckande påminner 
om hur muslimer skildras i nutida beskrivningar av den islamiska faran för 
västerlandet: 

"Han var en typisk muhammedan, stridbart fientlig mot otrogna, ... 
intensivt troende, och plikttrogen i bön och fasta. ... Han hade 
orientalens uthållighet... Framför allt exemplifierar han muham
medanens totala underkastelse till en helig uppgift." 

Osv. Men det är inte bara i den muslimska världen som minnet av den 
muslimska-occidentala historien finns. Tvärtom, genom seklerna har det 
muslimska varit närvarande, både som en slags historisk förödmjukelse 
och som en slags kulturell fara. Någon upprättelse tyckte säkert den fran
ska general det var att i första världskrigets slutskede inta Damaskus, där 
Saladin är begravd. Generalen besökte Saladins grav som en av sina första 
handlingar, och hans hälsning var: "Som Du ser är vi tillbaka". 

Men historien är inte bara historia. Korstågen och Saladin fogar sig 
som små bitar till den väv vi försöker skapa, där vi skall se mönster och 



sammanhang, söka förklaringar till varför vår värld i dag ser ut som den 
gör. Vår egen tid, det sena 1900-talet, karaktäriseras i historiens backspe
gel säkert av många ting, men ett fenomen som vi redan nu säkert kan anta 
hör hit är globaliseringen av massmedia, kapital, teknologi och arbetskraft. 
Muslimer finns nu ibland oss, och inte så få. Men hur, och på vilket sätt, 
skall vi förstå de våldsamma reaktioner detta möter? Saladin och historien 
gör sig aktuell, men vad är det som gör att konflikter aktualiseras efter 
uppdelningen muslimer - icke-muslimer? Vad är det som gör att den mus
limska invandringen beskrivs som ett hot? Vari består detta hot? Och vad 
är det som hotas? 

Muslimska migranter 
Vad karaktäriserar de muslimska invandrarna till Europa? Hur många är 
de? Finns det någon "socialt effektiv" kategori människor som kan kallas 
muslimska invandrare, dvs finns det något gemensamt för de muslimska 
invandrarna som gör att de kollektivt kan påverka eller förändra invand
ringsländerna på ett systematiskt sätt? Har de muslimska invandrarna en 
gemensam dagordning? 

Det är inte lätt att bilda sig en uppfattning om hur många muslimer 
det finns i ett land. Få länder använder sig av ett folkbokförings- eller 
folkräkningssystem som möjliggör annat än grova approximationer. De 
siffror som används i dagsdebatter i media är ofta missvisande. För en sex 
år sedan gjorde foj^kare i olika länder gissningar/uppskattningar som led
de till följande tabell: 

Antal muslimer i vissa europeiska länder 1987 

Belgien 200 000 
Frankrike 2 800 000 

Källa: Kompilerat från Gerholm & Lithman, 1988. 

Om man betraktar dessa siffror i relation till den totala befolkningen i des 
sa länder, så varierar alltså andelen muslimer från cirka en halv till några 
procent. Dessa siffror har stigit sedan dess - flyktingar från krigen i främre 
Orienten och Jugoslaviens sönderfall är några av faktorerna bakom detta, 
liksom en smärre fortgående invandring relaterad till bland annat återföre-

Holland 
Storbritannien 
Sverige 

285 000 
875 000 
40 000 



ning av familjer. Sverige har påverkats relativt sett mest - antalet muslimer 
kan ha tredubblats under de senaste sex åren, men detta från ett synnerli
gen lågt antal (se också Sanders rapport från 1993 om detta). Den stora 
arbetskraftsmigrationens tid är dock över, och i EG talas det i invandrings
sammanhang om Fortress Europe - fästningen som inte skall kunna stor
mas av andra och tredje världens migranter. En muslimsk massinvandring 
till Europa verkar ytterst osannolik under all överskådlig framtid, men det 
är lika sannolikt att vi kommer att ha åtminstone rännilar av muslimska 
invandrare - flyktingar och andra. Detta är förvisso i linje med de allmän
na globaliseringstendenser vi ser på många områden i hela världen. Emel
lertid, upplevelsen av muslimer och det islamiska som hotande är ingen
ting nytt. Under hela 80-talet finner man över hela Västeuropa hur detta 
kanaliseras in i motstånd mot muslimsk invandring och trakasserier av 
muslimska invandrare. Även i Sverige, där alltså antalet muslimer nyligen 
numerärt representerade mindre än en halv årskohort nyfödda, upplevde vi 
då, liksom nu, stora debatter om muslimsk invandring och farorna med 
denna. 

Men det statistiska materialet i sig ger alltså knappast något stöd för 
tanken att de muslimska invandrarna skulle kunna utgöra ett 'demografiskt 
hot' mot värdsamhällena. (Vad nu ett demografiskt hot skulle kunna vara; 
uttrycket syftar på de debatter som ibland förs om att en viss invandrings
procent skulle få vissa konsekvenser. Vid en viss nivå skall exempelvis ett 
lands särart hotas, vid andra nivåer i ett visst grannskap skall skolsystemet 
hotas, etc.) Också sett i perspektiv av den totala invandringen till Sverige 
utgör muslimerna en rätt obetydlig andel. Om man tror på föreställningar
na om ett invandringsbaserat 'demografiskt hot', så är det totalinvandring
en som borde föranleda funderingar, inte den lilla muslimska invandring
en. 

Om de muslimska invandrarna numerärt inte utgör en väsentlig fak
tor, kan den i huvudsak negativa uppmärksamhet de bestås förklaras av att 
de får inflytelserika positioner i det samhälle de kommer till? Så är det 
naturligtvis inte. Merparten av dem som kommit fram till mitten på sjuttio
talet var arbetare, ofta långt ner i yrkeshierarkierna. De som kommit sena
re har varit flyktingar, som oavsett tidigare utbildning sällan lyckats få 
kvalificerade jobb i mottagarsamhället. Dessa, arbetskraftinvandrarna och 
flyktingarna, har i viss utsträckning också lyckats återförena sig med sina 
familjer. Den genomsnittlige muslimske invandraren är diskaren i köket 
på Huddinge sjukhus, gruvarbetaren i Ruhr, bäraren i Paris hallar, den ar
betslöse flyktingen som på något sätt försöker få dagarna att gå. Några få, 
kanske främst i Frankrike med gamla koloniala relationer till Mahgreb, har 
lyckats ta sig in i universitetsyrken eller andra yrkesmässigt mer kvalifi
cerade sammanhang. 



Den muslimska invandring som så ofta diskuteras som en fara består 
alltså av relativt få  personer (både i absoluta tal och i relation till den to
tala invandringen), i första hand i okvalificerade och dåligt betalda jobb. 
Detta är knappast de attribut som brukar åtfölja viktiga och betydelsefulla 
grupper i samhället, så vad kan då vara grunden till oron för muslimer? 

Ett eko av beskrivningen av Saladin ekar i en del skildringar av den 
muslimska närvaron i Västeuropa. "Muhammedanens totala underkastelse 
till en helig uppgift" är en slags implicit utsaga i mycket av det som skrivs 
i västerländska medier, både om muslimer som bor i sina hemländer och 
muslimska migranter. Men detta är ett tänkande som inte har mycket fog 
för sig. I storpolitiken har det färgat till exempel bilden av kriget mellan 
Iran och Irak, såväl som bilderna av Iran och Irak. Muslimska fanatiker är 
nu standardvara i kiosk- och annan litteratur liksom i videofilmer. I invand
ringssammanhang talas det om det "muslimska" som om muslimska in
vandrare vore ett slags humanoider, konstgjorda människor, som robot
mässigt följer förment islamiska lagar och påbud. Så hur är då muslimska 
invandrares relation till det islamiska? 

Ett första påpekande måste vara att många invandrare från muslimskt 
orienterade länder, inte minst flyktingar, många gånger har en sval eller 
ateistisk attityd till religion. Det är något som bestås många exempel bland 
de som flydde från Ayathollans Iran. Många invandrare som nominellt 
räknas till muslimerna är alltså inte i någon egentlig mening aktivt reli
giösa. Till skillnad från vad den sensations- och katastroforienterade ny
hetsbevakningen kan få oss att tro, består den islamiska världen av en väl
dig mångfald, och 'integrationismen' (fundamentalismen) är bara en del 
av denna mångfald. Att sedan storpolitik och annat tycks ha lett till star
kare och mer artikulerade motsättningar mellan en växande skara integra-
tionister (fundamentalister) och andra är en annan sak. 

De muslimska invandrarna upplever däremot inte att de är i en situa
tion där de har möjlighet att leva religiöst orienterade liv. "Burasi Alema-
nia", detta är Tyskland, förklarar de turkiska invandrarna när de intervjuas 
om sin religionsutövning (Schiffauer 1988). Det får bli en ursäkt för att 
inte fasta eller iaktta bönestunderna. Den islamiska praktiken förändras i 
migrationssituationen, och spridningen blir ännu större än den var i ur
sprungsländerna. 

Men vad som sker i migrationssituationen är inte bara någon enkel 
utslätning. I stället sker något som måste förklaras med en lite högre teore
tisk lyftning. Ett allmänt paradigm inom mycken samhällsvetenskap är att 
det finns en relation mellan en människas sociala relationer och samma 
människas kognitioner. Uttryckt annorlunda, det finns en relation mellan 
en grupps sociala relationer och dess kultur. En följd av detta är att om en 



Country of birth: 
FI Finland 
IR Iran 
IQ Iraq 
LE Lebanon 
MO Morocco 
PA Palestine 
SW Sweden 
SY Syria 
TU Turkey 

— K n e w  IP before Sweden? (Yes, No) 

* Born Muslim, convert to Christianity 

Figur 1. Tolken: relationer mellan socialt signifikanta andra. 

människas sociala relationer förändras, eller en grupps sociala struktur, så 
förändras också kognitioner och kultur. Det innebär att vi bör försöka 
förstå de islamiska uttrycken i migrantsituationen inte minst med referens 
till migrantens sociala relationer. Det lilla vi känner till om detta visar en 
väldig mångfald. I figurerna 1-4 återges fyra invandrares sociala nätverk. 
De har alla muslimsk bakgrund. I diagrammen finns återgivna för varje 
individ de personer med vilka denne har någon signifikant relation. Dess-

Sex (Male, Female) * 

Religious convictions: 
Practising, quite active Muslim 1 
Practising, less active Muslim 2 
Born Muslim, not practising 3 
Not Muslim U 
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F M 

Sex? (Male, Female) 

Religious convictions: 
Practising, quite active Muslim 1 
Practising, less active Muslim 2 
Born Muslim, not practising 3 
Not Muslim 4 

Country of birth: 
IR Iran 
SW Sweden 

L —  Knew IP before Sweden? (Yes, No) 

Figur 2. Studenten: relationer mellan socialt signifikanta andra. 

utom markeras, med tjocka eller tunna streck, att dessa personer i sin tur 
känner varandra väl eller lite grann. 

Tolken, figur 1, har en rikt varierad social förankring, och i hans so
cialt signifikanta värld ingår människor från flera olika länder, ingen som 
är praktiserande muslim, och han kände ingen av dem som nu är signifi
kanta för honom innan han kom till Sverige. 

Studenten från Iran, figur 2, har bara sex signifikanta andra. Tre av 
dessa är från Sverige, tre från Iran. Ingen är praktiserande muslim, men tre 
har muslimsk bakgrund. Flyktingstudenten, kämpande på sitt studentrum 
med ett mycket begränsat umgänge - man möter dem ofta som universitets
lärare. 
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(Father) d 

(Brother) 
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(Imam) 

Sex? (Male, Female) 

Religious convictions: 
Practising, quite active Muslim 1 
Practising, less active Muslim 2 
Born Muslim, not practising 3 
Not Muslim 4 

of birth: 
TU Turkey 

Knew IP before Sweden? (Yes, No) 

Figur 3. Städaren: relationer mellan socialt signifikanta andra. 

Städaren, vars umgänge är representerat i figur 3, bor som i ett litet utsnitt 
av sin turkiska by. Alla hans signifikanta andra kommer från Turkiet, flera 
är släktingar. Imamen intar en självklar plats i hans sociala värld. Av de 
nio, alla födda i Turkiet, är tre praktiserande muslimer. Och detta i vad 
som närmast har karaktären av en koloni till en turkisk by. 

Den troende, figur 4, med 18 signifikanta andra, ingår i en muslimsk 
social värld, där 11 är aktivt eller mycket aktivt troende. Den andra värld
en är vänner från studiesituationen och vänners vänner som blivit hans 
egna vänner. 

Dessa diagram (ursprungligen från Lithman 1988) illustrerar de olika 
sociala världar som de muslimska migranterna tillskapar. Föreställningar 
om homogenitet eller att de muslimska migranterna är ett slags vardags-
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Sex? (Male, Female) 

Religious convictions: 
Practising, quite active Muslim 1 
Practising, less active Muslim 2 
Born Muslim, not practising 3 
Not Muslim 4 

Country of birth: 
BD Bangladesh 
CH China 
GA Gambia 
HK Hong Kong 
SO Somalia 
SW Sweden 
US USA 
YU Yugoslavia 

Knew IP before Sweden? (Yes, No) 

Figur 4. Den bildade troende: relationer mellan socialt signifikanta and
ra. 

versioner av Encyclopedia Britannicas Saladin kan gott läggas åt sidan. De 
muslimska migranternas vardagssituation, de nyskapade vänskaperna eller 
den bestående ensamheten, jobben eller arbetslösheten, tillfälligheternas 
spel i invandringssituationen, behoven av att skapa en ny existens och ett 
nytt liv, allt detta bidrar till att forma migrantens religiösa praktik. Inklu
sive, ibland, och någon enstaka gång ganska mycket, migrantens muslim
ska bakgrund. 

En av de intressanta skildringarna av islam i invandringssituationen 
är Kepels  (1987)  Les Banlieues d'Islam: La Naissance d'une Religion. 



Titeln riktar uppmärksamheten mot att islam i invandringssituationen inte 
kan förstås som en enkel transponering, utan skall förstås närmast som en 
religion som föds i migrantsituationen. Inte bara visar det sig t ex att kvin
nornas roll i den religiösa praktiken ändras, och deras betydelse snarast 
ökar, bland annat genom att de får större betydelse för den intergeneratio-
nella traderingen. Hela resurssituationen för ett islamiskt liv skiljer sig så 
mycket från det som gäller för islams kärnländer att ett förenhetligande av 
islam är opåkallat. Till detta skall också läggas att de muslimska migran-
terna kommer från många olika länder, och att medborgarskap har en 
strukturerande effekt också på den religiösa praktiken. Om än islam i sig 
inte ser till nationella gränser, så visar det sig i migrantsituationen att t ex 
moskéer och böneplatser får tydliga tecken på uppdelningar efter nationa
litet. En turkisk, iransk och arabisk moské må vara anatema i islamisk 
dogm, men är likafullt realiteter i hela Västeuropa. Den 'stora moskéen' 
som har byggts eller byggs i många västeuropeiska länder, framför allt i 
huvudstäderna, skall inte heller tolkas som ett uttryck för den islamiska 
enigheten. Oftare än som uttryck för ett genuint intresse från de islamiska 
utövarna, kan dessa byggen ses som politiska utspel gentemot Västerland
et och gentemot migranterna av olika muslimska stater. Som sådana skall 
de förstås som en del av det pågående spelet mellan olika muslimskt ori
enterade länder, där konflikterna mellan länderna i mängder av frågor är 
mer påtagliga än samförstånden. 

Om inte demografi, social framgång, makt eller styrka i enighet kan 
förklara varför islam upplevs som ett hot är det islams 'institutionaliser-
ing' som framkallar snålvinden gentemot de muslimska invandrarna? Är 
det islamiska praktiker som framkallar de stora problemen? En genomgång 
av vilka de konkreta konfliktpunkterna varit i olika europeiska länder ger i 
sin torftighet ett nästan skrattretande intryck. Detta är i huvudsak vad som 
anses ha framkallat konflikter: 
1) Försöken från islamiska invandrares sida att hålla sig med 'halal' kött, 
dvs kött från djur slaktade genom skäktning. Det är intressant att man i 
media ofta diskuterar detta som "rituell slakt". Vad det handlar om är att 
de olika stegen i slakten utförs i lite olika ordning, och numera verkar pro 
blemen ofta vara lösta genom att djuren bedövas före skäktningen. Detta 
är alltså samma problem som mött judar som önskar koshermat. 
2) I arbetslivet har det varit problem att muslimer velat ha möjlighet att 
delta i 'salat', föreskrivna bönestunder. På det hela taget verkar omfattning
en av detta problem ha varit precis så stor eller liten som man velat göra 
det på varje enskild arbetsplats. 



3) Vissa begravningsritualer har orsakat konflikter. Önskemål om be
gravning i skrud i stället för kista och med graven orienterad mot Mecca 
snarare än såsom planerats av någon landskapsarkitekt har varit de mest 
påtagliga stridsämnena. 

4) I skolan har ett par frågor vållat särskild strid. Att inte tvinga barn till 
islamiskt praktiserande föräldrar att äta fläskkött har accepterats allmänt i 
vårt skolväsende. På en del håll finns en särskild bespisningskö för mus
limska barn (och icke-muslimska barn försöker ibland få  del av detta 
utbud, med ganska festliga diskussioner mellan personal och barn om vem 
som är muslim och vilka som inte är det). Sexualundervisning och närva
roplikt även för menstruerande flickor är andra konfliktämnen mellan en 
del islamiskt praktiserande och skolan. 

5) Byggnadstillstånd för moskéer och böneplatser, där lokala myndigheter 
med hänvisning till brist på parkeringsplatser och liknande försökt avstyra 
inrättandet av islamiskt orienterade mötesplatser. 

Hur allvarliga, kränkande eller upprörande konflikter av detta slag än kan 
ha tett sig för de inblandade är det uppenbart att detta slags konflikter, som 
ju på det hela taget kan lösas med lite god vilja (och detta har i stor ut
sträckning skett!), inte kan förklara fientligheten mot muslimska migrant-
er. 

Låt mig slutligen, för fullständighetens skull, beröra ytterligare ett 
tema som lanserats vida i massmedia, den så kallade muslimska terroris
men. Ett mord på en muslimsk ledare i Belgien och bombattentatet mot 
World Trade Center i USA (och den senare upptäckta bombkomplotten 
med samma huvudmän, i varje fall om man skall tro massmedia) är de två 
mest uppmärksammade exemplen på så kallad muslimsk terrorism. Det 
finns åtskilliga hundratals miljoner muslimer i världen. Vad som är häp
nadsväckande är hur lite terrorism som haft ett ursprung som på något sätt 
kunnat kopplas till islamiska sammanhang. Jag bortser här från det våld 
med politiskt-religiösa förtecken som utspelar sig i länder med huvudsak
ligen muslimsk befolkning; den blandning av religion, politisk pragma
tism/opportunism och annat, inklusive klan- och släktbaserade konflikter, 
så väl som emellanåt uttryck för post-koloniala konvulsioner, kräver ett 
helt annat utrymme än vad som finns här för att göra rättvisa. Bara ett på
pekande, det våld som utövas i islams namn är bara en liten del av t ex de 
34 större väpnade konflikter som nu pågår i världen. Och att våldet ibland 
kan klä sig i islamisk kappa för att framstå mer ideologiskt illustrerades 
väl av Saddam Husseins snabbt påkomna fromhet under Gulf-krisen. 

Det bör måhända påpekas att mindre än en handfull länder har gjort 
sharia, 'islamisk lag', till en del av sin lagstiftning. Med undantag för dessa 
få är övriga länder sekulära. 



Det är lite ironiskt att 800-årsminnet av Saladins död verkar ha pas
serat utan uppmärksamhet bland kurder, araber och muslimer i allmänhet. 
Att så var fallet är bara ytterligare ett bevis på att islam eller den muslim
ska världen inte är 'en' sak. I den komplexa politiken i Främre Orienten 
kunde man inte ens tillfälligt komma samman och utnyttja symboliken 
kring Saladin. 

Frågan kvarstår: Varför vår oro för de islamiska invandrarna? Svaret 
på denna fråga kan, i enlighet med vad som sagt ovan, inte sökas i de mus
limska invandrarnas situation eller i formerna för islams institutionalise-
ring i Västeuropa. Svaret skall snarast sökas i vår egen västerländska värld 
- det islam det handlar om har egentligen ingenting med islam som realitet 
att göra eller med islamiska invandrare. I stället är det en islam som är en 
västerländsk social fantasi. Som sådan spelar den en viktig roll i våra 
självföreställningar. Islam och de muslimska migranterna blir De Andra, 
som vi kan kontrastera oss mot, och så bygga upp våra föreställningar om 
vilka vi sjäva är. Detta innebär också att om de medeltida striderna mellan 
'muslimska' och 'kristna' styrkor förstås i sin historiska kontext som ett 
mischmasch av dynastiska, materiella och religiösa motiv, måste dagens 
konflikter förstås i sin kontext. Och här blir historien en symbolismens 
palett. 

Det islamiska som en västerländsk social fantasi 
Reformationen, franska revolutionen och 1800-talets nationalromantik är 
tre viktiga steg i formeringen av vad som ofta kallas den moderna ideolo
gin. Individen förvandlades till en individ, blev själv ansvarig för livslopp, 
moral, agens, och utrustades med en biografi. Politiskt styre blev inte 
längre en fråga om Guds nåd (även om uttrycket lever kvar i exempelvis 
kungens titel) utan skall vara ett uttryck för individers val och godkännan
de. Alla människor tillhör nationer, sedda som ett slags ursprungsenheter 
för mänskligheten. Var och en har sina egna krav på politisk autonomi, 
historia, egen kultur, eget språk. Nationen förser sina medlemmar med 
emotionella grunddrag. 

Denna ideologi skall förstås som ett paket. Människan är fri inom 
nationen, och (idealt) realiserar sig själv genom att nå de ideal som nation
en håller fram. Gudens död blir nationens födelse. De övergripande frågor
na om människans öde får en ny referens. Nationen omsluter människans 
liv, och människan omsluter nationen. 

Denna kulturella logik är en rätt ny konstruktion, men den har visat 
häpnadsväckande spridningskraft. Nationsbegreppet symboliserar grunden 
för det särklassigt mest legitima kravet i nutida politisk diskurs. Individens 
livsmöjligheter har kommit att bestämmas inom vad som ses som nation



ens politiska institutionsuttryck, staten, eller i samarbetet mellan stater. 
Nationens formella institution blir staten, vars legitimitet vilar just på att 
vara ett uttryck inte för rå makt -terror- eller Gudlig nåd -kungastyret- utan 
för nationen. 

Men, som den franske antropologen Dumont resonerar, modern ideo
logi är 'deflated' jämfört med vad som var tidigare. Tidigare system, som 
den tidiga kristendomen, band ihop människor, gud, samhälle till en tät 
hierarki där varje del var oupplösligt förbunden med varandra. I paketet 
rymdes också svaren på alla de stora livsfrågorna. Tillvarons ursprung, 
syfte, slut, var definierade inom en totalt hegemonisk ideologi som också 
bestämde de existentiella premisserna för den enskilde människan och 
dennes samhälle. 

Nationstanken klarar inte denna uppgift lika bra (annat än undantags
vis som i krigssituationer). Den moderna ideologin är öppnare, men därför 
också skörare. Människorna i nationen måste argumentera med sig sjäva 
om varför den egna nationen är bäst (det finns ju andra). Statens männi
skor måste övertyga medborgarna om att de är goda representanter för na
tionen som främjar dess (dvs, på samma gång medborgarnas) intressen. 

Det är i denna självövertygelsens och statslegitimeringens diskurs 
som islam och de muslimska invandrarna blir verktygen för våra försök att 
spinna meningsfullheter kring vår existens. Vi målar upp bilder av islam 
och de muslimska invandrarna som svarar mot de bekymmer vi själva har, 
och använder denna bild i en autodiskussion. 

Det är självfallet så, att vårt behov av denna diskussion är större när 
vårt samhälle utsätts för påfrestningar. Arbetslöshet, tilltagande spänning
ar i samhället (som under klippekonomins årtionde), grundläggande för
ändringar i våra kommersiella och politiska relationer till övriga Europa -
detta är allt faktorer som gör att De Andra blir viktigare som referenser för 
avståndstagande. Om vår egen situation är oklar, och vi inte riktigt vet vad 
vi håller på med eller vart vi är på väg kan vi åtminstone ha De Andra till 
att profilera oss mot. På detta sätt kan vi definiera en gemenskap mellan 
oss utan att behöva definiera det gemensamma utanför avståndstagandet. 

De hot vi känner i de kulturella omstöpningstider vi lever kan konkre
tiseras - islam - och ges ansikten - muslimer (även om det naturligtvis ock
så finns andra Andra). Hoten blir gripbara, bekämpningsbara och hanter-
bara. De lyfts in i kontexter där vi 'kan göra något åt det'. Våra osäker
heter kan diskuteras med referens till hur vi inte skall förhålla oss - som 
muslimer: även om våra egna föreställningar om familjeliv är svåra att rea
lisera, vill vi i alla fall inte ha det som muslimer som låser in sina kvinnor. 
Så vi får kämpa på och förbättra det vi har, för alternativet är så oerhört 
mycket värre. Vi vill leva som självständiga människor, som själva fattar 



besluten om vår tillvaro, hur jobbigt det än är. Vi vill sannerligen inte ha 
det som muslimer, som lever som ett slags islamiska kulturautomater. 

Det islamiska och muslimerna passar naturligtvis bra för rollen som 
De Andra. De är inte en del av det som definierats inom spännvidden av 
vårt eget samhälle. De är inte en intressegrupp rekryterad bland oss, de är 
utanför. Men samtidigt är de så nära oss genom ett medvetande om att de 
finns, och även runt oss i vårt dagliga liv. De andra som är i någon mening 
nära oss, men ändå på tryggt avstånd, är otrygghetens perfekta Andra. För 
Pyttan lill må kaffern kissa var och när han vill, och kanske i en rasistisk 
ABC-bok ge ett modest bidrag till utformningen av en rätt toaletteknik (att 
inte kissa var och när man vill), men 'kaffrer' saknar utom i sagans värld 
den aktualitet som gör De Andra realistiska och därför värdefulla. Men ak
tualiteten finns vad gäller islam och muslimer. Både genom att de engage
rar en förment historisk erfarenhet av hot mot västerlandet, genom sin 
närvaro på TV-skärmarna i oroliga delar av världen på någon flygtimmes 
avstånd, och därför att vi vet att de har sluppit in också i Sverige. Detta är 
några av de faktorer som gör att de blir effektiva Andra att ta avstånd från. 

Här hamnar man alltså i den tragiska fällan att för att islam, muslimer 
och muslimska invandrare skall kunna göra jobbet vi beställer av dem, att 
hjälpa oss i vår egen självbestämning, så måste de bli det vi kan ta avstånd 
från. 'Realiteterna' kan inte få stå i vägen för detta. 

Dagen efter det att jag började skriva denna artikel läser jag i tidnin
gen att bron i Mostar är bombad, och att en taleskvinna för FNs flykting
kommissarie klagar på hur män i officiella ställningar, "i kritrandskosty-
mer", försvårar arbetet genom att nu öppet sprida rasistiska uttalanden. 

Femtio- och sextiotalens internationalism i kalla krigets skugga 
känns långt bort. På samma gång måste vi inse att det bara finns en möjlig
het mot en vettigare värld, att hela tiden hålla fast vid en grundläggande 
medmänsklighet som övergripande värde. Att så är möjligt exemplifieras 
av den person denna vänbok är tillägnad. 
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Ingegerd Municio: 
SVENSK SKOLPOLITIK UNDER INTRYCK AV TVÅ 
DISKURSER: NATIONELL SJÄLVFÖRSTÅELSE OCH 
DEMOKRATISKT CREDO 

"What is the use of studying philosophy, ... if it does not improve your thinking 
about the important questions of everyday life ? " Ludwig wittgenstein 

CJ fur skall vi förstå den svenska skolpolitiken gentemot invandrare och 
J L- minoriteter? Hur kan vi tolka de statliga dokument, där denna poli
tik formuleras? Och hur skall vi förklara det att den tvåspråkiga undervis
ning för barn till invandrare och minoriteter, som togs beslut om 1976, 
aldrig blev genomförd inom den svenska grundskolan? 

I denna text lägger jag fram en hypotes om svar på dessa frågor. Den 
går ut på att skolpolitiken är ett uttryck för två med varandra konkurreran
de diskurser, båda starkt förankrade i svenskt tänkande och språk. Dessa 
diskurser aktualiseras dock vanligen inte i skolpolitiska sammanhang, utan 
i stället på andra samhällspolitiska områden. Den ena diskursen är den na
tionella självförståelsens, den andra det demokratiska credots. Medan den 
förra bygger på ett skiljande av oss från andra, ett skiljande som ger grund 
för inskränkningar av rättigheter, bygger den andra på ett antagande om 
allas lika rättigheter. Hypotesen utvecklas här i en beskrivning av de två 
diskurserna, följt av exemplifieringar från skolpolitiken, dels som denna 
formuleras i statliga dokument, dels som den genomförs på lokal nivå. 
Som en bakgrund formuleras först ett antal teoretiska ställningstaganden 
och utgångspunkter. 

En filosofisk grund för diskursanalys 
Den ömvändning i språkfilosofisk riktning som vi ser allt fler tecken på, 
både inom samhällsvetenskapen generellt och statsvetenskapen specifikt, 
brukar härledas till filosofen Wittgenstein och hans omvändelse i synen på 
språk och vetenskap. För att beskriva denna brukar man skilja på den tidi
gare och den senare Wittgenstein. För den tidige filosofen är språket be
stämt av verklighetens struktur. I sin Tractatus Logico-Philosophicus tar 
han sig före att avslöja de element av essentiell karaktär som finns i varje 
språk och som gör det möjligt att producera meningsfulla uttalanden om 
verkligheten. Därmed kan vetenskap särskiljas från det som är icke-veten-
skap. Enligt den sene Wittgenstein, t ex i Philosophical Investigations, 
består språket i stället av en rad olika språkspel, vart och ett av dem med 



en egen grammatik och egna regler. Därmed är språket inte en avbild av 
verkligheten och inte heller är mening essentiellt given. I stället beror den 
av kontexten och bygger på de konventioner som för tillfället råder. Ord
ens mening varierar allt efter hur de används.1 Frågan om en avgränsning 
av vetenskap från icke-vetenskap blir mer empirisk än filosofisk. 

Det är i Wittgensteins efterföljd som det blir intressant att studera re
lationerna mellan språk, mening och handlande. I stället för att se språk 
som något som direkt motsvarar verkligheten, kan vi problematisera dess 
roll i vår perception av verkligheten. Den verklighet vi studerar förmedlas 
till oss via språket, men inte som en direkt avbild. Utgångspunkten är i 
stället att verkligheten ordnas och ges mening med sådana språkliga verk
tyg som begrepp, kategoriseringar och metaforer. "Language is not about 
objects and experience, it is constitutive of objects and experience." (Sha
piro 1981:20) 

Inom statsvetenskap är det Murray Edelmans böcker om språk och 
dess relation till politik som är de mest välkända.2 Han har beskrivit det 
politiska språkets manipulativa karaktär och hur detta används av dem 
som har makt för att vidga klyftan till de maktlösa. Men han har också på
pekat hur var och en som försöker utöva inflytande över någon annan fån
gas av de regler och den oförutsägbara dynamik som ligger inbäddad i an
vändandet av språkets symboler. Därmed kan Edelman bibehålla möjlig
heten av individuella politiska aktörer i sin teori, samtidigt som han pekar 
på den gemensamma retoriska kontext som dessa aktörer måste bygga på 
och på olika sätt använda sig av i sitt handlande. Denna retoriska kontext 
och de diskurser som formar den kan därmed analyseras oberoende av de 
individuella politiska aktörerna. Med andra ord, vi får en text utan förfat
tare att ställa frågor till, en text som ständigt tolkas och omtolkas.3 

Edelman leder oss därmed till dekonstruktion som ett sätt att analys
era det politiska språket.4 Han pekar särskilt på vikten av att avslöja de 
möjligheter språket erbjuder för att kasta om konventionella värdehierar
kier: "To wage war is to foster peace". Genom att ordens mening varierar 
med kontexten är de öppna för att användas i enlighet med olika talares 
intressen, och öppna att omtolkas av olika åhörare till nya betydelser. Det 
politiska språket spelar med ett brett spektrum av associationer för att 
väcka väljarnas stöd. Dessa kan blottläggas i dekonstruktionen av detta 
språk. 

Att dekonstruera en diskurs 
Vad menas med diskurs? Bartelson (1993:16) skriver att "discourse -
whether political or scientific - is actively involved in the construction of 
reality through (...) the mobile army of metaphors". Begreppet diskurs hör 



således hemma i den syn på språket som förknippas med den senare Witt
genstein. Språket, liksom diskursen, avbildar inte verkligheten, utan kons
tituerar den. Den som framför allt arbetat med detta begrepp är den fran
ske filosofen Foucault. För honom är diskursen något mer än en tanke syn-
liggjord av orden eller "spelet hos språkets egna strukturer såsom produce
rande en meningseffekt" (Foucault 1993:33). Därmed fjärmar sig Foucault 
ett steg från Wittgensteins språkspel och ger diskursen en egen plats i vårt 
tänkande. För honom är diskurser system av yttranden, system som styrs 
av bestämda regler om vad som får sägas, vem som får tala och vad som 
är sant. Varje diskurs är dessutom relaterad till en bestämd praktik. Det 
finns således för varje tid en diskurs som är legitim inom medicin, biologi 
etc, liksom det också finns diskurser som är relaterade till institutionalise
rad samhällelig praxis. 

Foucault skriver: "Diskurserna måste behandlas som åtskilda prak
tiker vilka korsas och ibland närmar sig varandra men lika ofta är ovetan
de om eller utesluter varandra" (1993:37)5. Han ger därmed utrymme för 
de frågeställningar som här är aktuella för mig. Kan spår av en diskurs 
hittas i en annan? Kan två diskurser konkurrera med varandra om legitimi
tet inom en samhällelig praxis? Men hans diskussion av diskursens ritualer 
ger också utrymme för att särskilja maktrelationer, hur dessa ritualer be
stämmer vem som dominerar och vem som är underordnad, vem som är 
inom diskursens samfund och vem som är utanför. (Foucault 1993:26f) 
Slutligen leder Foucault oss till det han kallar för "offrandet av kunskaps
subjektet". (Foucault 1988:69). Således menar han är det inte möjligt att i 
någon mening bedöma en diskurs som vore det från en punkt utanför his
torien, där den som gör bedömningen placerar sig själv. I stället för att 
ställa frågor om sanning/falskhet måste vi acceptera vår plats innanför his
torien, en plats som omöjliggör svar på sådana frågor, och nöja oss med 
att fråga hur man talade om det som intresserar oss, under en viss tidspe
riod. 

För att närmare specificera en sådan enkel fråga försöker jag i denna 
uppsats använda delar av en metod som är baserad på dekonstruktion.6 

Den första av dessa delar fokuserar de kedjor av associationer som textens 
symboler ger upphov till och som bildar spår i texten. Dessa symboler är 
ord och konstruktioner som framstår som viktiga i sammanhanget och som 
får texten att fungera, i betydelsen att den ger mening. Frågan är vilka as
sociationer som en text leder till. De skolpolitiska texter som jag här dis
kuterar och som gäller invandrarundervisningen innehåller många sådana 
ord/symboler och uttalanden med stark associationskraft. Dock utvidgas 
denna fråga här till att gälla hur de två diskurser som jag särskilt diskuterar 



träder in i dessa skolpolitiska texter och därmed leder associationerna åt det 
ena eller det andra hållet. Därmed utvidgas begreppet spår till att omfatta 
påverkan från andra texters associationsfält. Hur relateras den skolpolitik 
som gäller invandrarelever i sina olika delar, och under olika tider, till dis
kurserna om nationell självförståelse och om demokrati? 

Den andra delen i denna metod handlar om det retoriska grepp som 
ofta används för att ge mening i texter och som består av att konstruera 
hierarkiska motsättningar. Dessa motsättningar framställs ofta parvis och 
bygger därmed på aristoteliskt tänkande. Många sådana par är allmängods 
också i samtida texter, par som man/kvinna, kultur/natur, rationell/emotio
nell, etc. Rent logiskt skulle sådana dikotoma motsatser kunna ha samma 
status, men i praktiken är de oftast hierarkiskt ordnade, så att det ena ledet 
ses som överordnat eller mer värt än det andra. I dekonstruktionen av en 
text är sådana motsatspar ofta intressanta, på grund av den omedelbara 
kraft de har att ordna vårt tänkande och ge en igenkännbar och till synes 
självklar mening till det som behandlas. Den skolpolitik som gäller invand
rarelever ger många tillfällen att iaktta hur sådan motsatspar ordnar sven
skar och invandrare. 

I detta sammanhang är en viktig sådan dikotomi den mellan det inre 
och det yttre. Medan diskursen om den nationella självförståelsen bygger 
på uteslutning och en klar gränsdragning mellan vilka som är inne och vil
ka som är ute, bygger det demokratiska credot på värdet av att innesluta 
alla berörda. Detta ger en av de viktigaste hierarkiska ordningarna i den 
skolpolitik som här fokuserar. Är invandrarelever och -föräldrar inne i 
skolan, eller ställs de utanför? 

Men också i dekonstruktionen finns en sådan dikotomi, den mellan 
talad och skriven text. Derrida (1976:14) ger den skrivna texten företräde: 
"There is no linguistic sign before writing." Onekligen torde det vara lät
tare att följa spår i en skriven än i en talad text. I en undersökning av skol
politik som den jag skisserar här är dock både tal och skrift nödvändiga. 
På central nivå formuleras politiken i skrift, men i det lokala genomföran
det dokumenteras politikens uttolkning mer i tal än i skrift. 

Som en sista del i denna metod har jag slutligen också använt det 
som hos Edelman (1988:115f) beskrivs som en omkastning av konventio
nella värdehierarkier. Hans beskrivning av denna princip ger grund för att 
utvidga den från att gälla värdehierarkier till att omfatta språkets möjlig
heter att leda tanken från det ena till det andra, på ett sätt som logiskt sett 
förefaller orimligt. I min dissekering av skolpolitiken kan detta handla om 
en oväntad omkastning från att diskutera denna politik i termer av den 
demokratiska diskursen till att tala i termer av den nationella självförståel
sens diskurs. 



Hittills har diskurs använts om det demokratiska credot och den 
nationella självförståelsen, men däremot inte om de skolpolitiska texterna. 
Dock måste också dessa ses som en diskurs/flera diskurser. De är direkt 
relaterade till skolans praxis. Det är framför allt hemspråksreformen från 
år 1977 som kommer att behandlas här, samt texter som är relaterade till 
den. Det är denna reform som gjorde det möjligt att tala om invandrarelev
er i skolan, och som ställde frågan om deras undervisning på den offentli
ga - politiska och massmediala - dagordningen. Men innan jag övergår till 
dessa texter, skall jag kort beskriva de två diskurser som jag antar påver
kar dem. 

Det demokratiska credot 
Under tiden mellan de båda världskrigen fick demokrati sin roll som ge
mensam överideologi för samtliga politiska partier i Sverige. Den innebar 
framför allt allmän och lika rösträtt och ett representativt styrelseskick. I 
den demokratiska ideologin ingår traditionellt också s k medborgerliga fri-
och rättigheter. Dessa innebär frihet att yttra sig, att ha möten, att utge tid
ningar och att bilda organisationer, och rätt till liv och egendom, samt 
skydd för minoriteter. Hit hör också antaganden om en privat sfär som 
fredas från statlig inblandning. Här är diskussionen om gränsdragningen 
ständigt aktuell, idag rör den t ex en pappamånad i föräldraförsäkringen. I 
denna ideologi ingår också någon form av jämlikhet som en förutsättning 
för att utnyttja friheter och rättigheter, samt för att delta. Också här pågår 
en ständig diskussion och omdefinition - av möjligheter till jämlikhet, av 
definitioner av frihet, och inte minst av förutsättningarna för ett aktivt 
folkligt deltagande. Demokrati i välfärdsstaten innehåller dessutom sedan 
30-talet en ökande acceptans av statlig intervention inom alla samhälls
områden. Trots 80-talets kritik av den sociala ingenjörskonsten och sär
skilt dess avarter, är statens plikt och rätt att påverka en integrerad del av 
det demokratiska credot av idag.7 

På invandrarpolitikens område är riksdagsbeslutet år 1975 om rikt
linjer för invandrar- och minoritetspolitiken en utmärkt illustration av det 
demokratiska credot.8 Målen för denna politik sammanfattades i begrep
pen jämlikhet, valfrihet och samverkan. Dessa begrepp återfinns direkt i 
den demokratiska diskursen som den beskrivs ovan. De specificeras när
mare i propositionen. Jämlikhetsmålet handlar om att invandringen "an
passas till samhällets möjligheter att ge invandrarna arbete, bostad, social 
omvårdnad och utbildning på samma villkor som befolkningen i övrigt", 
men det handlar också om "att ge medlemmar av språkliga minoritetsgrup
per möjlighet att (...) upprätthålla och skapa respekt för en egen språklig 
och kulturell identitet". Valfrihetsmålet "innebär att medlemmar av språk



liga minoriteter som är bosatta i Sverige (...) ges möjligheter att själva 
välja i vilken grad de vill behålla och utveckla sin ursprungliga kulturella 
och språkliga identitet". Samverkansmålet är en uppmaning till samverkan 
"mellan invandrar- och minoritetsgrupperna och majoritetsbefolkningen" 
(sid 15). Riktlinjerna erbjuder således invandrare och minoriteter jämlika 
levnadsvillkor med svenskar, lika rätt till eget språk och kultur som majo
ritetsbefolkningen, samt deltagande i beslut som "likvärdiga parter i sam
hället" (sid 16). Detta beslut följdes av beslutet om kommunal rösträtt för 
utländska medborgare år 1976, ett beslut som blev en bekräftelse på rikt
linjerna. 

När den demokratiska diskursen konfronteras med frågan om invand
rare och minoriteter sker en inneslutning av dessa i den demokratiska ge
menskapen. De likställs med majoritetsbefolkningen och ges samma rättig
heter. Den enda uteslutning vi kan observera är den att utländska medbor
gare inte får rösträtt i riksdagsval. 

Sedan 1975 års beslut togs har de mål som formulerades ofta diskute
rats. Framför allt har det ifrågasatts om målen har uppnåtts. Dock har ock
så förslag ställts om att begränsa målen, särskilt har valfrihetsmålet dis
kuterats i detta sammanhang. I en proposition om invandrarpolitiken tio år 
senare ifrågasattes om valfrihetsmålet överhuvudtaget kunde bibehållas, 
och i en annan proposition ännu några år senare föreslogs att detta mål på 
nytt diskuterades.9 Att döma av uttalanden som gjordes fanns det också på 
regeringsnivå en tvekan till att behålla målet om valfrihet. Man menade att 
det hade lett till krav på minoritetsrättigheter, liksom till förhoppningar 
hos invandrarna som inte kunde infrias. Dessutom hade det väckt farhågor 
hos svenskar som var oroade över valfrihetens räckvidd. 

Efter sedvanlig utredning lades propositionen 1990/91:19 fram, en 
proposition som innehöll ett särskilt avsnitt om valfrihet. Trots sin bak
grund är detta ett dokument som helt är genomsyrat av det demokratiska 
credot. Inga begränsningar av valfrihetsmålet är nödvändiga vid sidan av 
de generella lagar och regler som redan finns. Dessa sätter gränser för 
eventuella överskridanden av det i samhället tillåtna. I stället förordar man 
fortsatt arbete för jämlikhet och välfärd, samt mot diskriminering och 
främlingsfientlighet. Det framtida samhälle man beskriver är generöst och 
mångkulturellt. Där tar både infödda och invandrare ansvar för att uppsatta 
mål förverkligas, och invandrarpolitiska frågor särskiljs inte längre från 
den generella samhällspolitiken. Jämlikhet i levnadsvillkor, rätt till språk 
och kultur, samt deltagande i politiken och på andra samhällsområden är 
fortfarande riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken. 

I denna senare text är inneslutning av invandrare och minoriteter dri
ven ett steg längre. Det gemensamma samhället definieras som mångkul



turellt och invandrarpolitiska frågor som frågor om samhällspolitiken ge
nerellt. 

Nationell självförståelse 
Det är vanligt att särskilja två olika bakgrunder till idén om nationalstaten. 
Den ena är den franska revolutionen, då nationen skildes från den enväldi
ge monarken, liksom från aristokratin, och i stället blev det som förenade 
borgerskapet. Därmed blev nationalstaten en konstitutionell ordning som 
stod över stridigheterna i det civila samhället. Den andra är den romantis
ka nationalismen med Tyskland som centrum. Den byggde på språklig och 
kulturell gemenskap som grund för nationsbyggande. Under 1900-talet 
förenades dessa två principer och blev till en ideologisk grund för konsti
tutionella reformer inom stater och nationell självständighet utåt. (Österud 
1984:25f., Bartelson 1993:28f.) 

För Sveriges del torde idén om den svenska nationen mer ha grundats 
på en gemensam kultur och ett gemensamt språk än på ett givet territori
um. Inflytandet från Tyskland var starkt både under 1800- och 1900-talet. 
Men dessutom har gränserna mot andra länder varierat, dels genom eröv
ringar på andra sidan Östersjön, dels genom att vi relativt sent i vår histo
ria varit förenade med Finland och Norge. Språkets betydelse i byggandet 
av den svenska nationen framgår också av att relationen till Finland i detta 
avseende närmast gavs en kolonial utformning. Den maktbärande klassen 
där var svensktalande under vår 650-åriga gemensamma historia. Svenska 
var det enda officiella språket fram till 1863, då de ryska makthavarna 
jämställde det finska språket med det svenska. Att just språket var en vik
tig grund för delaktighet i den svenska nationen, framgår dessutom av att 
finlandssvenskar som invandrade till Sverige under 1900-talets första år
tionden inte registrerades som invandrare med utländskt medborgarskap, 
vilket däremot gjordes för finsktalande invandrare från Finland. 

Liksom i andra länder användes utbildningen i Sverige för att uppnå 
den språkliga och kulturella enhet som eftersträvades (Österud 1984:40). 
Så t ex innebar den statliga skolpolitiken gentemot den finsktalande mi
noriteten i norra Sverige, en politik som proklamerades år 1888 och utö
vades fram till 1960-talets slut, ett uttryckligt förbud mot att använda 
barnens modersmål i undervisningen, och mot att överhuvudtaget kom
municera med barnen på något annat än svenska. Det samiska språket var 
förbjudet fram till 1950-talet. Men kanske än mer effektivt i byggandet av 
nationen var konstituerandet av nationen i den historieskrivning som för
medlades, och fortfarande förmedlas, i skolan. Bilden av Sverige som ett 
språkligt och kulturellt homogent land, fram till det att invandringen efter 
andra världskriget ändrade detta, synes fortleva i förslaget till ny läroplan, 



regeringens proposition 1992/93:220. Det är också den bild som domine
rar i den politiska retoriken. 

Jag har tidigare konstaterat att nationen konstitueras i gränsdragning
ar mellan inre och yttre, mellan oss och andra, mellan det svenska och det 
icke-svenska. Just sådana gränsdragningar och jämförelser torde höra till 
varje process av individuellt och socialt skapande av identitet. Den scen 
där denna process utspelas och som vi här kommer att återkalla är åren 
1900-30 då en effektiv invandrings- och utlänningskontroll infördes i Sve
rige, liksom i många andra länder. Därmed ersattes det fria folkutbytet 
med en allt restriktivare invandringspolitik. Tomas Hammar har i sin av
handling Sverige åt svenskarna. Invandringspolitik, utlänningskontroll 
och asylrätt 1900-1932 redogjort för den process, varigenom detta skedde. 
I avhandlingen ställer han också frågan: "Vilka föreställningar och värde
ringar låg till grund för den svenska invandrings- och utlänningspolitik
en?" Det är i svaren på denna fråga som hans avhandling ger det empiriska 
underlaget för att beskriva det konstituerande av en diskurs för nationell 
självförståelse som här fokuseras.10 

Min hypotes är att den diskurs som då uttrycktes i officiella doku
ment numera formuleras i inofficiella sammanhang. Den utgör en självklar 
del av ett nationellt medvetande, där det svenska överordnas det icke
svenska. Men också politiker, både på riksnivå och lokalt, återknyter till 
denna diskurs i sin politiska retorik. Däremot har denna diskurs ersatts av 
det demokratiska credot i sådana officiella dokument som explicit diskute
rar invandrare och minoriteter. Som vi har sett exempel på definieras den 
svenska staten och det svenska samhället i denna diskurs inte längre som 
enbart svenskt, utan som mångkulturellt. 

Hur framställs de andra, de som i den nationella självförståelsens 
diskurs får ge profil åt det svenskal Hur beskrevs de i början på seklet och 
hur beskrivs de idag? Vi kan illustrera detta med två skildringar av jord
bruksarbetare från Polen. 

"Småväxta, med intetsägande ansikten, böjda under bördan av 
stora klädbylten, stego främlingarna i land, framdrivna av ett par 
grovhuggna, knölpåksklädda karlfigurer. - Polacker, galizier till 
betjätten!... Eländigt klädda, slöa och rådvillig t livliga, som en hop 
boskap, representerande det lägsta stadiet av varan - arbetskraft. 
Så och så många armar, sålda för så och så många månader, stod 
det i värvarens faktura, och betriddarna behöva inte riskera att 
kreditera fel, här ha de bara armar, utan behov, utan mänskliga 
fordringar, endast lite potatis tre gånger om dagen. - Dessa förned
rade, bestulna varelser, sålda åt den hejdlösa utplundringen, be
fraktade över en halv världsdel för att slå tillbaka en ännu icke ens 
yrvaken trälklass, voro naturligtvis kristna." (Arbetet 1904, citerad 
i Hammar 1964:33J. 



"De bor i tält, uthus och baracker. De jobbar långa dagar i alla 
väder. De får dåligt betalt men klagar sällan. Med eller utan ar
betstillstånd gallrar de sallad och plockar gurkor. (...) -Utan po
lackerna skulle vi inte få grödorna ur jorden. (...) Svenskar skulle 
åtminstone fram till depressionen ansett sig skamligt utnyttjade i 
motsvarande situation. Nu säger en och annan att också vi sven
skar kommer att få lära oss jobba för pengarna igen. (...) De arbe
tar bra polackerna, men när svampen och bären är slut, när det 
försvinner höns ur hönsgårdarna och stjäls bensin på macken, då 
vet man ju vilka som varit framme... (...) Arbetsgivaren hade hållit 
inne deras löner och det blev polisens sak att eskortera svartjob
barna till Polenfärjan utan att de fått ut sina pengar." (Dagens 
Nyheter 1993-08-11). 

I dessa två tidningsartiklar finns uppenbara likheter i budskapet, trots att 
90 år skiljer dem åt. Annorlundaheten betonas - dessa polska arbetare skil
jer sig från svenska. Denna annorlundahet framställs som en fara för det 
svenska, i det förra fallet genom ett ifrågasättande av deras mänsklighet, i 
det senare med antydningar om kriminalitet och illojal konkurrens med 
svenska arbetare. 

Dessa två exempel var från tidningar. Liknande hierarkiska motsätt
ningar mellan det svenska och det icke-svenska finns dock i officiella do
kument från den aktuella perioden. Dessa motsättningar framkallar "en 
positiv värdering av det nationellt svenska" (Hammar 1964:370), genom 
beskrivningar av det icke-svenska i mycket negativa termer. I dessa be
skrivningar återkommer vissa teman. Hammar har sammanfattat dem i av
handlingens slutkapitel (sid. 363f.). 

Ett sådant tema var det xenofobiska. Hammar talar om allehanda ned
sättande omdömen om utlänningar i allmänhet och om speciella utlännings
grupper. I en motion till första kammaren år 1907 talas om 

"mera eller mindre och med eller utan skäl förtryckta individer av 
helt annan ras, religion, bildning, uppfostran och åskådning än de 
hos oss rådande och gällande, individer, som uppvuxit under revo
lutionära, ja, anarkistiska förhållanden med dess förakt för lag och 
ordning och dess ringaktning av andras liv och egendom, som just 
är utmärkande för de slaviska folken, med ett ord lågt stående in
divider, som ej kunna stämplas annat än som formligt slödder." 

I samma motion heter det om de polska och ryska judar som kunde tänkas 
komma till Sverige: 

"en ren liga avsedd att ekonomiskt bekriga det kristna samhället 
och att suga till sig det av dem hemsökta landets näring och must". 
(Citerad i Hammar  1964:59.) 

Detta citat för vidare till ett återkommande tema, det som förknippar in
vandrare med kriminalitet. Man talar om "asociala individer" som försör
jer  sig genom brott, som "stryker omkring utan att ens söka arbete" 



(Hammar 1964:63f). Detta tema återfinns i dagens debatt, t ex när lan 
Wachtmeister skriver om "politiker som med öppna ögon tillät import av 
krig och kriminalitet" (Svenska Dagbladet 1993-08-18). Nära relaterat till 
detta är föreställningen att invandrare bär på smittsamma sjukdomar. 
Skyddet av folkhälsan blir ett viktigt motiv för utlänningskontrollen 
(Hammar 1964:139). Även detta tema återkommer idag, t ex när Patera tar 
upp befolkningens oro: 

"då landet släpper in tusentals invandrare från aidsdrabbade afri
kanska länder - och det sedan visar sig att många av just dessa in
vandrare är hivpositiva?" (Svenska Dagbladet 1993-08-18). 

Ett tema som togs upp i motionen från år 1907 och som upprepades med 
stigande intensitet under den period som Hammar studerade var det ras
liga. I en proposition år 1927 talade man om vikten av 

"att kontrollera en invandring av folkslag, som ej till båtnad för 
oss låta sig sammansmälta med vår befolkning" (Citerad i Hammar 
1964:365). 

I debatten i andra kammaren samma år talade man om den svenska rasens 
höga kvalitet och om plikten att bevara den dyrbara homogeniteten: 

"Vi ha ju lyckan att äga en ras, som ännu är ganska oförstörd, en 
ras som är bärare av mycket höga och mycket goda egenskaper." 

Vilka folkslag ville man hindra en sammanblandning med? Till dessa hör
de judar, som under hela den undersökta perioden omtalades i mycket ne
gativa termer. Dessutom utpekades "lappar", samt "slaviska folk, zigenare, 
negrer och kineser" (Hammar 1964:367 och 370). Men också gynnsamma 
blandningar förespeglades, dem "mellan svenskar å ena sidan och andra 
skandinaver, tyskar, holländare eller engelsmän å den andra". Idag har så
dana rasliga argument mot invandring ersatts av kulturella argument. Så
ledes förordar Åström urvalskriterier för asylsökande på kulturella grund
er. Vi bör inte ge asyl till dem som 

"kommer från ett land eller en kultur vars seder och bruk är så vä-
sensfrämmande /jämfört med den svenska kulturen/att en någorlun
da harmonisk anpassning är svår eller omöjlig " (Dagens Nyheter 
1990-08-25). 

Också under den tid som Hammar studerade uttrycktes föreställningar om 
att vissa invandrare var välkomna, andra inte. Man talade om att den sven
ska kapitalismen och industrin behövde dugliga invandrare - kapitalister 
och industrimän, men också dugliga arbetare. Argument som baserades på 
blod användes således inte bara för att utesluta dem som lämnade "under
panter utav ett mera smutsigt blod, som stannar kvar efter dem inom vår 
ariska folkstam" (Hammar 1964:60), utan också för att innesluta dem som 
antogs bära på värdefullt blod: 



"Kunde utländska arbetare - ej ryska, utan intelligenta tyska, bel
giska eller, varför inte amerikanska - förmås att till något antal in
flytta, skulle detta säkerligen verka uppfriskande på det inhemska 
arbetarblodet genom ...föredöme av seghet, uthållighet och preci
sion..." (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1901, citerad i 
Hammar  1964:43). 

I denna kategorisering av invandrare från olika länder är det mycket starka 
motståndet mot finsktalande invandrare från Finland anmärkningsvärt, lik
som de många negativa och föraktfulla beskrivningarna av dem. I konsti
tutionsutskottet år 1920 talade man om "rikets intresse av att inte behöva 
hysa främmande element av tvivelaktigt värde" och syftade därvid på fin
nar (Hammar 1964:269). Dessa kunde utgöra ett hot särskilt mot svensk
heten i norra Sverige, och man krävde åtgärder mot "löst folk" och "stryk
finnar". Länsstyrelserna i Härnösand och Luleå klagade över att "det säm
sta element, som från främmande land tillföres Sverige" kom från Finland 
(Hammar 1964:64). Andra myndighetspersoner talade om "tvivelaktiga 
element" med ett "synnerligen demoraliserande inflytande på den bofasta 
befolkningen" och som var "samhällsvådliga". I ett annat sammanhang 
varnades för att norra Sverige "översvämmats av mer eller mindre tvetydi
ga individer" från Finland, som när de fått uppehållsbok började "stjäla, 
supa och misshandla". Detta "slödder är en landsplåga här i övre Norr
land" (Hammar 1964:265f). 

Ett annat dåtida tema som också är dagens var oron för en massinva
sion av invandrare från Ryssland och övriga Östeuropa. Man talade om 
"allsköns gäster österifrån" och gjorde beräkningar av antalet judar i de 
baltiska länderna. Idag riktas denna oro framför allt mot de krigsdrabbade 
i f d Jugoslavien. lan Wachtmeister gör dagens beräkningar med anledning 
av de 40 000 bosniska flyktingar som med anhöriginvandring påstås 
komma att uppgå till 100 000 (Svenska Dagbladet 1993-08-13). Denna 
bild av en hotande massinvandring kopplades då som idag till frågan om 
huruvida vi har råd att vara solidariska. Då talades om den utländska kon
kurrensen om livsmedel, bostäder och arbeten. En sänkning av levnads
standarden hotade, enligt en motion till andra kammaren år 1927, med de 
"människor, som, ifall de komma i massor, ovillkorligen måste genom den 
ökade konkurrensen pressa ned standarden för våra egna" (Hammar 
1964:374). På ett liknade sätt har dagens diskussion i mycket kommit att 
handla om kostnader för invandring och flyktingmottagning, kostnader 
som direkt ställts mot nedskärningar i barn- och äldreomsorg, men som 
också använts för måla upp bilder om framtida misär. 

I den diskurs som jag här har beskrivit konstitueras det som jag kallat 
nationell självförståelse genom beskrivningar av det icke-svenska i termer 



som konsekvent leder till negativa associationer. Genomgående spår i 
texterna är hot om kriminalitet, sjukdomar och fattigdom, hot som förk
nippas med de andra, de som inte tillhör oss. Nödvändigheten av att i 
självförsvar utesluta det hotande blir en självklar följd. I diskursen ingår 
kategoriseringar av dessa andra, kategoriseringar som varierar med tiden, 
och som också medger ett accepterande av att vissa andra förenas med det 
svenska. Uppvärderingen av det svenska är en självklar, men ofta outsagd, 
referens i denna diskurs. Denna uppvärdering baseras inte enbart på den 
betydelse och det värde som det svenska kan ha för en enskild individ, 
eller för det svenska kollektivet, utan blir till en värdering efter en univer
sell rangskala. Det är en uppvärdering som blir etnocentrisk, i och med att 
det svenska inte bara ses som mer värt, utan också som mer normalt än det 
icke-svenska. Det är en uppvärdering som ger legitimitet för att bedöma 
det icke-svenska, som vore det svenska en upphöjd plats utifrån vilken en 
bättre överblick gavs av vad som gott och ont är, inte bara för oss själva, 
utan också för andra. 

Den nationella självförståelsens diskurs appellerar till känslor både i 
de bilder av hot som målas upp, och i bilden av Sverige som ett homogent, 
enspråkigt land, med en för hela befolkningen gemensam och enhetlig kul
tur. Denna bild bygger då som nu på ett förtigande av inhemska minoritet
er, och ett förnekande av tidigare invandring. Gårdagens bilder av externa 
hot har idag kompletterats med bilden av ett framtida heterogent och 
mångkulturellt Sverige, en bild som representerar de yttre hotens invasion 
av landet. 

Denna diskurs är allestädes närvarande. Det finns skillnader mellan 
dagens diskurs och gårdagens, i det att de mest negativa och föraktfulla 
omdömena om det icke-svenska är borta. Dock liknar dagens diskurs den 
från förr, i det att den skarpt avgränsar det inre från det yttre och därvid 
framställer det yttre som ett hot, att den skiljer oss från de andra och 
därvid kategoriserar dem, och att den uppvärderar det svenska till mer värt 
och mer normalt än det icke-svenska. Min hypotes är, som redan framgått, 
att denna diskurs också påverkar sådana politiska texter, där den explicita 
diskursen är det demokratiska credots. Än mer närvarande är den i de 
sammanhang där offentlig politik genomförs. I följande avsnitt relateras 
denna hypotes till skolpolitiken. 

Svensk skolpolitik 
Hemspråksreformen från år 1977 är det skolpolitiska dokument som direkt 
motsvarar beslutet i riksdagen år 1975 om riktlinjer för invandrar- och 
minoritetspolitiken. Den ger tvåspråkighet som mål för invandrar- och mi



noritetselever i svensk skola. För att uppnå målet ges dessa elever rätt till 
undervisning efter behov. Riktlinjernas mål om jämlikhet skulle uppnås 
med tvåspråkig undervisning som medel, målet om valfrihet genom reella 
möjligheter att välja i vilken grad man ville anamma sin ursprungliga 
språkliga och kulturella identitet och/eller uppgå i den svenska, målet om 
samverkan genom att invandrarföräldrar gavs en viktig roll i undervisning
ens organisation. Hemspråksreformen genomsyras av det demokratiska 
credots diskurs. Invandrar- och minoritetselever erbjuds särskilda åtgärder 
för att uppnå jämlikhet med svenska elever inom utbildningen. De tillför
säkras lika rättigheter till språk och kultur. Deras föräldrar inbjuds att del
taga i skolans beslut. 

Teorier om modersmål 

Hemspråksreformen innebar ett brott mot tidigare skolpolitik i och med de 
åtgärder den förespråkade och de rättigheter som den gav invandrar- och 
minoritetselever och deras föräldrar. Däremot innebar den en kontinuitet 
med avseende på de pedagogiska och lingvistiska teorier om modersmål 
och inlärning som fick motivera sådana åtgärder och rättigheter. Redan i 
tidigare skolpolitiska dokument hade sådana teorier redovisats. Så t ex 
diskuterades frågan om undervisning av invandrares barn och olika minori
tetsgruppers intressen i en offentlig utredning på 60-talet. (SOU 1966:55). 
Där återgav man uttalanden från en UNESCO-konferens på 1950-talet om 
tvåspråkiga barns undervisning, bl a som följer (redovisningen nedan ut
går från de sammanfattningar som görs i SOU 1983:57): 

"Modersmålet är en människas naturliga uttrycksmedel och ett av 
hennes första behov är att till fullo utveckla sin uttrycksförmåga. 
Varje elev bör börja sin egentliga undervisning på sitt moders
mål. " 

Man citerar också ur svenska forskares verk. T ex "Om vägen till abstrak
tionerna": 

"... till allmänbildningsbegreppen och det högre tankelivet går 
genom det närliggande och konkreta, det som först blir upplevt och 
begripet. Därför innebär elementär skolundervisning på ett annat 
språk än barnets modersmål ett allvarligt avsteg från den elemen
tära pedagogiska regel, som säger, att man skall gå från det kända 
till det okända. Endast modersmålet kan med sin anknytning till 
barnets egen miljö och erfarenheter introducera detta i de abstrak
ta begreppen och den högre kulturens värld". 

Vilka rekommendationer om åtgärder ledde dessa teoretiska utgångspunkt
er till före reformen? I denna utredning påpekade man att ett skolväsende 
utan differentieringar höll på att skapas i Sverige. Därmed skulle tidigare 



"segregation" ersättas med "integration". När man diskuterade särskilda 
undervisningsavdelningar för minoriteternas barn för modersmålsundervis
ning, kom man därför fram till att den nya grundskolan byggde på att barn 
från olika grupper i samhället undervisades gemensamt. Avsteg från detta 
borde "göras i minsta möjliga omfattning". I stället föreslog man att, om 
flera icke-svenskspråkiga barn fanns i samma klass, kunde de få undervis
ning i modersmål två veckotimmar. 

Man ställde också frågan om det fanns skäl att inrätta särskilda sko
lor för språkliga minoriteter. Där hade man "intagit den principiella stånd
punkten" att de inflyttade språkliga minoriteternas barn bör undervisas 
tillsammans med övriga barn. Trots de pedagogiska och lingvistiska ar
gument för en undervisning i och på modersmål som man här presentera
de, föreslog man således att den skolpolitik som tidigare praktiserats skul
le fortsätta. Principen om svenskspråkighet var vägledande för denna po
litik. 

För oss och vissa andra 

Vi ser här exempel på den omkastning med språkliga medel som tidigare 
beskrivits. Med hänvisning till en principiell ståndpunkt avvisar man den 
generella giltigheten av de pedagogiska och lingvistiska teorier som man 
tidigare redovisat. Därmed blir dessa giltiga för svenska elever, men inte 
för icke-svenska. Den nationella självförståelsens diskurs ger den menings
kontext som erfordras för att avvisa lika rättigheter i utbildningen för in 
vandrar- och minoritetselever. Den får motivera att en integration med 
svenska elever värderas högre än en utbildning utformad på pedagogiska 
och lingvistiska grunder. 

Frågan om särskilda minoritetsskolor diskuterades också av Invand
rarn tredningen, den utredning som föregick beslutet om riktlinjer för in
vandrar* och minoritetspolitiken år 1975. Också den byggde sina rekom
mendationer på vetenskapliga rön om modersmålets betydelse. Men lik
som tidigare utredningar tog den avstånd från särskilda skolor. I stället 
skulle särskilda klasser skapas för invandrarbarn i det allmänna skolväsen
det. Det var också denna linje som hemspråksreformen sedan följde (SOU 
1971:69). 

I senare utredningar om fristående skolor för framför allt svenska 
elever (SOU 1981:34), tangerades också om statsmakterna borde stödja 
särskilda skolor för invandrarbarn, och för övriga barn med annat moders
mål än svenska. Utredningens rekommendationer speglade en sådan kate-
gorisering som tidigare beskrivits som en del av den nationella självför
ståelsens diskurs. Således menade man att endast skolor där undervisnin



gen till övervägande del bedrevs på svenska kunde godkännas. Dock skrev 
man att de estniska grundskolorna borde godkännas och få behålla sina 
generösa statsbidrag. Likaså borde statsbidrag ges till de s k internationella 
skolorna, med undervisning på engelska (tre stycken), tyska och franska. 
Men däremot: "... lösningar på skolpliktiga invandrarbarns utbildnings
behov skall kunna sökas inom grundskolans ram." 

De ursprungliga inhemska minoriteterna uteslöts från dessa diskus
sioner genom att ej  nämnas. Modersmålet som en väg till "allmänbild
ningsbegreppen och det högre tankelivet", som en tidigare utredning lagt 
fast, blev därmed viktiga för vissa språkgrupper, men ej för andra. Av de 
finsktalande i Sverige ingick varken de inhemska eller de invandrare bland 
dessa, och inte heller andra grupper av invandrad arbetskraft. Under dessa 
år sökte Arturo Similä-stiftelsen förgäves om tillstånd att starta en finsk 
skola i Stockholm. 

Modersmål och hemspråk 

Hemspråksreformen är ett explicit uttryck för det demokratiska credot, i 
de delar av reformen som tidigare nämnts. Dock har denna reform varit 
villkorad och ifrågasatt på den rikspolitiska nivån alltifrån sin tillkomst. 
Ett bra exempel på detta är att den term som betecknar reformen inte har 
accepterats av invandrarna själva. Namnet är ett resultat av att staten har 
använt sin makt att benämna. Frågan har vid upprepade tillfällen diskute
rats i riksdagen, sedan reformen beslutades. Hemspråk var således den be
nämning som i utredning och lagförslag framfördes som lämplig för att 
beteckna de språk som enligt anvisningarna i reformen skulle utgöra "ett 
levande inslag i elevens hemmiljö" för att ge rätt till undervisning. Redan i 
remissvar till det betänkande som föregick regeringens första proposition 
om hemspråksundervisning framförde invandrarföreningar att benämning
en modersmål eller minoritetsspråk borde användas i stället.11 Senare har 
vänsterpartiet kommunisterna så gott som varje år i motioner till riksdagen 
krävt att termen hemspråk skulle bytas ut mot modersmål.12 

En utredning som i början av 80-talet arbetade med en översyn av 
hela invandrarundervisningen hade också i uppdrag att utreda frågan om 
olika benämningar inom denna undervisning. Här föreslog man att hem
språk även i fortsättningen skulle användas som samlingsbenämning. 
Dock skulle företrädesvis och när det var möjligt språkets namn användas 
i stället. Den motivering man angav för en fortsatt användning av hem
språk var att benämningen var inarbetad och välkänd.13 Riksdagens beslut 
följde utredningen förslag i detta avseende, men också deras förslag att 
ändra benämningen på undervisning i svenska för invandrarelever. Den 



kallades i reformen stödundervisning i svenska, kom senare att kallas un
dervisning i svenska som främmande språk, och ändrades nu till svenska 
som andra språk. Varför kunde benämningen på undervisningen i svenska 
ändras, men inte den på undervisningen i eget språk? 

Ett omkastat spår 

Frågan om att få  benämna undervisningen i och på eget språk var viktig 
både för invandrarna själva och för staten, viktigare än benämningen av 
undervisningen i svenska. Att man där införde förändringar var endast ett 
uttryck för en metodutveckling inom ämnet, och hade ingen symbolisk 
betydelse. Däremot synes benämningen på invandrares och inhemska mi
noriteters eget språk ha en sådan betydelse. Den lösning som staten väljer 
innebär att en hierarkisk motsättning, den mellan modersmål och hem
språk introduceras i den skolpolitiska diskurs som rör invandrar- och mi
noritetselever. Denna lösning innebär också en omkastning, i det att de 
teorier, som ger reformen motiv och som handlar om modersmål, ställs i 
bakgrunden och ett helt annat motiv förs fram, det att ge så många elever 
som möjligt rättigheter i reformen. Hierarkiseringen inför en nedvärdering 
av termen hemspråk. Omkastningen lämnar frågan om betydelsen av varje 
barns modersmål utanför diskursen. 

Det omkastade spår som vi här kan följa är att hemspråk leder asso
ciationerna till ett språk som endast används inom hemmet, eller med 
släktingar. Det utesluter associationer till ett språk som används i världs
litteraturen eller i officiella sammanhang. Följden blir att en lägre kun
skapsnivå i ett sådant språk förefaller rimlig. I motsats till hemspråk asso
cieras modersmål till den djupaste personligheten hos var och en av oss. 
Om modersmål använts i reformen skulle invandrares och inhemska mino
riteters egna språk blivit jämlika det språk som är vars och ens modersmål. 
Denna term associeras dessutom till mänskliga rättigheter, och därmed 
också till en internationellt erkänd rätt till undervisning i och på eget 
språk. Modersmål kan också leda vidare till begreppet minoriteter. Av ut
redningar inom invandrarpolitiken har klart framgått att man från statens 
sida inte medger att invandrare någonsin skulle kunna bli minoriteter i 
Sverige. 

Därmed har termen hemspråk gett den diskursiva grunden för mot
ståndet mot hemspråksundervisning. Detta har manifesterats i tidningarnas 
debattsidor under årens lopp, sidor som varit ett fönster till den allmänna 
opinionen. Att undervisa i hemspråk i skolan har framställts som en onö
dig belastning för samhället; ett hemspråk kan man ju lära sig i hemmet.14 

Motståndet har också omfattat undervisningen i hemspråksklasser. Dessa 



har setts som en fara för invandrarbarnens integration i det svenska sam
hället. I viss mån byggde detta motstånd på den missuppfattning som följ
de av benämningen, nämligen att undervisningen endast gavs på ett språk. 
Denna missuppfattning har t o m  manifesterats i en studie av invandrar-
undervisningen som skolöverstyrelsen beställde av en utländsk expert.15 

En utredning föreslog att benämningen ändrades till tvåspråkiga klasser, 
men regering avslog förslaget. Därmed bibehölls den terminologiska 
grunden för motståndet mot dessa klasser. 

Reformen fick således ett namn som förminskade dess betydelse. 
Men sedan beslutet år 1977 har regeringar av olika slag angripit reformen 
genom förslag till riksdagen om inskränkningar av den. De flesta av dessa 
har dock avslagits i riksdagens utskott. Frågan om hemspråksundervisning
ens förläggning i tiden får här utgöra ett exempel på detta ifrågasättande 
av reformen. Den får också illustrera de olika riksdagspartiernas inställ
ning, något som i det här sammanhanget har betydelse för tolkningen av 
detta ifrågasättande på lokal nivå. 

Inom eller utom skoltid 

Skall hemspråksundervisningen få  plats i skoldagen? Enligt reformen 
skulle undervisningen i och på hemspråk ersätta annan undervisning. Det
ta förutsattes inte innebära något problem, då de elever som fick sådan un
dervisning skulle grupperas antingen i särskilda klasser eller som mindre 
grupper i för övrigt svenska klasser. I sådana organisationsformer skulle 
både undervisningen i svenska samt den i och på hemspråk schemaläggas 
inom den undervisning i grupper som är vanlig också i svenska klasser. I 
den utredning som i början av 80-talet gjorde en översyn av invandrarun-
dervisningen konstaterades att den konstruktion som hemspråksundervis
ningen hade fått i praktiken ofta innebar att eleven måste lämna annan un
dervisning för att få undervisning i eget språk. Man föreslog därför att de 
elever som så önskade skulle kunna få denna undervisning utanför sche-
malagd tid. Förslaget antogs i riksdagen år 1985, dock med påpekandet att 
undervisningens förläggning i tiden måste avgöras på lokal nivå och att 
hänsyn dessutom måste tas till lärarnas tjänstgöring.16 Som beslutet var 
formulerat, dvs som en möjlighet att erbjuda hemspråksundervisning utan
för schemalagd tid eller under tid för fria aktiviteter, innebar det inte nå
gon förändring av praxis på skolorna. 

Det här är en fråga som moderata samlingspartiet motionerade om 
år 1982. De föreslog då att hemspråksundervisning i första hand skulle ske 
under tid för fria aktiviteter. I senare motioner har de upprepat detta för
slag, tillsammans med förslag om att undervisningen skulle förläggas 



utanför schemalagd tid, tas om hand av invandrarorganisationer, samt 
kunna ges i lördagsskolor. Också centerpartiet har i motioner till riksdagen 
föreslagit frivillig hemspråksundervisning utanför skoltid, t ex på lör
dagar.17 

När beslut i frågan fattades våren 1985, var det på förslag av ett so
cialdemokratiskt statsråd. Det innebar att man i stort tillstyrkte det förslag 
som moderaterna lagt år 1982, om en starkare styrning av hemspråksunder
visningen mot tid för fria aktiviteter. Det innebar också ett klart avsteg 
från hemspråksreformens ambitioner om en integrering mellan hemspråks
undervisning och annan undervisning. Det socialdemokratiska statsrådet 
återkom till riksdagen i denna fråga våren 1988. Det förslag som då lades 
var att hemspråksundervisning "i första hand" skulle förläggas utanför 
schemalagd tid eller på tid för fria aktiviteter. Syftet med förslaget sades 
vara att hemspråkselever inte skulle behöva gå miste om annan undervis
ning, vilket var detsamma som moderaterna anförde år 1982.1 motioner 
till riksdagen krävde ledamöter från flera partier att förslaget skulle avslås, 
samt att hemspråksundervisningen skulle utvärderas innan beslut togs om 
förändringar.18 

Uteslutningens spår 

De politiska partiernas inställning har varierat. De två största partierna i 
riksdagen, socialdemokrater och moderater, har insisterat på en förlägg
ning av hemspråksundervisningen utanför "schemalagd tid". Den hierar
kiska motsättning som här införlivas i diskursen ordnar undervisningen i 
två delar, innanför och utanför sådan tid. Den undervisning som inordnas 
ges därmed större värde än den som utesluts. Den undervisning som inte
greras i skoldagen blir viktigare än den som avskiljs. Med hjälp en språk
lig omkastning liknande den som vi tidigare har sett prov på kan förslagen 
motiveras med hemspråkselevernas bästa. De teorier som motiverade un
dervisningen är frånvarande från diskursen. Samtidigt har denna fått legiti
mitet av de partier som talat den. 

Två diskurser 

Den utformning som den skolpolitiska diskursen om invandrar- och mino
ritetselever getts på riksnivå har sin bakgrund i de två konkurrerande dis
kurser som aktualiseras i detta sammanhang. Således har den nationella 
självförståelsens diskurs gett en meningskontext till de förslag och beslut 
som dels har förnekat invandrar- och minoritetselever samma rättigheter 
som svenska elever, dels har förminskat hemspråksreformens betydelse. 
Denna meningskontext har kontinuerligt konfronterats med sitt alternativ, 
den demokratiska diskursen. Skolpolitiska dokument illustrerar den legi
timitet som vid olika tillfällen och av olika agenter har getts var och en av 



diskurserna. I den beslutsprocess som gällde hemspråksundervisningens 
förläggning i tiden kom riksdagens utbildningsutskott att representera det 
demokratiska credots diskurs. Där försvarades hemspråksundervisningen 
oavbrutet. I deras dokument påmindes regeringar och motionärer om att 
hemspråksreformen fortfarande gällde, och att den gav invandrar- och mi
noritetselever samma rätt till sitt språk som svenska elever. Där fastslogs 
att "hemspråksundervisningen självfallet bör ha samma ställning som un
dervisningen i andra ämnen i skolan och därvid ges likvärdiga arbetsmöj
ligheter".19 

Men också i de allra senaste skolpolitiska dokumenten har det demo
kratiska credots diskurs getts större legitimitet än den nationella självförstå
elsens. I förslaget till ny läroplan (SOU 1992:94, prop. 1992/93:220) bi
behålls hemspråksreformens mål. Hemspråk ges dessutom en egen kurs
plan som närmast förstärker ambitionerna i undervisningen. 

Politik på lokal nivå 
Det är tämligen lätt att konstatera att hemspråksreformen aldrig genomför
des.20 Den svenska skolan kom inte att förändras som det var tänkt, dvs så 
att den tvåspråkiga undervisningen kunde införlivas i verksamheten. Mina 
egna undersökningar av skolans verksamhet på lokal nivå visar att det de
mokratiska credots diskurs, det som gav invandrar- och minoritetselever 
rättigheter och som beskrev samhället som mångspråkigt och mångkultu
rellt, aldrig kom att anammas på den nivån. I stället var det den nationella 
självförståelsens diskurs som kom till uttryck i de förhandlingar och dis
kussioner där undervisningen utformades. Det svenska värderades mer än 
det icke-svenska. Därmed gav det svenska också rättigheten och kompe
tensen att bedöma det som var bra för de icke-svenska eleverna, liksom för 
deras föräldrar. 

Ett nytt system för statsbidrag till skolorna har nu införts. Det innebär 
att ingen öronmärkning görs för resurser till invandrarundervisning. Där
med har varje kommun, i sista hand varje skolledare, att bestämma hur 
stora resurser som skall anslås till sådan undervisning. En undersökning av 
Svenska kommunförbundet har visat att resurserna till hemspråksunder
visning har minskat med en tredjedel från läsåret 1990/91 till läsåret 
1991/92. Fortsatta minskningar torde följa denna decentralisering av be
slut till lokal nivå. Den inställning som där råder till invandrar- och mino
ritetselever blir än mer avgörande för undervisningens organisation. 

Dock torde också de signaler som når den lokala nivån från den skol
politiska diskurs som utformas på riksnivå ha betydelse för ställnings
taganden på lokal nivå. Den övergripande meningskontext som jag kunnat 
observera där, den som byggde på en diskurs av nationell självförståelse, 
har hittills fått näring av diskussionerna i riksdagen, de diskussioner som 



ifrågasatt hemspråksundervisningen. Signalerna från det demokratiska 
credots diskurs har inte nått fram på ett sådant sätt att det skulle ha lett till 
omprövningar av invanda tänkesätt. I stället har den praxis som utvecklats 
på skolnivå fått stöd av det statliga budskapet. Denna praxis har inneburit 
att hemspråksundervisning anordnades vid sidan av annan undervisning, 
utan beröringspunkter med denna. Därmed sammanföll praktiken både 
med den lokala meningskontexten och med budskapet i de statliga texter
na. Det budskapet var dels att hemspråk och därmed tvåspråkighet inte var 
viktigt, dels att det inte fanns någon plats för tvåspråkig undervisning i den 
svenska skolan. 

( & )  

Noter 

1. "Eine Bedeutung eines Wortes ist eine Art seiner Verwendung." Wittgenstein nr. 
61 i Anscombe & von Wright 1979. Detta följs upp bl a av Skinner (1988:55) när 
han skriver om studiet av ord och idéer: "We should study not the meaning, but the 
use." En studie av den biografiska grunden for Wittgensteins filosofiska omvändel
se finns i Bartley III 1973. 

2. Se Edelman 1971 och 1988 i referenslistan. 

3. Enligt Derrida (1976) dekonstrueras idén om det autonoma subjektet i dekonstruk-
tionen, vilket ger förutsättningen för att studera text utan hänsyn till författaren och 
dennes intentioner. Också Foucault 1993:19f ställer författaren i bakgrunden. And
ra texttolkande skolor behåller författaren i analysen, som t ex Skinner 1988:70f. 

4. Edelman 1988:116f. 

5. Jag har kanske för mycket förenklat beskrivningen av termen diskurs, men gjort det 
här för  att det tjänar mitt syfte med denna uppsats. Jfr  Bartelson 1993:61f. I den 
analys som följer har jag inte tagit fasta på de temata som Foucault själv menar bor 
styra arbetet med analys av diskurser, se 1993:36f. 

6. En utförlig redogörelse for "elements of deconstruction" ges i de Valk 1992. Jag 
nöjer mig har med att endast använda två av de sex "elements" som han beskriver. 

7. Jag har har tagit mig friheten att vara mycket summarisk, därför att jag  utgår från 
att den demokratiska diskursen ar välkänd. Introduktioner och flera teoretiska be
traktelser finns i Hansson & Hermansson 1992. 

8. Regeringens proposition 1975:26. 

9. Propositionerna 1985/86:98 och 1989/90:86. 

10. Om att på detta sätt använda en episod för att exemplifiera konstituerandet av dis
kurser, se Bartelson 1993:64f. 

11. Se prop. 1975/76:118, s 37. 



12. Motioner f rån vänsterpartiet kommunisterna med detta och andra förslag är 
1977/78:878, 1567, 1979/80:241, 525, 669, 1980/81:1718, 1981/82:312, 1829, 
1982/83:1611,  1983/84:733,  1984/85:797,  1 8 5 3 , 2 5 3 3 ,  1987/88:Ub325,  
1988/89:Ub266. 

13. SOU 1983:57, s 225, samt s 282 för svenska som andraspråk, och s 231 för två
språkiga klasser. 

14. Särskilt ny demokrati har i debattartiklar och t o m i annonser framfört detta. 

15. Bratt-Paulston 1983. 

16. Förslaget finns i SOU 1983:57, s 232, och tas sedan upp i prop. 1984/85:100, bi
laga 10, s 100f, UbU 1984/85:12, s 9. 

17. Motioner f rån moderata samlingspartiet i denna fråga är 1981/82:414, 1800, 
1984/85:1900, 2818,  2822;  f r ån  centerpartiet  1982/83:849, 1983/84:2534, 
1984/85:2309. Andra motioner från centerpartiet avseende invandrarundervisning-
en är 1977/78:1145, 1983/84:1243, 1987/88:Ub361, och från den centerparti
ledamot som under en period representerade kristen demokratisk samling i riksda
gen, 1985/86:Ub827, 832, 1986/87:Ub223, 829, 830, 1987/88:Ub376. 

18. Motioner i frågan är 1987/88:Ub325 (vpk), 1987/88:Ub341 (fp), 1987/88:Ub361 
(c), 1987/88:Ub386 (s). 

19. UbU 1987/88:14. 

20. Se t ex Municio 1987. 
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Sven Alur Reinans: 
INVANDRINGENS EFFEKT PÅ 
BEFOLKNINGENS ÅLDERSSAMMANSÄTTNING 

tt vanligt argument för invandring är att den medför en yngre be
folkning, dvs en större andel personer i arbetsför ålder. Eftersom 

invandrarna oftast är yngre personer, kan ett sådant påstående förefalla 
självklart. Det finns dock några invändningar som kan göras mot resone
manget. För det första kan man ifrågasätta om den föryngringseffekt man 
får är tillräckligt stor för att ha någon betydelse, för det andra kan man 
fråga sig hur länge en sådan effekt kvarstår och till sist även vilka andra 
konsekvenser - önskade eller oönskade - det får för befolkningen. 

En befolknings ålderssammansättning beror på hur många som föds 
och i vilken ålder de dör. Under 1900-talet har den minskande dödligheten 
betytt mest. Även om den effekten för Sveriges del långtifrån har klingat 
ut, den svenska befolkningen kommer att "åldras" ännu några decennier, 
torde växlingarna i antalet barn som föds varje år vara den faktor som bi
drar mest till att befolkningens ålderssammansättning ändras från år till år. 
Tänker man sig en helt stabil befolkning, dvs en befolkning där ingen in-
eller utvandring sker och där det varje år föds precis lika många som det 
dör, och där dödligheten i varje åldersgrupp är precis densamma år efter 
år, så kommer en sådan befolkning naturligtvis ha en oförändrad andel av 
befolkningen i varje åldersklass. Hur fördelningen blir, hur stor del av be
folkningen är åldringar och hur stor del barn, bestäms av vilken dödlighet 
man väljer. Det finns ingen "naturlig" åldersfördelning för en befolkning. 

I figur 1 på nästa sida visas andelen personer i tre olika åldersklasser, 
0-15 år, 16-64 år och 65 år och äldre, i den svenska befolkningen 1960-
1990 enligt uppmätta värden och därefter fram till 2025 enligt SCBs se
naste befolkningsprognos. Som jämförelse anges motsvarande andel i en 
helt stabil befolkning som skulle uppstå med den dödlighet som uppmättes 
i Sverige år 1989 och en fertilitet som exakt motsvarar nettoreproduktion
en. (Eftersom dödligheten förändras mycket litet från år till år, blir resulta
tet detsamma om man väljer något annat av de senaste åren.) Eftersom 
SCBs senaste prognos gör antagandet att fertiliten kommer att understiga 
vad som behövs för nettoreproduktion kommer kurvan för 0-15 åringar att 
ligga under motsvarande värde för den stabila befolkningen medan värdet 
för äldre personer med tiden väntas stiga väsentligt efter en nedgång kring 
sekelskiftet. Man kan lägga märke till att andelen i förvärvsarbetande åld
rar (16-64 år i figuren) har förändrats och väntas komma att förändras med 
ett par procent på ett par decennier. Detta innebär ett problem i en teore-
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Figur 1. Andel i olika åldrar i den svenska befolkningen I960 - 2025 och i 
en stabil befolkning enligt i texten gjorda antaganden. 



tisk diskussion om invandringens föryngrande effekt eftersom en invand
ring som vid ett tillfälle innebär en föryngring vid ett annat tillfälle kan ha 
motsatt effekt. 

I jämförelse med dödligheten och fertiliteten betyder invandringen 
mindre för en befolknings ålderssammansättning. Den största hittills regis
trerade invandringen hade Sverige år 1970. Då kom (brutto) 77 326 per
soner (därav 3 794 svenska medborgare) till Sverige medan 28 653 (7 386 
svenska medborgare) utvandrade. Bruttoinvandringen det året motsvarar 
knappt en procent av befolkningen, nettoinvandringen innebär en ökning 
av befolkningen med 0,6 procent. Även om detta tillskott är genomsnittligt 
betydligt yngre än hela befolkningen, förändras åldersammansättningen 
räknat på hela befolkningen mycket litet. Utgår man från befolkningens 
storlek och ålderssammansättning 1989 samt antar att invandringens ål
derssammansättning är densamma som 1989 för de utrikes födda invand
rarna (återinvandringen av utvandrade i Sverige födda personer är således 
inte med) visar tabell 1 nedan hur stor förändringen i olika åldersklasser 
blir vid en invandring av viss storlek. 

Tabell 1. Förändring av andelen i viss ålder i den svenska befolkningen 
vid invandring av angivet antal personer. 

Antal Procent 
invandrare 0-15 år 16-64 år 65- år 

10 000 0,01 0,01 -0,02 
20 000 0,01 0,03 -0,04 
30 000 0,02 0,04 -0,05 
40 000 0,02 0,05 -0,07 
50 000 0,03 0,06 -0,09 
60 000 0,03 0,08 -0,11 
70 000 0,04 0,09 -0,13 
80 000 0,04 0,10 -0,15 
90 000 0,05 0,11 -0,16 

100 000 0,06 0,13 -0,18 

För att höja andelen i förvärvsarbetande ålder (16-64 år) i befolkningen 
med 0,1 procent krävs det således en invandring av 80 000 personer. An
talet kan bli något lägre, men av samma storleksordning, om man tar hän
syn även till utvandringen och räknar med att utvandrarna vanligen är nå



got äldre än invandrarna. En invandring av "normal" omfattning saknar 
praktiskt taget betydelse för den svenska befolkningens ålderssammansätt
ning. I vilket fall kan man säga att de andra faktorerna som påverkar ål
dersfördelningen är så pass dominerande att det är helt orealistiskt att tän
ka sig att kompensera eller motverka den minskning av andelen i förvärvs
arbetande åldrar som kan väntas ske i Sverige genom ökad invandring. 

Trots detta kvarstår faktum att invandringen normalt innebär ett till
skott till befolkningen som genomsnittligt är yngre än den tidigare befolk
ningen. Hur länge kvarstår en sådan föryngrande effekt? Räknar man med 
enbart den första generationen, dvs enbart de personer som själva invand
rar, är det uppenbart att de efter några decennier alla tillhör pensionärerna 
för att med tiden försvinna ur befolkningen. Avgörande på sikt blir i stället 
de i Sverige födda generationerna. För att kunna besvara den ställda frå
gan måste man således först bestämma förutsättningarna. Varken när det 
gäller invandringens ålderssammansättning, deras benägenhet att skaffa 
barn eller dödligheten i gruppen finns det några "naturliga" värden att an
vända. Å andra sidan torde slutsatserna bli desamma så länge man inte 
räknar med helt extrema fördelningar. 

De figurer och beräkningar som presenteras i fortsättningen bygger 
på följande antaganden: 

Invandringen antas ha jämn könsfördelning. I verkligheten har  under  
många år betydligt fler män än kvinnor invandrat. Eftersom det även har 
varit betydligt fler män bland utvandrarna har nettoinvandringen dock va
rit ganska jämn vad könen beträffar. Anledningen till att anta en jämn 
könsfördelning är att det inte finns någon metod att beräkna de övertaliga 
männens betydelse för antalet barn i nästa generation. 

Invandringen antas ha samma åldersfördelning som invandringen av utri
kes födda personer år 1989. Den konkreta anledningen till att välja just 
den åldersfördelningen är att den fanns tillgänglig i ettårsklasser. Inget 
försök har gjorts att beräkna någon effekt för återutvandringen, detta skul
le bli mycket komplicerat vad beträffar de i Sverige födda generationerna, 
och det finns inga uppgifter att lägga till grund för sådana beräkningar. 
Förmodligen innebär förfarandet att invandringens föryngringseffekt över
skattas något, eftersom utvandrarna regelmässigt är något äldre än invand
rarna. 

Dödligheten antas vara densamma som för hela den svenska befolkningen 
år 1989.1 den löpande statistiken finns uppgifter om dödlighet för utländ
ska medborgare. Dessa siffror visar på en viss överdödlighet upp till ca 70 
års ålder, i högre åldrar har de utländska medborgarna en klart lägre dödlig
het än svenska medborgare. Detta beror förmodligen på att flertalet utländ
ska medborgare i den åldern är nyligen invandrade och att invandringen i 



dessa åldrar är klart selektiv så att de som migrerar har väsentligt bättre 
hälsa än genomsnittet. Uppgifter om dödlighet för utrikes födda saknas. 

Fertiliten bland invandrarna antas vara exakt så stor som krävs för full 
nettoreproduktion. Alla generationerna blir således lika stora. (För att få 
den effekten med den valda dödligheten behövdes en summerad frukt
samhet på 2.068.) Fördelningen av fruktsamheten på olika åldrar är den
samma som för hela befolkningen i Sverige år 1989.1 realiteten vet man 
att fruktsamheten för en invandrargrupp är betydligt högre omedelbart ef
ter invandringen och sjunker senare. I verkligheten bör alltså den andra 
(och de följande) generationerna ha en åldersfördelning som är ännu något 
mera sned än i beräkningarna. Detta kan innebära att andelen i yrkesverk
sam ålder sjunker något fortare än vad som framgår av det följande. I rea
liteten torde invandrarnas fertilitet ligga under det som behövs för full re
produktion, beräkningarna överskattar alltså föryngringseffekten något. 

Beräkningarna är utförda på en invandring av 10 000 personer under ett 
år. Eftersom flertalet resultat redovisas i relativa tal är det absoluta antalet 
ganska ointressant. 

Den ursprungliga invandrargruppens ålders- och könssammansättning 
framgår av figur 2 A (se nästa sida). Den mycket sneda åldersfördelningen 
i den första och andra generationen jämnas ut i de följande generationerna, 
men det är ca hundra år efter den första invandringen - när den första ge
nerationen har försvunnit och den andra är starkt reducerad - som ålders
sammansättningen i det tillskott till befolkningen som uppstår genom in
vandringen ett visst år börjar likna en "normal" befolkning. (Figur 2 B-D.) 

Av de utrikes födda invandrarna år 1989 var nästan tre fjärdedelar i 
åldrarna mellan 16 och 64 år, de åldrar jag har valt att kalla för "den yr
kesverksamma åldern" i den här redovisningen. Den andelen kommer att 
sjunka fort åren närmast efter invandringen genom att ett stort antal barn 
kommer att födas av de invandrade kvinnorna. När barnen efter 20-30 år 
kommer över 16-årsgränsen stiger andelen "i yrkesverksam ålder" åter. 
När sedan allt fler av de ursprungliga invandrarna blir 65 år sjunker ande
len 16-64 år hastigt. Ca 40 år efter invandringen har den föryngrande ef
fekten helt upphört. Detta beror naturligtvis också på vad man jämför med. 
I figur 3 A till C visas som jämförelse dels andelen i olika åldrar i Sverige 
1990, dels hur fördelningen skulle vara i en teoretisk stabil befolkning 
med den valda dödligheten. I figuren redovisas också vad som skulle in
träffa om man antar en lika stor invandring under flera år. I figur 3 visas 
resultatet vid en invandring under 10, 50, 100 och 200 år. De hastiga för
ändringarna av ålderssammansättningen som uppstår i en invandringsko
hort blir naturligt nog mera dämpade vid invandring under en längre pe
riod. Att andelen 16-64 åringar fortsätter sjunka även om invandringen 
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Figur 2 A-B. Ålders- och könsfördelning i det befolkningstillskott som 
uppstår genom invandring av 10 000 personer enligt i texten gjorda anta
ganden. 



60 år  efter invandringen 
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Figur 2 C-D. Ålders- och könsfördelning i det befolkningstillskott som 
uppstår genom invandring av 10 000 personer enligt i texten gjorda anta
ganden. 
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Figur 3. Andel i olika åldrar i befolkningstillskottet vid kontinuerlig in
vandring av 10 000 personer per år enligt i texten angivna förutsättning
ar. 



fortgår i flera generationer beror på att andelen är uträknad med hela det 
befolkningstillskott som har uppstått genom invandringen som bas. En in
vandring under en period på ca 10 år (detta motsvarar ungefär den vanliga 
bilden av invandringen från något visst område till Sverige under efter
krigstiden) innebär en viss föryngring av befolkningen under ungefär 40 
år, därefter skulle det befolkningstillskott som har uppstått genom invand
ringen hela tiden ha en lägre andel i yrkesverksam ålder än den svenska 
befolkningen 1990. Detta beror dock på antagandet om full nettoprepro-
duktion. Väljer man en lägre fertilitet förändras bilden. Jämför man med 
den stabila befolkning som skulle uppstå med aktuell dödlighet kommer 
andelen i olika åldrar att pendla omkring det värde den stabila befolknin
gen skulle ha. Efter den första perioden med en föryngrande effekt på be
folkningen skulle alltså invandringen längre fram i tiden tidvis vara "nega
tiv", tidvis "positiv" med hänsyn till befolkningens ålderssammansättning. 

Andelen barn (0-15 år i redovisningen) är hög i ca 20 år efter invan
dringen (figur 3A) och fortsätter att ligga över andelen för Sverige 1990 
hela tiden beroende på att den valda fertiliten ligger över det vi har haft i 
Sverige under en lång period. Andelen pensionärer blir som högst om
kring 50 år efter invandringen. 

Den redovisade utveckligen av en invandringskohort visas på ett an
nat sätt även i figur 4 (se nästa sida). Figuren visar det absoluta antalet 
personer i en befolkning som uppstår genom invandring av 10 000 per
soner enligt de givna förutsättningarna. Till en början varierar de olika ål
dersklasserna kraftigt, men efter ett par generationer blir rörelserna utjäm
nade. Maximal storlek på befolkningen, nästan 1,8 gånger antalet ursprung
liga invandrare, uppnås först efter ca 90 år, men redan efter ca 50 har nått 
upp till nästan maximal höjd. 

Hur stor befolkningsökningen blir beror på vilken ålderssammansätt
ning man antar att den ursprungliga invandrargruppen har (samt, naturligt
vis, vilket antagande man gör om fertiliteten och dödligheten i gruppen). 
Maximal effekt skulle man få om alla invandrare var i början av sin fertila 
tid. I så fall kommer invandringen att resultera i en befolkningsökning på 
nära tre gånger den ursprungliga invandringen (om man antager en fertili
tet som motsvarar nettoreproduktion; se figur 5, sidan efter figur 4). 

En invandring av 10 000 personer per år under 100 år med de angiv
na förutsättningarna skulle resultera i en folkökning på 890 000 personer. 
För att fördubbla den svenska befolkningen på 100 år skulle det behövas 
en (netto)invandring per år på ca 50 000 personer. Den bestående effekten 
av invandring är således att befolkningen blir större, effekterna på ålders
sammansättningen är obetydliga och den föryngringseffekt man kan tala 
om varar endast ett par decennier. 
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Figur 4. Antal personer 1-120 år efter invandringen i det befolkningstill
skott som uppstår genom invandring av 10 000 personer i början av år 1. 
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Figur 5. Förändring av antalet personer (i procent) av en invandrar
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David Schwarz: 
EN OAVSLUTAD DIALOG 

et är nu snart trettio år sedan Tomas Hammar publicerade sin dok
torsavhandling  Sverige åt svenskarna. Invandringspolitik, utlän

ningskontroll och asylrätt 1900-1932. Samma år - 1964 - gjorde jag mitt 
första framträdande i vad som sedan skulle bli en heltidssyssla för mig och 
publicerade i Dagens Nyheter min första debattartikel "Utlänningsprob
lemet i Sverige". Sverige saknade dock fortfarande en invandrarpolitik 
värd namnet, men Tomas hade redan då gjort sig känd och aktad i forskar-
och publicistsammanhang som en förkämpe för mer jämlika villkor för in
vandrarna. Jag minns att Tomas, när jag skulle ge ut min första antologi 
Svenska minoriteter år 1966 och sökte författare till projektet, genast 
ställde upp och gav mig sitt helhjärtade stöd. 

Med Tomas och ytterligare några namn i potten började jag leta efter 
ett förlag som var villigt att ge ut min bok. Jag besökte Aldusförlaget på 
Bonniers och försökte få dess chef Daniel Hjorth att ge ut boken, men han 
tyckte att ämnet var för "smalt" för en bok; den skulle inte få några köpa
re. Bekymrad gick jag till Tomas för att rådfråga honom om nya förfat
tarnamn och arbetade vidare på projektet, ty utan ett förlag som ville ge ut 
boken kunde jag ju inte uppmana någon att skriva sitt bidrag, alltså "Mo
ment 22". Så jag gick runt och försökte få nya medarbetare. Jag behövde 
då bara nämna Tomas namn så blev svaret alltid: "Jag vill också vara 
med". Jag fick så småningom författarlistan full och det eftertraktade kon
traktet på Aldus. Boken Svenska minoriteter kom ut med 24 medförfattare 
i två upplagor och kostade kronor 12:50. 

Jag hade lika stor hjälp av Tomas generositet och uppmuntran när jag 
1971 skulle ge ut min andra antologi, Identitet och minoritet, liksom i min 
fortsatta publicistiska verksamhet. Egentligen är Tomas och jag två helt 
olika personligheter och troligen ser vi helt olika på en rad frågeställningar 
inom vårt gemensamma intresseområde. Detta beror dock, enligt mitt sätt 
att se på det, inte så mycket på att vi skulle vara oeniga om själva målet -
ett Sverige som berikas av invandringen och som aldrig mer säger att 
"båten är full" - utan för att vi närmar oss frågorna utifrån helt skilda refe
rensramar. 

Tomas, som jag har lärt känna honom, är framför allt forskare och 
humanist, medan jag först och främst upplever mig som publicist och ser 
på världen genom min etnicitets prisma som dessutom blivit färgat av 



mina krigsupplevelser. Förvisso ser jag det så mindre nu än förr, något som 
jag enbart är glad för och som jag i stor utsträckning även kan tacka 
Tomas för, då han i våra många diskussioner lärt mig att se på saker och 
ting på ett mer vidsynt sätt och framför allt lärt mig att inte blanda ihop 
forskning och politik i mitt redaktörskap på Invandrare & Minoriteter. Det 
senare tror jag att många läsare av tidskriften haft glädje av! 

Under min snart trettioåriga vänskap med Tomas har jag många 
gånger suttit i soffan i hans arbetsrum på universitetet. Det var alltid något 
jag ville be honom att uträtta åt mig, så det blev inte så mycket tid över för 
att diskutera de mer övergripande frågorna, vilket - det inser jag nu - en
bart skulle ha berikat oss båda. 

En sådan fråga som vi kunde haft givande diskussioner om är hur 
man ska kunna lösa den fundamentala konflikt som existerar i relationerna 
mellan olika etniska grupper och som innebär att majoriteten i ett land ser 
till vad den gör för minoriteten medan minoriteten ser till vad som fattas. 

Vi kunde förstås också ha diskuterat jämlikhets- och valfrihetsmålen 
1 den svenska invandrarpolitiken. Är de realiserbara? Själv har jag börjat 
tvivla på det. Det räcker t ex med att man jämför de olika trossamfundens 
ställning i Sverige för att det ska framgå med all tydlighet hur lite dessa 
mål - som antagits av regeringen och en enhällig riksdag 1976 - betytt för 
de följande årens reformpolitik och hur lite de speglar verkligheten. Må 
följande exempel illustrera detta: 

Det finns i dag enbart inom Svenska kyrkan ca 3 000 kyrkor och en 
stor infrastruktur med en stor tjänstemannakår, vilket ger en kyrka på ca 
2 500 invånare och lika många invånare per prästtjänst. (Jag räknar då inte 
med det stora antalet kyrkor och pastorer som finns inom frikyrkligheten i 
Sverige.) Omräknat till enbart muslimerna i landet skulle det - om reger
ingen och riksdagen verkligen menar allvar med vad de beslutat - behöva 
byggas ett 60-tal moskéer. Detta desto mer som en moské för en muslim i 
det kristna Sverige har en helt annan och djupare innebörd än kyrkobygg
naden har för en svensk. Jag vet inte om det från muslimskt håll finns 
behov av och önskemål om så många moskéer i Sverige, men exemplet 
visar att etnisk och kulturell jämställdhet i ett land betyder något helt annat 
sett utifrån ett majoritets- än från ett minoritetsperspektiv. 

När vi nu hyllar Tomas på hans 65-årsdag så innebär det också en 
summering av en epok i svensk invandrings- och invandrarpolitik som 
överlag präglats av stora reformer, humanism och folkhemstänkande; en 
politik vars pionjärer - i likhet med Tomas - själva upplevt trettiotalets res
triktiva flyktingpolitik och senare bevittnat andra världskrigets fasor och 



därför ville förhindra att historien upprepar sig. I ett kortare perspektiv har 
denna politik inneburit stora framsteg för invandrarbefolkningen i form av 
större trygghet, social utjämning, mänsklig behandling och lika villkor på 
arbetsplatserna. Men genom att den utgick från individen och inte från den 
etniska gruppen som måste integreras i sin helhet, och genom att den haft 
assimilationen av invandrarbefolkningen som ett självklart mål var den på 
förhand dömd att misslyckas. Risken är därför stor att vi upprepar sextio-
och sjuttiotalets misstag genom att nu gå för långt åt det andra hållet och 
låta det etniska alltför mycket dominera samhällsbilden. Därigenom försvå
rar man en nödvändig omdefiniering (läs: vidgning) av begreppet svenskt 
och ett erkännande av de olika etniska grupperna i landet som en naturlig 
del av den svenska samhällsgemenskapen . 

Förvisso var sextiotalets invandrare i Sverige huvudsakligen euro
péer, medan de i dag - med undantag för den stora gruppen bosnier - mes
tadels kommer från tredje världens länder. Likaså fanns då inga gettobild
ningar i landet. Andragenerationsproblem, den ökande arbetslösheten och 
utslagningen av invandrare var också okända fenomen. Rasismen var fort
farande i sin linda, liksom främlingsfientligheten, mätt med dagens mått, 
fortfarande var marginell. I dag är allt detta historia och invandringen har 
mer och mer kommit att utvecklas till ett svårt moraliskt dilemma: hur 
många och vilka asylsökande och deras anhöriga ska vi och kan vi ta emot 
årligen? Migrationen har blivit till ett växande politiskt problem såväl 
nationellt som globalt. 

Just därför är det positivt att sådana viktiga opinionsbildare som 
Tomas - så som jag kunnat uppfatta det i våra diskussioner- mer och mer 
kommit att tillerkänna det etniska en given plats i sin samhällsmodell, me
dan vi andra, mig inbegripen, sent omsider insett att ett integrerat och öp
pet svenskt samhälle måste bygga på en gemensam grund och att etnicite-
ten enbart bör ha betydelse i kulturella sammanhang och i privatlivet. 
Månne en seger för den svenska modellen av samförstånd och tolerans 
som Tomas genom åren kommit att symbolisera för mig? 
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Omar Sheikhmous: 
I HJÄRNAN PÅ EN LÅNGTIDSINVANDRARE 
I SVERIGE 

^ o m  immigrant, arbetskraftsinvandrare eller flykting, i vilket land 
som helst, konfronteras man med en rad problem som är, mer eller 

mindre, av likartad natur. Man är psykologiskt medveten om och beredd 
på att man måste börja om från noll. Man är nästan som "nyfödd" och man 
är villig att acceptera konsekvenserna av det val man har gjort och det steg 
man har tagit, även när det har skett ofrivilligt. Man har knappast några 
förväntningar på mottagarlandet förutom att få  behålla sin integritet, vär
dighet och frihet. Det handlar om isolering, nyorientering, kulturkrockar, 
känsla av utanförskap och vilsenhet, bosättning, språkinlärning, arbete el
ler studier, nya sociala nätverk, olika anpassningsstrategier (assimilation, 
ackulturation eller integration), familjen och barnen (så småningom), olika 
kriser i integrationscykeln, framtidsplaner och karriärmöjligheter, att 
blicka tillbaka (återvändande) eller vidare (bosättning i ett annat land) men 
egentligen ett slutgiltig beslut att stanna i värdlandet och försöka göra det 
bästa av situationen medan drömmarna hålls levande. 

För att kunna ge ett långtidsperspektiv på invandrar- och invandrings
politik i Sverige, i en volym som är tillägnad Tomas Hammar som själv 
har haft ett starkt inflytande på innehållet i denna politik genom forskning 
och debatt, bestämde jag mig för att skriva om mina egna upplevelser som 
utländsk student och flykting i Sverige sedan hösten 1967. Min närvaro i 
Sverige består egentligen av två perioder. Från 1967 till 1978 huvudsakli
gen som student och forskare i statskunskap. Därefter återvände jag till 
irakiska Kurdistan för att delta i kurdernas motståndskamp mot Saddam 
Hussein ända till 1985. Sedan bosatte jag mig återigen i Sverige som en 
desillusionerad och förbittrad politiker och forskare. Detta perspektiv på 
återvändandet och återinvandringen till Sverige kan belysa en rad intres
santa aspekter på förändringar i attityderna gentemot invandrare och flyk
tingar i Sverige. 

Trots att jag inte var helt främmande för västerländsk kultur före min 
ankomst till Sverige pga mina skolår i en amerikansk internatskola i Alep
po i Syrien och fem års vistelse i London för universitetsstudier, så var de 
första månaderna och åren i Sverige genomsyrade av missförstånd, kultur
krockar och obegripliga händelser men också av många positiva upplevel
ser. 



Det första som slog mig, när jag åkte tåget från Berlin till Stockholm, 
var hur vacker och välorganiserad naturen och byggnationen i Sverige var, 
jämfört med andra länder som jag hade sett. Det andra var hur tysta män
niskorna var på tåget. I Tyskland och Frankrike kan man aldrig slippa ny
fikna frågor från andra passagerare även när man inte kan deras språk. 
Man längtar efter en lugn stund för att kunna läsa den bok eller tidning 
man har, men här hade jag all tid i världen att läsa, meditera och beundra 
naturen som passerade revy. Det var lika tyst på tunnelbanetåget till stu
denthemmet där två kurdiska bekanta hade hyrt ett rum i andra hand åt 
mig. Det var första gången jag hade hört termen "andrahandsuthyrning". 
Begreppet var totalt främmande för mig. 

På studenthemmet var det svårt att få kontakt med de andra studenter
na under de första månaderna. Alla försvann till sina rum efter ett kort be
sök i köket. Det var ovanligt för mig. Livet bland studenterna brukade en
ligt vad jag tidigare erfarit vara spontant och öppet men här var det tyd
ligen annorlunda. Detta trodde jag ända tills jag fick kännedom om en gil
lestuga i studenthemmets källare, där man hade pub och dans på fredags
kvällar, och då släppte det. Jag hamnade bland ett livligt och mångsidigt 
gäng svenska studenter som bjöd mig till olika fester (som t ex Lucia och 
jul) och partajer. De introducerade mig för andra studenter och jag hängde 
med på olika aktiviteter. Det svåraste var en blandad bastutillställning. 
Trots mina år i 60-talets "swinging London" och den sexuella revolutionen 
i England, hade jag helt enkelt väldigt svårt i den situationen och kunde 
knappast höja blicken från golvet medan de andra ogenerat rörde sig om
kring. Även den spärren släppte med åren i Sverige. Språket var inte något 
problem. Vi talade engelska. En av de aspekter som överraskade mig posi
tivt var svenska ungdomars goda kunskaper i utländska språk, jämfört med 
ungdomar i andra europeiska länder jag hade besökt. Umgänget med dessa 
studenter fortsatte till 1970 när jag flyttade från studenthemmet till min 
fästmö. 

Den här gruppen av svenska studenter öppnade många möjligheter 
för mig att få en bättre inblick i det svenska samhället och kulturen genom 
bjudningar, gemensamma resor till olika delar av Sverige och deltagande i 
specifika svenska högtider, t ex midsommar-, kräft- och surströmmings
fester. De förklarade en del aspekter av den svenska kulturen som var 
ofattbara för mig. Genom dem och de tidigare kurdiska flyktingarna och 
deras svenska flickvänner fick jag goda sommar- och feriearbeten. Men 
ändå fanns det en del element som var oförklarliga för mig, såsom varför 
folk undvek att sitta bredvid mig i tunnelbanetåget eller varför människor i 
en samling blev tysta och undvek att kommentera någon synpunkt jag 
hade kommit med. Det tog många år att förstå att det första (att vilja vara 



för sig själv) var något specifikt svenskt, och inte berodde på främlings
fientlighet eller rasism och att det andra berodde på rädslan att kanske så
ra mig, blyghet eller rädsla för att göra bort sig. Men det var irriterande! 

En annan sak som gjorde mig besviken under den tiden var svenskar
nas tungsinne och allvarsamhet. I England skämtade man mycket och 
kurder har ett sätt att skoja om allt möjligt på, men när jag försökte att sko
ja och skämta med mina bekanta på studenthemmet blev skämten bortkas
tade p g a att de inte förstod dem och jag tvingades att lugnt, sansat och ra
tionellt förklara innehållet i skämtet. Efter ett tag la jag av helt med att 
skämta (tills jag hade lärt mig bättre svenska), ty hela syftet med ett skämt 
är ju att det ska förstås snabbt, spontant och utan förklaring. 

Jag kunde börja med universitetsstudierna utan att ens ha uppehålls
tillstånd. Asylansökan i sig räckte för att jag skulle kunna registrera mig 
på universitetet och påbörja studierna i statskunskap på engelska. Asylbe
slutet fattades efter fem månader (februari 1968). Kunskaper i det svenska 
språket var inte ett krav för att komma in på universitet. 

I England var universiteten i likhet med resten av samhället under 
60-talet relativt auktoritära. Man måste titulera professorerna och lärarna 
med "Sir" hela tiden och man fick inte sitta ned när man besökte dem för
rän det hade sagts till. Detsamma gällde i Syrien där jag växte upp. Jag 
fick mitt livs kanske positivaste upplevelse när jag i januari 1968 skulle 
tentera i statskunskap för första gången vid Stockholms universitet hos 
just Tomas Hammar. När jag kom in i hans arbetsrum möttes jag av ett 
mycket vänligt leende och ombads att sitta ner. När jag började med mitt 
"Sir"-ande, enligt vanan från England, sade han att jag skulle sluta med 
det där och kalla honom Tomas bara. Sedan frågade han mig vad jag hette 
och var jag kom ifrån. 

Som kurd var man en raritet. Det fanns en del kurder som hade 
kommit 1966 som arbetskraftsinvandrare från Kulu i Turkiet men som 
knappast identifierade sig som kurder. Därutöver fanns det endast sex kur
diska politiska flyktingar i Sverige (fyra från Irak och två från Turkiet) 
och jag blev den sjunde. Man möttes med nyfikenhet och spontan solidari
tet i 60-talets engagerade anda. En av de roligaste episoderna gällande min 
kurdiskhet skedde med min blivande frus bästa väninna. Vi hade just träf
fats i slutet av augusti 1968. Vid en av våra första träffar i mitten av sep
tember väntade de på mig framför studentexpeditionen där de arbetade, 
och när jag kom fram sa väninnan: "Var är din dolk och din vita häst?". 
Hon hade slagit upp vad kurder är för folk i en uppslagsbok! 

De utländska studenterna bildade p g a sitt lilla antal och sitt främ
lingskap en viss form av gemenskap, trots motsättningar och konflikter 
mellan folken och staterna i respektives ursprungsländer. I denna gemen



skap ingick turkar, iranier, greker, araber, indier, pakistanier, kurder, 
fransmän, engelsmän, amerikaner, jugoslaver, ryssar och judar. Gemenska
pen förstärktes av ideologiska band som exempelvis att vara oppositionel
la mot sina regeringar, att hysa vänstersympatier, känslan av utanförskap 
eller helt enkelt exilsituationen i ett främmande land. 

Trots muntlig information från kurder och andra invandrare om dis
kriminering på krogar, dansställen och arbetsplatser, upplevde jag själv al
drig något sådant. Mina erfarenheter visade exakt det motsatta. Jag togs 
emot med korrekthet, respekt och värme i privata och offentliga samman
hang, i studenthemmet, på universitetet, på krogar och dansställen, på ar
betsplatser, hos myndigheter och hos allmänheten. 

Du-reformen i Sverige, i slutet av 60-talet, ställde till med en rad 
problem för mig. Jag gillade reformen ur demokrati- och jämlikhets
perspektiv p g a min vänsterideologi, men min uppfostran och ursprungs
kultur satte hinder för mig att våga säga "Du" till äldre damer och herrar 
eller människor jag hade respekt för eller dem som hade högre befattning
ar och positioner än jag själv. Jag märker att dagens flyktingar från Iran 
och olika delar av Kurdistan brottas med samma problem och har svårt att 
säga "Du" till en rad kategorier av människor. 

Ett av de starkaste minnena hos mig från min första period i Sverige 
handlar just om Du-reformen. Det visades en debatt i början av 70-talet på 
svensk TV (troligen i ett program som hette "Kvällsöppet"), mellan stats
minister Olof Palme och författaren Wilhelm Moberg, om utdelningen av 
Nobelpriset i litteratur till den ryske författaren Alexander Solzjenitsyn på 
svenska ambassaden i Moskva. Denna hade inte blivit av p g a svenska re
geringens försiktighet att inte vilja försämra sina förbindelser med Sovjet
unionen. I debattens hetta, ropade Wilhelm Moberg till Olof Palme "Du, 
Olof Palme!... Du ljuger" när Palme hade förklarat svårigheterna kring ut
delningen av priset i Moskva. Palme reagerade inte alls, utan svarade 
mycket lugnt att han inte ljög och redovisade varför. Jag blev helt häpen 
över hur en författare kan tala till statsministern i ett land i den tonen och 
på TV, som ses av miljoner medborgare, utan att det leder till repressalier 
eller straff och att t o m statsministern tar det lugnt och sansat. Jag tänkte 
direkt på vad som skulle ha hänt Wilhelm Moberg i diktaturländerna i 
Mellanöstern eller Östeuropa. Därför kom jag att beundra det svenska 
samhället och den svenska demokratin ännu mer än tidigare. Jag refererar 
fortfarande till denna episod för  många av mina politiska vänner i 
Mellanöstern och bland flyktingarna i Sverige som exempel på tolerans 
och respekt för oliktänkande i den svenska politiska kulturen. 

Min idealiserade bild av Sverige fick sig två ordentliga knäckar i bör
jan av 70-talet. Det första var min fästmös högborgerliga familjs och hela 



hennes släkts negativa reaktion på att hon hade flyttat ihop med mig som 
"sambo" och p g a att jag var "utlänning". Denna avvisning tog mig väl
digt hårt i ett antal år och jag ville inte ha någonting med släkten att göra. 
Jag tolkade det som en ordentlig kränkning, speciellt som jag själv kom
mer från överklassen i mitt eget samhälle. Relationerna förbättrades grad
vis efter deras deltagande i vårt bröllop 1974. Efter det började släkten att 
i tur och ordning inbjuda oss för att läka förbindelserna. 

Den andra händelsen var under midsommarhelgen 1972. Vi var fem 
kurdiska män med sina respektive svenska kvinnliga sällskap. Alla var 
välklädda och "stiliga". Vi hade knappast druckit någonting. Efter en run
da till olika midsommarfiranden i stan bestämde vi oss att gå någonstans. 
Vi åkte till Djurgården för att besöka restaurangen "Hasselbacken". Vi 
nobbades vid ingången med hänvisning till att det var fullsatt och att vi 
borde ha beställt bord i förväg. Vi blev ledsna och misstänkte att så inte 
var fallet utan att det handlade om diskriminering mot invandrare, men vi 
tröstade oss med att det kanske stämmer och att vi borde ha beställt bord. 
Sedan åkte vi till dåtidens innekrog, som hette "Bolaget". Dörrvakten där 
var rentav oförskämd och sade: "Vi släpper inte in sådana som ni" och 
riktade någon förnedrande kommentar till vårt svenska sällskap. Alla blev 
rasande, speciellt det svenska sällskapet, och ville bråka med honom, men 
jag lugnade ned dem och vi bestämde oss för att gå hem till någon av oss 
istället. Jag försökte ändå få dörrvakten att närmare förklara vad han me
nade med "sådana som ni", men det gick inte. 

Att vara samboende eller gift med en svensk underlättar en invandra
res förståelse av och anpassning till de svenska förhållandena. Min fästmö 
och sedermera fru hjälpte till att fylla mina kunskapsluckor vad gäller de 
svenska kulturen och svenska seder och bruk. Hon rättade mig alltid om 
jag gjorde fel när jag talade svenska, vilket jag uppskattar. Ibland kunde 
detta få roliga och komiska dimensioner, som när hon rättade mig mitt i 
en het diskussion och detta i sin tur föranledde skratt och slut på diskus
sionen. 

Drömmen om återvändande hade jag övergett redan 1971. Det poli
tiska läget i Syrien såg inte lovande ut och inte heller i irakiska Kurdistan 
trots en självstyrande administration sedan 1970. Därför satsade jag hårt 
på ett liv i Sverige och sökte svenskt medborskap 1973 och gifte mig 
1974. Proceduren kring medborgarskapsansökan var enkel. Det krävdes 
ett prov i svenska språket som villkor för ansökan. Det tog omkring nio 
månader att få svar på ansökan varpå jag inbjöds till en officiell ceremoni 
för att få ett diplomliknande bevis på medborskap som delades ut i stads
huset (eller rådhuset, det kommer jag inte riktigt ihåg). Jag kommer inte 
heller ihåg vad jag hade för känslor då, men jag tyckte att det var skönt att 
slippa främlingspasset som krävde visum till alla andra länder. 



Förutom det formella beslutet hade jag en föreställning om att jag nu 
räknades som svensk, och att medborgarskapet skulle röja bort en del av 
hindren som tidigare hade funnits för att bli accepterad på lika villkor hos 
allmänheten och offentligheten. Jag vet att jag (på det subjektiva planet) 
började känna en starkare identifikation med Sverige trots insikten under 
senare tid om de felaktiga premisserna i de ursprungliga föreställningarna. 

Efter 1975 drogs jag tillbaka in i den kurdiska politiken p g a den 
traumatiska upplösningen av autonomirörelsen i irakiska Kurdistan och 
det ökade antalet kurdiska flyktingar i Sverige. Min upplevelse är att trots 
en hög nivå av subjektiv och objektiv "integration" hos en invandrare i 
värdlandets samhälle så dras invandraren tillbaka till den egna invandrar
gruppen om antalet invandrare och flyktingar från samma grupp börjar 
öka i det berörda landet p g a att invandraren ifråga används som resurs
person från myndigheternas sida för de nyanländas behov av hjälp och 
vägledning eller p g a att invandraren själv dras till sina rötter. Att vara en 
känd profil inom den egna gruppen gör inte saken lättare. 

Mitt politiska engagemang tvingade mig att lämna min forskarutbild
ning i Sverige för att delta i motståndskampen i irakiska Kurdistan (1978), 
först ensam och sedan tillsammans med min svenska fru. Då brottades jag 
med olika aspekter av återintegrering i min egen kultur. De långa åren i 
England och Sverige (sammanlagt 16 år) hade lämnat sina spår i normer, 
värderingar och beteenden. Det rörde sig huvudsakligen om demokratiska 
värderingar, öppenhet, könsroller och mina protester mot och irritation 
över det traditionella hierarkiska och patriarkaliska sociala systemet. Min 
nonchalans av den sociala etiken ställde till med en rad problem och kon
flikter som: att inte ta emot gäster, att vilja vara för mig själv för att kunna 
koncentrera mig på någon uppgift, att tala om vissa tabuämnen som sex 
inför en blandad församling av människor eller att helt enkelt inte följa det 
sociala umgängets spelregler, som att kyssa eller omfamna bekanta kvin
nor när man hälsar på varandra framför andra människor. Att i gerilla
lägret hjälpa min fru med frukostdiskningen i strömmen, eller att låta 
henne gå före mig på vägen eller in i ett hus föranledde en del kommen
tarer och skratt. 

Jag kommer ihåg ett besök som min far gjorde hos oss i Sverige och 
hos några av sina vänner i Schweiz och Tyskland under hösten 1977. Des
sa vänner var också gifta med europeiska kvinnor. När han såg att vi alla 
hjälpte till med hemarbetet: med matlagningen, diskningen eller städning
en, så sa han till oss: "Jag tycker synd om er! Trots att ni räknas som le
dare för ert folk i Mellanöstern, så har ni blivit "hemmafruar" i Europa". 
Det hjälpte inte att vi försökte förklara för honom vad jämställdhet mellan 
män och kvinnor är eller vad den moderna kärnfamiljen är. Han var be
stämd i sin uppfattning. 



Jag upplevde en likadan reaktion under senare delen av 80-talet när jag 
besökte min familj i Syrien. Under samtal med mina systrar och deras 
män, som är högutbildade, frågade jag mina systrar varför de accepterar 
den sneda arbetsfördelningen hemma och inte begär av sina män att de 
hjälper till med hemarbetet. Vad som förvånade mig var att alla, mer eller 
mindre, svarade på ett skämtsamt sätt (men jag visste att det låg mycket 
allvar bakom orden): "Vi är nöjda med vår situation. Varför uppviglar Du 
oss mot våra män. Bror! Du har tydligen blivit en bråkmakare i Europa". 

Aterinvandringen till Sverige 1985 kändes tung. Min fru och jag upp
levde det som om vi var nyanlända flyktingar. Vi var tvungna att börja om 
från början. Vi hade flyttat för gott och gjort oss av med nästan allt vi ägde 
(lägenhet, bil, möbler osv). Sverige hade förändrats i våra ögon. Stock
holm var inte längre lika rent och fint. Det hade moderniserats ännu mer. 
Användningen av datorer hade blivit en vardagssyssla. Det märktes att an
talet invandrare i Sverige hade ökat. Det tog nästan ett år för oss båda att 
få ett arbete. 

Arbetsförmedlingen var lika värdelös som tidigare på att finna anställ
ning åt oss. Vi hade inte rätt till A-kasseersättning pga att vi var nyinflyt
tade till Sverige och våra tidigare arbeten berättigade oss inte till det. 
Istället för att hjälpa oss med att hitta arbete hänvisades vi hela tiden till 
att söka socialhjälp. Vi vägrade att söka hjälp hos socialkontoren utan lev
de istället på egna medel som vi hade haft med oss och senare på lån från 
olika banker. Till slut tog vi egna initiativ för att skaffa oss anställningar. 
Anledningen till att vi vände oss till arbetsförmedlingen var just att man 
som nyanlända flyktingar, som inte kan hitta rätt i samhället, tvingas att 
förlita sig på olika myndigheter och samhällsinstitutioner. 

För mig kändes det helt annorlunda. Jag märkte att folks attityder ha
de förändrats till det sämre vad gäller kurder, muslimer och andra flykting
ar från Mellanöstern (som assyrier/syrianer). De politiska morden bland 
kurderna i Uppsala och Stockholm, bråken mellan svenska och assyris-
ka/syrianska ungdomar på olika platser i Sverige och den negativa mass
mediatäckningen av händelserna i Iran och Irak-Iran kriget tillsammans 
med inbördeskriget i Libanon hade tydligen lämnat sina spår hos gemene 
man i Sverige. 

Jag observerade en skillnad i bemötandet hos myndigheter och insti
tutioner i jämförelse med 70-talet. Istället för vänlighet möttes jag med 
misstänksamhet. Det var mycket kränkande och jag sa ifrån ordentligt vid 
olika tillfällen, vilket gjorde en del tjänstemän riktigt ställda. De var inte 
vana vid att möta en sådan reaktion från invandrare och flyktingar. 

När jag sökte arbete ville jag inte använda mig av mitt gamla nätverk 
av svenska vänner och bekanta utan ville försöka på egen hand och genom 



arbetsförmedlingen. Jag sökte 80 olika jobb under en period av sex måna
der. Endast 19 svarade och tackade för intresset. En del av svaren kom 
efter mer än sex månader. Jag kallades aldrig till någon intervju. Några av 
arbetsplatserna som jag ringde till var fåniga till löjlighetens yttersta gräns. 
När jag sade mitt namn, svarade de att man måste kunna svenska. Då flög 
jag nästan i taket p g a att jag visste att min svenska var hyfsad t o m på 
70-talet och då svarade jag: "men jag talar ju svenska med dig nu". Då sa
de man att det måste vara "äkta svenska". Ibland när jag blev riktigt arg 
sade jag till vederbörande "hör du inte människa att min svenska faktiskt 
är bättre och mer vårdad än din", och det förhöll sig faktiskt så. Men vad 
hjälpte det. Jag fortsatte att vara utan arbete. 

Hos arbetsförmedlingen konfronterades jag med den värsta sorten av 
institutionell diskriminering. Trots min utbildning, min kompetens, mina 
kunskaper i svenska och min karriärbakgrund i Sverige på 70-talet, hänvi
sades jag hela tiden endast till en viss kategori av arbeten, t ex hemspråks
lärare, tolk, o s v .  Till slut svalde jag min stolthet och kontaktade en del 
gamla vänner och bekanta för att höra mig för om arbetsmöjligheter. 

Spekulationerna kring mordet på statsminister Palme och kurdernas 
(PKKs) möjliga inblandning i affären satte sina spår i min omgivning. Jag 
märkte att en del av våra vänner och bekanta började glida ifrån oss och 
jag kommer ihåg att jag aldrig har mått så dåligt som under det året. 

Slutligen vill jag beröra tre djupa subjektiva känslor som har påver
kat mig och andra flyktingar i Sverige och som har nämnts i olika intervju
er som jag har gjort med flyktingar. Den hårdaste är degraderingskänslan 
när man blir flykting i ett land. Den andra är att man behandlas som totalt 
okunnig och inkompetent p g a att man är invandrare. Den tredje är att 
man är en evig invandrare i Sverige oavsett hur länge man har levt i landet 
eller hur väl man har integrerats i samhället. Därför valde jag termen 
"långtidsinvandrare" i rubriken för detta bidrag. 



Maritta Soininen: 
1985 ÅRS FLYKTINGOMHÄNDERTAGANDE: FRÅN 
REFORMBESLUT TILL GENOMFÖRANDE UNDER 
ÄNDRADE VILLKOR 

^*edan tiden efter andra världskriget och ända fram till början av 1970-
4 ^ /  talet hade flyktingfrågan knappast rönt något större uppmärksamhet. 
Sverige tog enligt FNs flyktingkonvention emot ett par tusen flyktingar 
årligen ur FNs flyktingläger. En brytpunkt kom i början av 70-talet när de 
spontana flyktingströmmarna även började nå Sveriges gränser. Bland 
annat bidrog oron i Latinamerika till att ett ökat antal asylsökanden på 
egen hand sökte sig till Sverige. 

Den spontana flyktinginvandringen intensifierades vid övergången 
till 1980-talet. Antalet kommunplacerade flyktingar och asylsökande öka
de nu i rask takt till 14 000 1985, till 15 000 året därpå och blev 18 600 år 
1987. Med andra ord tiodubblades antalet flyktingar och asylsökande un
der 1980-talet. 1993 beviljade den borgerliga regeringen asyl för ca 
40 000 bosniska flyktingar från krigets före detta Jugoslavien. 

En annan brytpunkt i flyktingpolitiken kan dateras till mitten av 
1980-talet då Sverige omorganiserade sitt flyktingmottagande. 1985 års 
reform om lokalt omhändertagande av flyktingar kännetecknades av både 
signifikans och visibilitet. Från att endast ha berört storstadsområdena 
med några tusen flyktingar i behov av asyl, bostad och uppehälle årligen, 
flerdubblades nu i snabb takt antalet kommuner som blev engagerade i 
flyktingomhändertagandet. Under reformens första år steg antalet kom 
muner till närmare 140, året därpå till ca 200 för att 1987 engagera flerta
let av landets kommuner, 241 sammanlagt (Soininen 1992). Det nya mot
tagandet innebar således spridning av flyktingar till i stort sett samtliga 
kommuner i landet efter avtal mellan dessa och SIV. De svarade för det 
lokala genomförandet av flyktingmottagandet samtidigt som statens in
vandrarverk (SIV) tog över uppgiften som huvudman från arbetsmarknads
styrelsen (AMS). Därigenom utvidgades drastigt den krets av kommunala 
tjänstemän, kommunpolitiker och medborgare som för första gången kom 
i kontakt med flyktingfrågan under en kort och intensiv period av några år. 
Som policyfråga har flyktingreglering sedan dess haft en mycket hög visi
bilitet. 

Såväl internationellt som i Sverige har flyktingreglering alltmer 
framstått som den nya utmaningen. I dag organiserar sig de europeiska 
staterna för att vara bättre rustade i mötet med de tilltagande flykting



strömmarna från tredje världen. En samordning av den europeiska flyk
tingpolitiken anses vara på väg att skapa en "Fästning Europa" där har
moniseringen av nationella regleringspolicies på ett effektivt sätt hindrar 
flyktingar och asylsökande att ta sig in i Europa. Som påskyndande fak
torer bakom denna utveckling ses ekonomisk stagnation, ökad arbetslöshet 
och inslag av tilltagande xenofobi (Brochmann 1993; Hammar 1993). 

I Sverige har flyktingproblematiken sedan 1980-talet även fått  
mycket uppmärksamhet i massmedia både lokalt och på riksnivå med en 
ökad polarisering i opinionen. Taket för solidaritet med flyktingar har varit 
ett hett debattämne och ett nytt missnöjesparti med inslag av flyktingfient
lighet har tagit plats i riksdagen sedan valet 1991. 

Tack vare de förbättrade kommunikationerna och informationen sö
ker sig alltfler flyktingar från tredje världens krigshärdar till Europa. 
Gränsdragningen mellan rent politiska och sammanvävda politiska och 
ekonomiska orsaker bakom de asylsökandens flykt från livshotande situa
tioner har försvårats samtidigt som den genomsnittliga tiden i asyl har 
förlängts. Inbördeskrig, religiösa konflikter och ekonomiska problem åt
följda av politisk oro ligger bakom problemen. Därmed handlar flykting
reglering och -mottagande också ofta om mer eller mindre akuta policy-
beslut som snarare är reaktioner på inträffade katastrofer och de akuta 
flyktingströmmar som uppstått, än väl planerade policies oavsett om vi ta
lat om nationella eller internationella insatser. 

Med tiden har man tvingats komplettera 1951 års och 1967 års flyk
tingkonventioner med upphov i efterkrigstidens europeiska flyktingprob
lematik. Begreppet de facto flyktingar infördes för att bättre kunna möta 
det globala flyktingproblemet. Idag råder en betydande nationell variation 
i synen på de facto flyktingar och deras rätt till flyktingstatus. Även en
skilda staters bedömningar varierar från tid till annan inte minst beroende 
på det aktuella läget på arbetsmarknaden. Den tilltagande strömmen av 
flyktingar och asylsökande till Sverige är således inte unikt för Sverige 
utan ett resultat av den nya globala flyktingsituationen (Hollifield 1986). 

Sociala frågor som arbetslöshet, utbildning och allmänna välfärds
frågor är typiska områden för offentliga policy-åtaganden (Hall & Quinn 
1983). Dit kan vi räkna även flyktingmottagandets organisering och inne
håll. Dessutom utgör i många länder insatser från olika privata, humanitä
ra och kyrkliga organisationer en viktig del av arbetet med flyktingarna. 
Policystudier fokuserar vanligtvis på innehållet, bakomliggande orsaker 
och effekter av alternativa offentliga policies (Nagel 1992). Man kan 
också tala om två inriktningar för en policyanalys, en där analys av policy-
innehållet står i fokus, en där uppmärksamheten riktas till själva besluts
processen (Gordon, Lewis & Young 1993). Mot den bakgrunden ägnas 



den följande framställningen åt att diskutera 1985 års reform om lokalt 
flyktingomhändertagande: processen och dess resultat analyseras i ett teo
retiskt perspektiv där två alternativa beslutsteoretiska modeller, den ra
tionella och den inkrementalistiska, tillämpas. 

1985 års reform: Lokalt flyktingomhändertagande 

I Sverige markerade den tilltagande spontana flyktinginvandringen samti
digt slutpunkten för arbetskraftsmigrationens dagar från 1950-talets netto
invandring på ca 10 000 årligen till 25 000 under 1960-talet. Den ekono
miska expansionen med sitt sug efter arbetskraft förbyttes i stagnation vid 
övergången till 1970-talet och regeringens inställning till migration blev 
restriktiv. Arbetskraftsmigrationen från utomnordiska länder reglerades 
1967, den nordiska, kanaliserades via arbetsförmedlingen sedan 1973. 

Policyområden låter sig beskrivas i termer av sin politiska struktur, 
beslutsprocesser, eliter och grupprelationer (Lowi 1972). Så även invand
rar- och flyktingpolitiken. I ett ännu vidare perspektiv kan den även ses 
som en produkt av en rad politiska och socioekonomiska processer (Roth-
stein 1991). Under årtionden efter andra värdskriget hade migration såle
des betraktats i första hand som en arbetsmarknadsfråga. Den ekonomiska 
obalansen mellan västeuropeiska industriländer i stark tillväxt och jord
bruksländer med sämre ekonomisk utveckling och därmed överskott på 
arbetskraft möjliggjorde för Sverige i likhet med en rad andra västeuro
peiska länder en omfattande rekrytering av utländsk arbetskraft. 

I Sverige ingick ansvaret för migrationsfrågorna på ett naturligt sätt 
som ett inslag i arbetsmarknadsstyrelsens, AMS, uppdrag. Dess syn på in
vandringsfrågorna dikterades i hög grad av verkets övergripande ansvar 
för den statliga arbetsmarknadspolitiken. Migrationens orsaker och kon
sekvenser sågs då i första hand i ett arbetsmarknadsperspektiv. AMS sva
rade därmed också för den organiserade överföringen av flyktingar, s k 
kvotflyktingar, till Sverige, samt för deras vidare placering i arbete eller 
lämplig utbildning. Flyktingmottagandet av ett par tusen flyktingar årligen 
var naturligtvis en tämligen perifer uppgift för verket. 

Ett annat statligt verk som berördes av flyktingfrågan var SIV, Sta
tens invandrarverk. Utöver sitt arbete med information och opinionsbild
ning hade SIV hand om den juridiska tillståndsprövningen för flyktingarna 
utan att dock ha något direkt ansvar för flyktingmottagandet. Istället före
nade SIV i sitt uppdrag invandringsreglering och en mera policy orienterad 
uppgift som innefattade informationsfrågor och attitydpåverkan i invand-
rarpolitiska frågor. Anledningen till detta var att när verket inrättades 
1969, hade det sina rötter i statens utlänningskommission, justitiedeparte



mentets medborgarskapsbyrå samt inrikesdepartementets arbetsgrupp för 
invandrarfrågor (Jacobsson 1984). 

Tonvikten i SIVs arbete låg under 1970-talet på en rad invandrarpoli-
tiska reformer som följd av den tidigare arbetskraftsmigrationen. 1975 an
tog Riksdagen de invandrar- och minoritetspolitiska riktlinjerna och året 
därpå, 1976, införde Sverige som första land kommunal rösträtt för utländ
ska medborgare. Satsningar med information och opinionsbildning stod på 
SIVs dagordning. Mot slutet av årtiondet bromsade den samhällsekonomis
ka utvecklingen effektivt allt omfattande socialt reformarbete. Offentliga 
satsningar som skulle medföra nya åtaganden och merkostnader för staten 
var inte längre att tänka på. Den aktuella modellen för allt reformarbete 
blev istället "förnyelse genom omprövning" (SOU 1979:61). Vid övergång
en till 1980-talet kan SIV i någon mening sägas ha hamnat i en verksam-
hetsmässig svacka om vi bortser från det ökade antalet asylprövningar 
som verket fick ta hand om. 

Både ifråga om organisation och kompetens avvek SIV från den 
gängse bilden av ett statligt ämbetsverk. Någon regional eller lokal repre
sentation hade man till exempel inte förrän mot slutet av 1980-talet då 
vissa regionala organ kom till. Visserligen fanns en del kommunala invand
rarbyråer som inrättats för tolk- och annan service för invandrare, men 
dessa var enbart en kommunal angelängenhet. Vanligtvis tillhörde de so
cialförvaltningen. I mer sällsynta fall hade man i större kommuner skapat 
en hel invandrarförvaltning, invandrarbyrån oftast sorterande under invand-
rarnämnden. I ett förvaltningspolitiskt perspektiv utgjorde således inte de 
kommunala invandrarbyråerna någon förlängd arm för det statliga invand
rarverket (jmf Schierup 1991). Däremot hade invandrarverket tidigare på 
70-talet i sitt attityddanande arbete aktivt medverkat till att byråer grun
dades i ett mindre antal kommuner med större arbetskraftsmigration. 

Verkets uppdrag bestod vid sidan av invandringskontrollen i att främ
ja realiserandet av de invandrar- och minoritetspolitiska målen, som an
sågs sammanfatta ideologin för den statliga invandrar- och minoritetspoli
tiken. Dessa principmål, jämlikhet, valfrihet och samverkan var i första 
hand att uppfatta som riktangivelser och honnörsord som gav invandrar-
och minoritetspolitiken en lättförståelig formulering (Jacobsson 1984). 

Nu hade SIV inte något direkt uppdrag att självt stå för implemente-
ringen av de politiska ambitionerna på området. Detta skulle istället ske på 
ett mer indirekt sätt genom SIVs samordning av andra myndighets åtgärd
er (Jacobsson 1984). Verkets roll definierades att framför allt vara en be
vakande myndighet i förhållande till andra myndigheter och att påverka 
deras agerande i invandrar- och minoritetspolitiska frågor. Då realiseran
det av målen primärt var en uppgift för andra myndigheter än för SIV, ka



naliserades endast en mindre del av insatserna för invandrare och minori
teter via verket. Det ekonomiska ansvaret och därmed också möjligheterna 
att utöva styrning via budget och anslag i frågor rörande invandrare tillföll 
således de olika sektorsmyndigheterna. 

Vid övergången till 1980-talet stod besparingskrav inom statsförvalt
ningen, ökad marknadsorientering, konkurrens och privatisering av den 
offentliga serviceproduktionen högt på dagordningen. Även AMS initiera
de förnyelsearbetet i sin organisation, vilket några år senare, 1983, skulle 
ta sig uttryck i en medveten strategi (Winai 1989). Den nya linjen innebar 
ökad serviceorientering och större koncentration av krafterna på verkets 
nya aktiva roll på arbetsmarknaden. En naturlig konsekvens av detta var 
att verket sökte gallra bort de mindre centrala uppgifterna från sin verksam
het. 

En myndighets ställningstagande i en fråga påverkas i regel av dess 
hantering av andra närliggande frågor och krav. Flyktingfrågan, som dit
tills hade försvarat sin plats i AMS uppdrag på grund av att invandrings
frågorna i första hand hade setts i det arbetsmarknadspolitiska perspektiv
et, hörde inte längre hemma där. Arbetsmarknadsmigrationens dagar var 
förbi och det låg nu i AMS intresse att överlåta ansvaret även för flykting
frågan, som ju primärt inte var en arbetsmarknadsfråga, till en annan myn
dighet. 1980 begärde AMS i sin anslagsframställning till regeringen att 
bli befriat från ansvaret för flyktingmottagandet. 

I slutet av 1970-talet framstod flyktingregleringen och -mottagandet 
fortfarande som en föga kontroversiell fråga. Antalet flyktingar och spon
tana asylsökande var tämligen lågt och den politiska enigheten betydande. 
Däremot förekom kritik av hur flyktingmottagandet sköttes i AMS regi. 
Framför allt uppmärksammade man i allt högre grad flyktingarnas speci
ella behov. Ett riksdagsbeslut angående positiv särbehandling av flyktin
garna blev resultatet av 1979 års utredning "Sverige och flyktingarna". 
Flyktingarna hade, ansåg man, blivit utsatta för svåra upplevelser före och 
i samband med flykten. Därmed var det också klart att det arbetsmarknads
politiska perspektivet inte längre var det rätta. Det rådande flyktingmotta
gandesystemet i AMS regi kritiserades inte minst på grund av de för flyk
tingarna långa och passiverande förläggningsvistelserna. Flyktingarnas se
nare integrering i samhället och i arbetslivet skulle försvåras och äventy
ras. 

För AMS var den framförda kritiken inte helt ovälkommen. Men inte 
bara AMS med sitt förnyelsearbete, utan även storstadskommunerna öns
kade en reformering av flyktingmottaganderutinerna. Dessa hade framfört 
bestämda önskemål om avlastning på grund av att det stigande antalet 
spontana asylsökande i så hög grad sökte sig just till storstäderna. Även 



SIV såg fram emot någon form av omorganisering av mottagandet. Detta 
skulle ge verket möjligheter att utvidga det egna operationsområdet. 

I allmänhet styr den så kallade "social division of planning" mellan 
och inom berörda offentliga och privata aktörer de aktuella policybeslute-
ten, och deras genomförande (Booth 1988). För flyktingmottagandet inne
bar detta att de olika önskemålen hos aktörerna AMS, SIV och storstads
kommunerna sammanföll på ett sätt som öppnade möjligheter till en om
prövning av de statliga mottagningsrutinerna. Primärt var det således de 
ömsesidiga intressena och de kompletterande utvecklingsbehoven hos 
AMS och SIV som gjorde att frågan fördes upp på den politiska dagord
ningen Tidpunkten för att initiera en omprövning av flyktingmottagandet 
var den rätta. En kombination av olika förhållanden hade just då skapat en 
öppning, ett policy-fönster, som gjorde det möjligt att aktualisera frågan 
(Kingdon 1984). Både AMS och SIV sorterade under arbetsmarknadsde
partementet, vilket sannolikt var ägnat att underlätta processen. 

Det fanns givetvis ett genuint intresse att reformera mottagandet, 
framför allt för storstadskommunerna. Ingen tvivlade på att flyktingarna 
förtjänade ett bättre mottagande och framförallt kortare vistelsetid vid 
flyktingförläggningarna. Den avgörande faktorn var dock behovet av om
organisation inom den centrala statsförvaltningen. Den utlösande faktorn 
bakom tillsättandet av utredningen var AMS uttalade önskan att överlåta 
huvudmannaskapet för flyktingfrågorna till SIV. 

Beslutet dröjer 
Från det att initiativet togs 1980 och utredningen tillsattes samma år, skul
le det dröja ända till 1984 innan regeringens proposition kom till riksdagen 
och reformen trädde i kraft 1985. Uppdraget som AGFA-utredningen 
(Arbetsgruppen för flyktingansvar) fick gick ut på att "pröva huvudman
naskapet för överföringen och omhändertagandet av flyktingar i Sverige" 
(reg protokoll 1980/11/20). Även andra former av förnyelse av flykting
mottagandet välkomnades enligt direktiven - förutsatt att dessa skulle 
medföra ökad effektivisering och kostnadsbesparing. "Gruppen skall där
för undersöka möjligheterna och redovisa förslag till besparingar i och 
effektivisering av verksamheten " (reg protokoll 1980/11/20). Att några 
ökade statsutgifter inte var att tänka på med anledning av det ändrade hu
vudmannaskapet var klart. Till och med själva utredningsväsendet var 
underkastat dessa besparingskrav. 

Ett år senare, 1981, lade AGFA-utredningen fram sitt betänkande 
"Ett lokalt omhändertagande av flyktingar" (Ds A 1981:11). Förslaget 
gick längre än vad direktiven hade låtit förstå. Vad som saknades dock var 
en närmare kostnadsredovisning av den planerade reformens ekonomiska 



konsekvenser. Här fanns också en viktig anledning till att propositionen 
till riksdagen fick vänta ända till 1984. De allmänna skärpta kraven på 
ekonomisk redovisning av utredningsförslags konsekvenser ställdes fram
för allt av finansdepartementet. Sedan 1978 gällde riksdagens begäran att 
statliga kommittéer skulle redovisa kostnadsberäkningar av sina förslag 
(Söderlind & Petersson 1986). Den borgerliga regeringens tilläggsdirektiv 
från samma år innehöll dessutom en uppmaning att överväga hur eventuel
la kostnadshöjande förslag kunde finansieras genom omprövning eller 
omfördelning av befintliga resurser. Slutligen hade den sittande regeringen 
1980 infört ytterligare riktlinjer för att begränsa kostnaderna för kommitté
förslagen (SOU 1981:96, bilaga 4). Först efter kompletterande kostnads
redovisningar kunde propositionen 1983/84:124 läggas fram för riksdagen 
och antogs våren 1984. 

En klassificering av policyfrågor med hjälp av typologier av olika 
slag kan ifrågasättas bland annat med motiveringen att de flesta policies är 
multidimensionella. Vidare menar man att det ändå är i sista hand besluts
fattarnas perspektiv på frågan som avgör, snarare än någon form av objek
tiv kategorisering (May 1986). Konfliktnivån, som varierar mellan policy
frågor och -områden, har ändå visat sig få effekter för både policy-formul-
eringsprocessen och policyinnehållet (Lowi 1972). Kan då fördröjningen i 
den aktuella beslutsprocessen förklaras med en förhöjd konfliktnivå? Till 
frågor med hög konfliktnivå tenderar att höra till exempel fördelningspoli
tiska frågor, där både förlorare och vinnare kan identifieras. Exempel på 
frågor med lägre konfliktnivåer är istället bland annat konstituerande poli
cies där nya myndighetsorgan skapas. Likaså anses regleringspolicies ge 
lägre konfliktnivåer. I fördelningspolitiskt perspektiv berörde flyktingmot-
tagande-reformen naturligtvis den känsliga balansen i statens och kommun
ernas framtida kostnader för flyktingarna. Mot den bakgrunden framstår 
finansdepartementets krav på en noggrannare ekonomisk redovisning av 
reformens kostnader som rimliga. 

AFGA-utredningens arbete präglades i hög grad av att det allmänna 
samhällsekonomiska och förvaltningspolitiska klimatet vid övergången till 
1980-talet. De nya idéerna om målstyrning, sprungna ur de från USA im
porterade programbudgeteringsidéerna, svarade för den förvaltningspoli
tiska ramen inom vilken reformen skulle ta form. Generellt känneteckna
des utvecklingen av att en allt större del av den offentliga politiken beslu
tades och administrerades av kommunerna varmed man sökte flytta makt
en över den offentliga tjänsteproduktionens utformning närmare medbor
garna. Tillsammans med införandet av ramlagstiftning och övergången till 
styrformer som mål/resultatstyrning fick kommunerna en allt mer central 
roll i förvaltandet av det allmänna (Selle 1991). Utifrån de lokala förutsätt



ningarna och lokala behoven skulle den offentliga verksamheten utformas 
allra bäst, framhöll statliga utredningar redan i slutet av 1970-talet (SOU 
1978:52). Denna förskjutning av tyngdpunkten mot den lokala nivån har 
sedan följts av en större frihet för kommunerna i val av politisk-adminis-
trativ organisation. Jakten efter effektivitet och fördjupad demokrati har 
lett till att dessa i rask takt prövat och omprövat alternativa politisk-admin-
istrativa lösningar för förvaltning och organisering av det allmänna 
(Montin 1989). 

Reformbeslutet gick ut på att SIV, som redan ansvarade för samord
ningen av flyktingverksamheten, också fick ansvaret för överföring, mot
tagande och omhändertagande av flyktingar (Ds A 1981:11). Ett enhetligt 
system för omhändertagande av flyktingar skapades och uppdelningen i 
två sorters mottagande mellan de spontant inresta asylsökandena och det 
primära kommunala ansvaret för dem å ena sidan och kvotflyktingarna 
med det direkta statliga ansvaret via AMS å den andra upphörde. Flyktin
garna skulle placeras i en kommun där de fortsättningsvis kunde bo kvar 
och arbeta. Till grund för flyktingomhändertagandet valdes principerna 
bakom den nya socialtjänstlagen; "Arbetsgruppen har låtit de övergripan
de mål och riktlinjer för samhällets socialtjänst, som kommer till uttryck i 
den nya socialtjänstlagen (SFS 1980-620, trädde i kraft 1 januari 1982), 
vara vägledande för sina förslag både vad avser flyktingomhändertagan
dets utformning och innehåll och den organisatoriska lösningen som före
slås för dessa uppgifter" (Ds A 1981:11). 

Lagens portalparagrafer, flexibilitet, normalisering, kontinuitet och 
helhetssyn skulle styra det lokala flyktingarbetet: flyktingen skulle ges 
möjligheter att leva i en normal miljö och under normala förhållanden. De 
lokala förutsättningarna och tanken om behovsanpassade lösningar skulle 
styra arbetet enligt principen om flexibilitet medan helhetssyn fick sam
manfatta idén om att se personens hela situation i ett sammanhang. "Det 
innebär att bostad, arbete, utbildning och behov av socialt stöd och social 
service bör bedömas och vid behov åtgärdas i ett sammanhang", enligt ut
redningen (Ds A 1981:11). Även behovet av kurativt, psykologiskt och 
socialt stöd var stort för många flyktingar och "måste tillgodoses på ett 
bättre sätt än hittills." 

Utredningen ansåg vidare det vara "värdefullt om kuratorer, psykolo
ger, psykiatriker, socialarbetare och familjepedagoger samt andra som 
direkt arbetar med flyktingar är tvåspråkiga." Det ställdes således bety
dande krav på den lokala kompetensen. Visserligen uttryckte invandrarver
kets flyktingexpertis viss skepticism och oro för någonting som de kallade 
för bristen på "flyktingkompetens", det vill säga kommunernas kompetens 
att förstå flykting skåpets speciella villkor (Soininen 1992). Utredningen 



enades dock om att det flyktingspecifika kunnandet skulle utvecklas och 
växa fram lokalt, utifrån socialarbetarnas kompetens för bra social omsorg 
i lokal miljö. 

På grund av kostnadsskäl föreslogs inga mer betydande organisato
riska förändringar än att SIV centralt skulle få vissa förstärkningar. Istället 
skulle "ett utnyttjande av den omsorgsapparat som redan finns uppbyggd i 
kommunerna" tillsammans med "kompletterande insatser utifrån flykting
ens/flyktinggruppens skilda behov" stå för flyktingarbetet (Ds A 1981:11). 
I huvudsak kom socialtjänstens syn på problemen, dess verklighetsförstå
else och problemdefinitioner att prägla utredningens slutresultat. 

SIV genomför 
Reformen byggde på avtal mellan SIV och de kommuner som deltog flyk
tingomhändertagandet. Det preliminära antalet kommuner som beräknades 
delta i programmet begränsades till cirka 60 större kommuner. Tanken var 
att åstadkomma en lagom koncentration i ett begränsat antal kommuner. 
Det lokala flyktingmottagandet skulle realiseras i en tämligen blygsam 
skala. 

Således kan vi säga att två centrala villkor för lyckat genomförande 
var uppfyllda, nämligen att kunna och att vilja (Lundquist 1992). Bland 
annat hade urvalskommunerna viss invandrarerfarenhet och kommunal in-
vandrarservice sedan gammalt. Man förutsatte vidare att"... den tilltänkta 
kommunen och den omgivande regionen har en sådan arbetsmarknad att 
flyktingarna åtminstone på sikt kan erhålla arbete där" (Ds A 1981:11). 
SIV fick i uppdrag "att utarbeta en plan för vilka kommuner som lämpli
gen borde ta emot flyktingar", och vidare att "den statliga huvudmannen i 
förväg tar upp diskussioner med ett antal kommuner om ett planerat om
händertagande av ett visst antal flyktingar". 

Dessutom byggde det kommunala engagemanget på frivillighet. Det 
fanns utrymme för nej-sägare bland kommunerna och de kommuner som 
enligt SIV ansågs sakna förutsättningar eller som själva gjorde den be
dömningen, behövde inte bli mottagarkommuner. Utredningens förslag 
baserades på den helt avgörande förutsättningen att"... invandringen av 
flyktingar till Sverige framgent kommer att vara av ungefärligen samma 
storleksordning som de senaste åren. Detta innebär en årlig flyktinginvand
ring uppgående till 3 000-5 000 personer (inkl anhöriga) varav 1 250 inom 
ramen för den sk flyktingkvoten" (DS A 1981:11). 

Sett som en interaktionsprocess mellan reformens mål och de hand
lingar som skulle leda till måluppfyllelse framstod genomförandet av det 
lokala omhändertagandet tämligen oproblematiskt (Pressman & Wildaw-
sky 1973). Målen fanns angivna och SIV och kommunerna fick fullmakt 



och resurser för reformens implementering. Hur såg då deras förutsättning
ar att omsätta reformen i praktiska åtgärder ut? 

I uppdraget som huvudman för det lokala flyktingmottagandet ingick 
även ett verkställighetsansvar, vilket var nytt för SIV. SIV hade för första 
gången åtagit sig att ha ett eget genomförandeansvar för en policy. Dess 
operativa ansvar omfattade "överläggningar och överenskommelser med 
kommuner om mottagande av flyktingar och asylsökande ... information, 
stöd och rådgivning till kommuner ... uppföljning av den kommunala flyk
tingverksamheten" (reg prop 1983/84:124) Verket hade dock att genomfö
ra reformen utan någon egen regional eller lokal organisation. Istället var 
man hänvisad att anlita de fackmyndigheter regionalt och kommunalt på 
vilka det ankom att ta ansvar för flyktingomhändertagandet. 

Organisationen som ansvarade för genomförandet var således tude-
lad. På den nationella nivån föll ansvaret på invandraverket medan kom
munerna, och där i första hand socialförvaltningen med sin anknytning 
närmast till socialstyrelsen, ombesörjde flyktingomhändertagandet på det 
lokala planet. Denna tudelade organisation framstår som något problema
tisk konfronterad med idealbilder av den rationella administrationen för 
policyrealiserande. Exempelvis anses det vara avgörande för ett framgångs-
grikt genomförande att den ansvariga administrationen präglas av enhetli
ghet, god kontroll och enkel auktoritet (Hood 1976). Den så sammansatta 
tudelade organisationen bestående av SIV och den kommunala socialtjänst
en var knappast enhetlig. Inte heller uppfylldes villkoret med god kontroll 
över verksamheten när det handlade om ett statligt verks möjligheter att 
utöva inflytande över kommunala myndigheter. 

Till bilden av rationellt genomförande hör också att den huvudansva
rige, i detta fall SIV, helst inte borde vara alltför beroende av andra myn
digheter, liksom att kommunikationen mellan de involverade enheterna 
förutsätts vara god (Gunn 1980). Att den huvudansvarige har kontroll över 
de implementerande aktörerna, vilket ju bland annat underlättas om antalet 
länkar i implementationskedjan hålls minimalt, betonas av implementa-
tionsforskare (Ham & Hill 1984). Möjligen uppfyllde den av AGFA-ut-
redningen valda organisatoriska lösningen, med SIV som centralt och den 
kommunala socialförvaltningen som lokalt ansvarig, villkoren på god 
kommunikation och om ett minimalt antal länkar i kedjan. Men vad beträf
far de övriga kraven på en framgångsrik organisation överensstämde dessa 
föga med den valda organisationlösningen. SIV var beroende av den 
kommunala socialtjänsten för omhändertagandets realisering och hade 
dessutom endast mycket begränsade möjligheter att utöva kontroll och 
auktoritet över en verksamhet i kommunal regi. Situationen var dock inte 
särskilt unik. 



I själva verket genomförs offentliga policies allt oftast i multi-organi-
satoriska kontexter där nationella och lokala likväl som offentliga och pri
vata mål samverkar och där ansvaret för genomförandet tillfaller en mång
fald av representanter för olika privata och offentliga aktörer (Hanf & 
Scharpf 1978). Därmed är de ideala villkoren för en genomförandeorgani
sation också ytterst sällan uppfyllda. Genomförandet av det lokala flyk
tingomhändertagandet var inget undantag i det avseendet. 

Det lokala omhändertagandet avsåg att realisera flera olika mål. Re
formen skulle avlasta storstadskommunerna och reglera ansvaret mellan 
staten och de avtalsslutande kommunerna, förkorta flyktingarnas väntetid 
vid förläggningar och göra det möjligt för dem att snabbt integreras i det 
lokala livet i de nya mottagarkommunerna. Dessutom syftade den till änd
rat huvudmannaskap för flyktingfrågan inom statsförvaltningen. I tre år 
kunde de mottagande kommunerna få återsöka socialbidragen hos staten 
och dessutom erhöll de en engångsersättning för varje mottagen flykting 
för att täcka merkostnader förorsakade av flyktingmottagandet. 

Med sitt operativa ansvar för reformens genomförande hade SIV 
hamnat i en ny situation. Verkets uppdrag bestod, förutom invandrings
kontrollen, i att främja realiserandet av de invandrar- och minoritetspoli
tiska målen, genom att bevaka myndigheters hantering av invandrarfrågor 
på nationell och lokal nivå, och söka påverka deras agerande i invandrar-
och minoritetspolitiska frågor. Dessa mål var snarare att betrakta som 
riktangivelser än mål som man på kort sikt skulle kunna nå, vilket också 
var svaret på kritik som i sinom tid hade framförts av RRV. De brast i ana
lysen av mål och medel och skulle knappast kunna fungera som styrinstru
ment i den spirande målstyrningsandan (Jacobsson 1984. I själva verket är 
tolkningsutrymmet betydande när det gäller att ge dem mer konkret inne
börd. Inte desto mindre utgör de den grund som viktiga delar av SIVs 
verksamhet som statlig myndighet vilar på och - som vi åtminstone kan 
förutsätta - även avsågs prägla det kommunala omhändertagandet. 

I och med sitt verkställighetsansvar hade SIV för första gången åtagit 
sig ett direkt genomförandeansvar, men detta under mycket speciella vill
kor. Paradoxalt nog skulle utgångspunkten för detta reformarbete inte i 
första hand utgöras av de invandrar- och minoritetspolitiska principerna -
enligt AGFA-utredningen - utan av den nya socialtjänstlagen. SIV fick nu 
i uppdrag att förvalta en flyktingmottagandepolicy som primärt vilade på 
socialstyrelsens och socialtjänstlagens omsorgsfilosofi. Socialtjänstlagen, 
ansåg AGFA-utredningen, erbjöd nämligen klara anvisningar för vad som 
ansågs vara den enskildes (flyktingens) rättigheter och skyldigheter gent
emot samhället, och omvänt, vilket ansvar som samhället hade för den en
skilde (Ds A 1981:11). När det dessutom var socialtjänstens myndigheter 



som i första hand bar ansvaret lokalt, var det uppenbart att dessa med sin 
sektorsideologi - som dels byggde på lagstiftningen, dels på den praxis 
som hade utvecklats på de lokala socialkontoren - inte skulle vara inställda 
på att i första hand sörja för de invandrar- och minoritetspolitiska princi
perna i sitt arbete. 

Teoretiskt kan man förutsätta dels klarhet i reformens mål, dels att ett 
enhetligt system av normer och regler gäller för hela den genomförande 
organisationen, som villkor för lyckad implementering (Hood 1976). Detta 
var knappast fallet med den valda organisationen. Medan omhändertagan
det i kommunerna skulle realiseras i första hand med utgångspunkt i den 
nya socialtjänstlagens huvudprinciper - med SIVs huvudansvar för detta -
hade SIV primärt i uppdrag att påverka myndigheters agerande i invand
rar- och minoritetspolitiska frågor. Två skilda norm världar möttes sålunda 
här. A ena sidan socialtjänstens idéer om den sociala omsorgen och å den 
andra de invandrar- och minoritetspolitiska principerna med sin starkare 
betoning på ett möte mellan två mer jämlika parter i en anda av samver
kan, jämlikhet och valfrihet. Dessa två normsystem innebar sannolikt 
skilda syner på flyktingens problem och behov, liksom på hur flyktingar
betet borde bedrivas. 

Analyser av de så kallade relevanta orsakssammanhangen, dvs upp
fattningar om relationen mellan målen och de medel som leder till mål
uppfyllelse, förankras ofta i en mer övergripande verklighetsbild eller 
ideologi. Typiska sådana är till exempel professionella, sektors- eller 
vård/pedagogiska skolbildningar eller ideologier. När de konkreta målen 
bäddas in i en arbetsmarknadspolitisk eller invandringspolitisk sektors
ideologi, alternativt i socialtjänstens arbetsideologi, anvisar dessa också 
olika vägar att uppnå de aktuella målen. De innebär något olika syn på hur 
man bäst realiserar de aktuella målen. 

Något oklar kan således den övergripande målbilden för reformen 
anses ha varit. Klara och tydliga policymål ses som ett viktigt villkor för 
att man ska kunna uppnå de eftertraktade resultaten enligt flera studier av 
hur policies genomförs (Ham & Hill 1984, Mazmanian & Sabatier 1983) 
Viktigt är också att man har fullständig förståelse för och kunskap om 
målen i hela implementationskedjan (Gunn 1980). 

Den bild som växer fram av flyktingomhändertagandets realiserande 
visar en process där en mångtydig styrande ideologi förenas med en inte 
särskild väl sammanhållen och tudelad organisation på den nationella och 
lokala nivån. Då är det också klart att ett sådant policygenomförande inte 
kan beskrivas som en process där den centralt beslutade policyn endast 
blir översatt till instruktioner för de tjänstemän som längre ner i hierarkin 
verkställer dessa (Barrett & Fudge 1981). Policyprocess av den sist nämn



da typen, där de ansvariga har de olika problemen under kontroll, kan kon
fronteras med sin motbild där policyn i första hand framtälls som en 
policyidé, som ett uttryck för basprinciper och aspirationer (Majone & 
Wildavsky 1978). Med sin organisatoriska lösning och målbild låg det nya 
flyktingmottagandet närmare det sistnämnda policyalternativet än det först 
nämnda. 

Om flera av grundvillkoren för en rationell policy-implementering 
således inte var uppfyllda, skulle även resten komma att falla 1985 när 
tiden väl var inne för kommunerna att att ta emot sina första flyktingar. 

De förändrade villkoren 
AGFA-utredningens plan för det lokala omhändertagandet baserades på en 
årlig flyktinginvandring av samma storleksordning som åren närmast in
nan. Den tidigare nämnda fördröjningen i beslutsprocessen resulterade 
dock i att realiserandet kom att ske under väsentligt annorlunda villkor än 
man hade tänkt sig under planeringsfasen. De preliminära kalkylerna höll 
inte utan ett mottagande dimensionerat för maximalt cirka 5 000 flyktingar 
per år fick i själva verket ta hand om en flyktingström som under tiden 
hade tredubblats. De policyexterna villkoren var helt andra nu, 1985, än 
1980 när initiativet till omprövning av flyktingmottaganderutinerna togs. 

Detta blev också SIVs dilemma. Det nya omhändertagandet var di
mensionerat för helt andra behov än de som kom att göra sig gällande. 
Saken förbättrades inte, åtminstone sett ur SIVs perspektiv, av att verket 
inledde reformarbetet med nästan halverade personalresurser i förhållande 
till den preliminära resursdimensioneringen. De resursförstärkningar som 
SIV hade utlovats på grund av sitt nya operativa ansvar fick verket endast 
hälften av (reg prop 1983/84:124). Verkets organisatoriska och resurs
mässiga förutsättningar för att genomföra det nya flyktingmottagandet 
hade därigenom försämrats. Men inte nog med detta, även de yttre villko
ren för reformens implementering hade radikalt förändrats sedan AFGA-
utredningen hade sagt sitt, och inte i riktning mot att underlätta realiseran
det av det nya flyktingmottagandet. 

En rimlig prognos över hur de yttre villkoren, dvs de policyexterna 
förhållandena, kommer att utvecklas och huruvida de eventuellt får effekt
er på policyn, anses vara av stor vikt för dess realiserande. Samtidigt är 
just flyktingreglering och -mottagande sådana policyfrågor som alldeles 
särskilt präglas av oförutsägbarhet. Att policyexterna förhållanden inte 
skapar hinder för implementering eller ligger i konflikt med policymål och 
att ingrepp utifrån ska förebyggas så långt som möjligt framstår som 
självklara krav (Gunn 1980, Ham & Hill 1984, Mazmanian & Sabatier 
1983). 



En konsekvens av den situation som hade uppstått var att man på 
verket blev tvungen att omprioritera i den reguljära verksamheten med 
utredningar och invandrar- och minoritetspolitiska frågor för att få loss re
surser till flyktingomhändertagandet. Dessa arbetsuppgifter fick stå tillba
ka. En annan följd vara att nyanställd personal knappast hann inskolas i 
verkets invandrar- och minoritetspolitiska ideologi (Soininen 1992). Möj
ligt är att detta senare kom att få återverkningar på på själva genomföran
det. 

Det mycket snabbt ökande antalet asylsökande flyktingar och där
med det alltmer akuta behovet av kommunplatser skapade stark tidspress 
på SIV och fick konsekvenser för dess möjligheter att stanna upp och ref
lektera över verksamheten. Det hårda trycket att kommunplacera ett fler-
dubbelt större antal flyktingar än som hade ingått i de ursprungliga planer
na bröt mot ett centralt villkor för lyckat genomförande, nämligen kravet 
på frånvaron av tidspress (Hood 1976, Gunn 1980). Detta villkor var 
långtifrån uppfyllt när SIV slussade flyktingar vidare till mottagarkom-
munerna. 

Mountjoy och 0'Toole diskuterar hur policy-realiserandet styrs av 
den uppsättning resurser och instruktioner som de tjänstemän som ansva
rar för genomförandet är hänvisade till (Mountjoy och 0'Toole 1979). Till 
exempel är en kombination av tillräckliga resurser och specifika instruk
tioner ägnad att förenkla och underlätta implementeringsprocessen. En an
nan - teoretiskt möjlig - situation är den där inga eller endast mycket 
knappa resurser finns att tillgå samtidigt som instruktionerna för policy-
implementeraren är vaga. Då förutsätter policyrealiserandet frivilliga ar
betsinsatser av den ansvarige personalen, något som beslutsfattare knap
past kan räkna med. Risken är uppenbar för att genomförandet blir halv
hjärtat och resultatet misslyckat. Ytterligare en situation som kan uppstå är 
den där knappa eller inga resurser alls kombineras med specifika instruk
tioner. I detta fall kan följden bli subversiva verksamheter och att den im-
plementerande personalen tvingas prioritera efter sin egen bedömning. 

Med halverade resurser i förhållande till de planerade och ett tredub-
belt antal flyktingar att kommunplacera hade SIV hamnat i en situation 
som närmast liknande ett mellanting mellan de två sist nämnda fallen. Å 
ena sidan hade verket fått reducerade resurser, inte enbart i förhållande till 
de utlovade, utan framför allt i förhållande till den oväntat höga belastnin
gen. A den andra var instruktionerna tämligen specifika, dvs att kommun
placera de mottagna flyktingarna. Återigen kunde de instruktioner som 
rörde det lokala omhändertagandets innehåll anses som mindre specifika, 
för innehållet i flyktingarbetet skulle den lokala socialtjänsten i första 
hand svara för. 



Givet detta, blir det teoretiskt logiska agerandet att prioritera och sty
ra resurserna till att fullfölja de specifika instruktionerna, må vara att de 
delar av policyn där instruktionerna är vagare riskerades. Detta var också 
vad SIV gjorde. I huvusak kom policyrealiserandet därmed att för SIVs 
del handla om att skaffa fram kommunplatser åt flyktingarna, en priorite
ring av den mest akuta arbetsuppgiften, vilket också ledde till en mycket 
konkret måluppfyllelse. 

SIVs arbete med kommunerna inleddes redan innan propositionen 
hade lagts fram i riksdagen. Det tilltänkta urvalet av större och medelstora 
kommuner, som också fyllde vissa grundläggande krav, kallades till kon
ferenser och överläggningar. Ganska snart blev det klart att mottagnings
kapaciteten hos detta första urval av kommuner med de rätta egenskaperna 
inte alls var tillfyllest. SIV stod inför en valsituation. I princip hade man 
två vägar att välja mellan: antingen radikalt öka mottagningskvoten för 
den begränsade kommunkategorin eller i rask takt rekrytera ett större antal 
kommuner. SIV valde det sist nämnda alternativet. I allt snabbare takt gick 
man ut till allt fler kommuner för att få fram nya kommunplatser. Detta 
vägval, att vända sig till ett växande antal kommuner, det kvantitativa re
sultatet av SIVs genomförande, kom senare att möta kritik bland annat av 
RRV (RRV Dnr 1986:903). 

Antalet avtalsslutande kommuner steg nämligen relativt sett snabbare 
än antalet framtagna kommunplatser. Ju längre rekryteringen fortskred de
sto mindre blev kommunerna i genomsnitt och desto färre flyktingar tog 
de emot. Marginalnyttan av varje nytillkommen kommun sjönk synbart. 
"Hela Sverige-strategin" kom denna av SIV valda handlingslinje att döpas 
till senare. Inledningsvis träffade verket ettårsavtal med kommunerna, 
men redan 1986 gick SIV över till treårsavtal bland annat för att underlät
ta kommunernas planering för fortsatt flyktingmottagande. Under hösten 
1986 erbjöd verket 250 av landets kommuner att träffa treårsavtal för pe
rioden 1987-1989 (Soininen 1992). 

De ändrade yttre villkoren i kombination med tidspress och resurs
brist resulterade i en oundviklig förskjutning av de ursprungliga målen för 
reformen, nämligen att placera flyktingar i kommuner med viss tidigare 
kompetens i invandrarfrågor, och där flyktingarna företrädesvis skulle 
kunna bosätta sig permanent tack vare tillgången till arbete och utbild
ningsmöjligheter i kommunen eller inom regionen. Men det var inte bara 
flyktingens integrationsmöjligheter i det lokala samhället som nu påverka
des av de ändrade villkoren. Även de organisatoriska och ideologiska 
grundförutsättningarna för kommunalt omhändertagande hade blivit änd
rade i och med att SIV hade övergivit den ursprungliga planen att endast 
vända sig till ett mindre kommunurval. 



Undan för undan släppte verket det ena kravet efter det andra på mot-
tagarkommunerna. Tidigare invandrar- eller flyktingerfarenhet, arbets
marknads- eller utbildningsmöjligheter saknade nu betydelse, inte ens 
bristen på lediga bostäder dög till slut som argument för ett nej från kom
muner. Debatten om kommunala baracker särskild avsedda för flyktingars 
tillfälliga boende tog fart 1987 (Soininen 1992). 

Eftersom det stora flertalet av landets kommuner saknade erfarenhet 
av invandringsfrågan, och inte heller hade invandrar- eller flyktingkompe
tens inom sin förvaltning, var socialtjänstens ensamma huvudansvar i re
gel givet i brist på konkurrerande organisatoriska lösningar och alternativa 
mottagandeideologier. När tidspressen väl var ett faktum, var man tvungen 
att även släppa kravet på administrativ enhetlighet (Hood 1976). Kom
muner med mycket varierande förutsättningar och framför allt utan tidi
gare invandrarerfarenhet och kontakt med den av SIV spridda invandrar-
och minoritetspolitiska ideologin ansvarade nu för det lokala flykting
omhändertagandet. 

Från att ursprungligen ha utgått från grundidén att det lokala flykting
omhändertagandet skulle baseras både på kommunalt "vilja" och "kunna" 
hade man under resans gång ändrat färdriktning. Av det positiva intresset 
för och de goda lokala villkoren, såsom sysselsättnings- och utbildnings
möjligheter, som var tänkta att prägla kommunernas engagemang i flyk
tingarbetet var det inte mycket kvar i slutet av 1980-talet när landets 
kommuner nästan utan undantag deltog i mottagandeprogrammet. Kun
nandet handlade nu allt oftast uteslutande om den lokala socialtjänstens 
allmänna omhändertagandekompetens. 

Såväl organisatoriskt som ideologiskt hade grunden för det lokala 
omhändertagandet blivit något förskjutet. Liknande förskjutningar i en po-
licys målbild och resultat, inte sällan föranledda av bristande resurser och 
tidspress under genomförandefasen, är dock inte ovanliga när det gäller 
implementering av socialpolitiska beslut (jmf Solomos 1991). Eftersom 
policy-implementering kan ses som en interaktionsprocess mellan de tjän
stemän som är ansvariga för policyrealiserandet och den omgivning där 
detta sker, är det också en fråga om en ständig förhandlingsprocess där po-
licyn och dess mål successivt omförhandlas, förvandlas och modifieras för 
att passa in i de rådande villkoren (Barrett & Fudge 1981). 

SIV och kommunerna 
Flyktingmottagandereformen planerades inte som en målstyrningsreform 
men kom att företa många likheter med målstyrningssituationer. Orsaker
na var rent praktiska. Ansvaret delades mellan SIV centralt och kommun
erna lokalt. Kommunerna utgjorde det viktigaste ledet i genomförandet 



och svarade i sista hand för reformens omsättning i konkreta åtgärder och 
tjänster. Verket saknade befogenheter att gå in och detaljstyra det kommu
nala flyktingarbetet. SIVs operativa ansvar för reformen fogades till ver
kets centrala uppdrag, nämligen att vara en bevakande myndighet i förhål
lande till andra myndigheter. Vilka möjligheter stod då SIV till buds för 
att inta en sådan roll i förhållande till kommuner och kommunala myndig
heter? 

SIV hade inget mandat för att direkt styra kommuner eller kommuna
la myndigheter, vare sig det handlade om att sluta avtal om mottagande 
med dem, eller om innehållet i mottagandet. Någon organisationsstyrning i 
meningen att överordnade (statliga) organ styr underordnade organ på läg
re förvaltningsnivåer kunde det sålunda inte vara tal om (Lundquist 1992). 
Dessutom vilade det lokala mottagandet, enligt AFGA-utredningens re
kommendationer på den nya socialtjänstlagen, som i första hand var ett ut
tryck för socialstyrelsens arbetsideologi. 

Idén bakom den generella rollfördelningen mellan SIV som beva
kande myndighet och sektorsorganen som implementerande var att den av 
riksdagen beslutade invandrar- och minoritetspolitiken jämte fackmyn
dighetens sektorsideologi skulle genomsyra myndighetens agerande i in
vandrarfrågor. Detta skulle SIV ombesörja. Vittnesmål saknas dock inte 
om hur det nya invandrar- och minoritetspolitiska perspektivet möttes med 
genuin misstro av sektorsmyndigheter. Deras verksamhet bygger på egen 
professionalism, uttryckt i lagar och förordningar samt i utvecklad praxis 
inom skolan, socialvården och på arbetsmarknaden. Ofta kunde verket 
konstatera att det "såg sig som en pygmé vid sidan av jättarna SÖ och so
cialstyrelsen" (Jacobsson 1984). Detta blev tydligt i mötet med andra i 
professionalism förankrade sektorsideologier exempelvis på skolans om
råde (Municio 1987). Med de minimerade styrningsstrategier som SIV ha
de att tillgå, diplomati, goda relationer och attitydpåverkan, gällde det att 
anpassa sig till de gällande villkoren. Genom att satsa på att etablera kon
takter med centrala myndigheter, kommuner, landsting samt organisation
er och politiska partier sökte man förankra det egna synsättet och få dessa 
i sin tur att agera. Men den relativt sett nyare "invandrar- och minoritet
spolitiska ideologin" hade svårt att hävda sig inför betydligt mer etabler
ade och äldre sektorsideologier representerade av centrala ämbetsverk så
som socialstyrelsen, skolöverstyrelsen och AMS. 

Utsikterna att utöva inflytande neråt i hierarkin, på regional och lokal 
nivå, var naturligtvis inte bättre. Under 1970-talet hade man tagit till 
kampanjer av olika slag för att bearbeta kommunalpolitiker och tjänste
män inom den kommunala förvaltningen: kommunerna skulle inrätta in
vandrarbyråer och bli informerade om invandrar- och minoritetspolitiken. 



Konferenser var en annan metod att påverka regionalt och lokalt. För sitt 
okonventionella arbetssätt hade verket även fått kritik: planering, budget
ering, beslutsordning och beslutsdokumentation höll inte måttet när det 
gällde administrativa minimikrav (Jacobsson 1984). 

Sammanfattningsvis: utan styrmöjligheter via budget och anslag och 
utan andra formella kanaler med sanktionsmöjligheter för att påverka 
myndigheters agerande, var verket i hög grad hänvisat till att arbeta med 
informationsstyrning, attitydpåverkan och övertalning. SIV hade utvecklat 
sin egen styrstrategi och koncentrerade sig på diplomati i olika former och 
på att odla goda relationer i förening med påtryckningar och attitydpå
verkan. Men att utöva styrning med information, kunskapsspridning och 
attitydbearbetning som enda instrument, kan vara vanskligt i mötet med 
fackmyndigheter med etablerade sektorsideologier med stöd i lagar, förord
ningar och i praxis. Vad SIV hade att ställa mot detta var en svårtolkad 
invandrar- och minoritetspolitisk ideologi, med minst sagt stort tolknings
utrymme och svag förankring hos förvaltningspersonalen inom de olika 
myndighetsområdena. 

Utgångspunkten för SIVs implementering av det lokala flyktingmot
tagandet var således reducerad styrningspotential och betoning på infor
mella mekanismer såsom kunskapsöverföring, råd i konkreta frågor och 
övertalning, samt en tämligen vid, och kanske till och med diffus, invan
drar- och minoritetspolitisk ideologi. 

En prioritering av ideologisk styrning före andra styrningsformer har 
blivit allt vanligare i samhället (Czarniewska-Joerges 1988). Genom star
kare betoning av de gemensamma värderingarna fokuserar man på intres
sen som kan uppfattas som gemensamma av medlemmarna. I det avseen
det kan SIV sägas ha varit en föregångare. På grund av sin begränsade 
styrningskapacitet i traditionell mening, hade verket redan tidigt på 1970-
talet hänvisats till att arbeta med ideologistyrning. Vid 1985 års reform var 
verket alltså väl tränat för sin uppgift. Övertalningstyrningen gav också re
sultat och SIV lyckades över förväntan att värva nya mottagarkommuner. 

När mottagningskapaciteten hos det första urvalet av kommuner inte 
på långa vägar räckte till för att täcka det faktiska behovet av kommun
platser, vände man sig till en vidare krets av kommuner. Vid rekryteringen 
av nya kommuner kom den ideologiska styrningen väl till pass. SIV väd
jade till de gemensamma värderingarna av solidaritet. 

Verket framhöll att en spridning av flyktingar till ett flertal kommun
er var att föredra "så att en alltför stor koncentration av flyktingar och 
asylsökande i vissa kommuner kan undvikas". Realiserandet av dessa 
delmål skulle i sin tur göra det möjligt att förverkliga huvudmålet, landets 
generösa flyktingpolitik (SIV, cikulär, 1985/06/14). "Detta kan ske främst 



på grund av kommunernas insatser. Det nya systemet för flyktingmottag
ning står och faller med kommunerna och deras insatser..." På detta sätt 
skapades "Hela Sverige-strategin". 

I september 1986 gick ett av många pressmeddelanden ut från verket 
med budskapet att "en solidarisk spridning av flyktinginvandringen till 
den stora majoriteten av landets kommuner också är en av huvudtankarna i 
riksdagens beslut om det nya flyktingmottagningssystemet som trädde i 
kraft 1 januari 1985" (SIV, pressmeddelande 1986/09/09). Rekryteringen 
av nya mottagarkommuner skedde här genom en allmän vädjan till kom
munkollektivet. Till sin hjälp tog verket det urpsrungliga riksdagsbeslutet 
från 1984 som nu, hösten 1986, mycket pragmatiskt omtolkades för att 
bättre passa i den nya situationen med ett starkt ökat behov av kommun
platser. Från att ursprungligen - åtminstone implicit - ha syftat till ett flyk
tingomhändertagande i ett mindre antal större och medelstora kommuner 
med någorlunda goda förutsättningar för detta, påstod SIV nu att refor
mens mål var ett flyktingmottagande i majoriteten av landets kommuner. 
Nu avsåg den solidariska spridningen av flyktingmottagandet alltså hela 
landet. 

Flexibel som man var tvungen att vara inför det ökade flyktingtrycket 
tog sig verket friheten att omdefiniera det ursprungliga målet med att spri
da flyktingar endast till ett mindre antal kommuner, vilket samtidigt inne
bar att man släppte det ena kravet efter det andra när det gällde kommun
erna. 

Uppgiften att skaffa fram kommunplatser fick komma i första hand. 
Omorienteringen mot "Hela Sverige-strategin" medförde att mottagandet 
fick en annan inriktning än den tänkta. Nu såg man på flyktingmottagan
det i två steg, omhändertagandet i första kommunen skulle endast bli en 
första introduktion. Åtskilliga flyktingar skulle sannolikt söka sig till 
andra orter för arbete och utbildning. Enbart en del kommuner ansågs ha 
resurser och reella möjligheter för en långsiktig integrering (Soininen 
1992). 

Denna insikt växte fram ur de villkor för reformens genomförande 
som SIV självt redan på ett tidigt stadium fastställt genom beslutet att utan 
urskiljning efterlysa allt fler kommuner med alltfler kommunplatser. "Hela 
Sverige-strategin" hade i själva verket förutsatt en omtolkning av de ur
sprungliga målen med reformen, "ett omhändertagande av flyktingar i 
kommuner där de företrädesvis kunde bo kvar" till "spridning av flykting
ar till det största möjliga antalet kommuner". Denna omtolkning av reform
ens mål kom nu att användas för att legitimera valet av den strategi som 
det knappast fanns någon återvändo från. 



Varför lyckades SIV då så bra med sin rekryteringspolicy? Det var ju 
kommunerna som i slutändan svarade för reformens genomförande genom 
att bereda plats för flyktingarna. Utan deras medverkan kunde inte SIV 
göra mycket. Hade kommunerna av en eller annan anledning vägrat att 
ställa upp, hade verket knappast några påtryckningsmedel att ta till. Vis
serligen dök det senare upp kommuner som vägrade att delta i mottagan
deprogrammet. Den i övrigt välfungerande ideologistyrningen var inte lika 
framgångsrik i deras fall. Solidariteten med den av riksdagen beslutade 
nationella flyktingpolitiken och med kommunkollektivet hamnade i deras 
fall i skuggan av andra värden (Peterson, Stigendal & Fryklund 1988). 
Dessa kommuner vägrade att delta i en policy främst beslutad av de centra
la makthavarna i Stockholm. Under de första åren av reformens genomfö
rande var detta dock inte särskilt vanligt. 

Studier av ideologisk styrning mellan statliga myndigheter, och mel
lan dessa och kommuner, visar att en ideologisk styrning från statens sida 
gentemot kommunerna inte får någon god prognos (Jacobsson 1989). Å 
andra sidan ger inte heller andra tänkbara styrningsstrategier, som till 
exempel användningen av makt och auktoritet, mycket bättre utdelning i 
den här typen av situationer där ingen av parterna, dvs vare sig staten eller 
kommunerna har monopol på strategiska resurser (Jacobsson 1989). 

Hur bar sig verket då åt för att så framgånsgrikt kunna påverka 
kommunernas beslut att delta i flyktingmottagandet? Framför allt kom 
kommunkontakterna och de gemensamma konferenserna väl till pass. 
Konferenser, länskonferenser och regionala konferenser anordnades i 
samarbete med Svenska Kommunförbundet. De var en tillgänglig väg för 
SIV i arbetet med kommunerna och fungerade som kanal för information 
om den aktuella situationen i riket och om SIVs prognoser och planer för 
nästkommande år. Men framför allt kom de väl till pass för rekrytering av 
nya mottagarkommuner och för att få  redan engagerade kommuner att 
höja sina flyktingkvoter. 

SIVs förhandlingsstrategi gick ut på att på de gemensamma kon
ferenserna ange de fastställda länsvisa intervallen för behovet av flykting
platser. Därefter var det i mångt och mycket kommunernas sak att binda 
sig för ett rimligt antal i förhållande till andra kommuner i länet. Genom 
ett sådant förfarande framstod kommunerna i länet som en enhet, ett 
kommunkollektiv. Med ett vakande öga på varandra gjorde de upp om 
fördelningen av rättigheter, skyldigheter och ansvar för flyktingomhänder
tagandet. Grupptrycket gjorde sitt och allt fler kommuner i kommunkol
lektivet tog sin del av ansvaret. 

För SIV innebar detta att man inte enbart var hänvisad till förhand
lingar med enskilda kommuner för framtagande av flera kommunplatser. 



Man fick draghjälp av kommunkollektivet. Den sociala kontrollen kom
munerna emellan skapade ett självgående system. Trycket ökade på de 
kommuner som ännu inte alls tagit emot flyktingar eller vars kvot var rela
tivt låg, i namnet av solidariskt flyktingmottagande och delat ansvar för 
den länskvot som verket angivit. De upprepade gemensamma överlägg
ningarna drog med allt fler och allt mindre kommuner som flyktingmotta
gare, kommuner som verket primärt överhuvudtaget inte hade tänkt sig 
som mottagarkommuner. Men det var knappast läge för SIV att ändra på 
detta. Då flyktingströmmarna fördubblats och med en underdimensione-
rad organisation var man tacksam för varje tänkbar kommunplats oavsett 
hur man hade fått fram den. 

Den möjligen i sig kanske mindre verkningsfulla ideologistyrningen 
i termer av "Hela Sverige-strategin" effektiviserades således av kommun
kollektivets sociala tryck och den speciella strategin att spela ut kommun
erna mot varandra. SIV hade inget monopol på strategiska resurser som 
makt, auktoritet eller en tvingande lag. Men betoningen på den gemen
samma ideologin i kombination med trycket från kommunkollektivet, 
visade sig vara effektivt för att få fram de eftertraktade kommunplatserna. 
På den punkten kan SIV sägas ha varit tämligen innovativt. Det handlade 
om att med hjälp av det självgående systemet "spela ut kommunerna mot 
varandra". 

Under de första åren av implementering genomsyrades SIVs ageran
de av att tonvikten låg på handling. Strategierna konstruerades efteråt. 
Man värnade om sina kommunkontakter och utnyttjade sin organisatoriska 
frihet för improvisation. Det gällde att maximera antalet kommunplatser. 
Men det gällde också att sköta kommunkontakterna, att inte stöta sig med 
kommunerna - med tanke på behovet av fortsatt mottagande. Man impro
viserade fram ett i viss mån självgående system för nyrekrytering genom 
att ställa dem mot varandra och låta dem avkräva solidaritet av varandra. 
Denna handlingslinje innebar också att man i efterhand omtolkade riks
dagsbeslutet. 

Samtidigt hade den statliga styrningen av kommunalt flyktingmotta
gande i hög grad kommit att fokusera antalet kommunplacerade flyktingar 
och asylsökande snarare än på innehållet i omhändertagandet. Ökningen 
av antalet kommuner innebar nämligen efter en viss brytpunkt även ett 
kvalitativt språng. Det gällde inte längre att placera flyktingarna i kom
muner med arbets- och utbildningsmöjligheter för att kunna integreras i 
det lokala samhället. Därmed hade verket accepterat att det kommunala 
flyktingmottagandet inte alls alltid byggde på idén om att omedelbart kun
na skapa långsiktiga förutsättningar för flyktingarnas integration. I ett -
kanske till och med stort - antal kommuner skulle flyktingmottagandet i 
stället komma att inriktas på genomslussning till vidare destinationer. 



På SIV ställdes det i det närmaste motstridiga krav: Å ena sidan 
fanns det kvantitativa kravet att kommunplacera den växande gruppen av 
flyktingar och asylsökande, å den andra kravet på att det lokala omhänder
tagandet skulle uppfylla vissa kvalitativa kriterier. Denna situation har 
likheter med den inte alls ovanliga situationen där organisationer ställs in
för kraven på parallell hantering av i viss mån moststridiga krav och in
tressen. Typiskt är då att komplementariteten hos kraven är låg, att de to
tala resurserna är knappa och att val av ett alternativ utesluter val av andra. 
Möjliga strategier att ta till i en situation som denna är till exempel att 
starkare betona en gemensam ideologi som kan bidra till att jämka sam
man de olika intressena. Användningen av makt, auktoritet och rationalis
tisk analys är andra tillgängliga vägar. En ytterligare lösning är en sekven
tiell hantering av kraven (Jacobsson 1989). Det var också denna sist 
nämnda lösning som SIV hade tytt sig till. I första hand kom uppgiften att 
skaffa fram kommunplatser. I andra hand ägnade man uppmärksamhet åt 
det lokala flyktingomhändertagandets innehåll. 

Funktionen med de regionala konferenserna som anordnades av SIV 
var åtminstone tvåfaldig. Förutom att med hjälp av det självgående syste
met att "spela ut kommunerna mot varandra" för att maximera antalet 
kommunplatser, användes de även för viss försiktig innehållslig styrning 
av det kommunala flyktingarbetet. Genom att lyfta fram vissa frågeställ
ningar för diskussion och debatt, blev det möjligt för verket att under des
sa konferenser använda de i flyktingfrågan redan mer erfarna kommunerna 
som påverkansinstrument: dessa fick dela med sig av sin arbetsfilosofi till 
andra som var noviser i invandrar- och flyktingfrågor. Genom att väcka 
debatt och dryfta flyktingarbetet på dessa konferenser kunde SIV söka 
påverka utformningen av de lokala rutinerna. 

Men någon på lagstiftning vilande och tvingande sektorspolicy eller 
"vårdideologi" hade verket inte att ta till av det slag som socialtjänsten 
hade. De allmänt hållna invandrarpolitiska riktlinjerna räckte inte till som 
grund för att bygga en flyktingmottagande-policy på. Dessutom saknade 
verket egna regionala och lokala organ som skulle ha ombesörjt SIVs egen 
policylinje även om det hade funnits en sådan. Möjligt är att den inne
hållsliga styrningen fick stå tillbaka då energin och även diplomatin av 
nödtvång fick ägnas åt värvandet av kommunplatser. 

Situationsanpassning och flexibilitet är centrala för implementering 
av offentliga policies. Ibland resulterar det dock i att den i praktiken rea
liserade handlingslinjen, och de åtgärder som vidtas i namnet av den be
slutade policyn, starkt avviker från dess intentioner. Istället realiseras en 
rad olika från varandra tämligen avvikande policies. Inre effektivitet, näm
ligen "att göra saker och ting rätt" får emellanåt överskugga tanken om 



"att göra rätt saker" (Pihlgren & Svensson 1989). Kanske var det så att 
SIVs genomförande av reformen med sin prioritering av effektiviteten i 
termer av antal kommunplacerade flyktingar kom att överskugga målet 
med att "göra rätt saker", dvs att med utgångsgpunkt i reformens intention
er förbättra flyktingarnas möjligheter att med arbete och egen försörjning 
snabbt integreras i det lokala samhället? 

Det lokala omhändertagandet 
Hur kom då mottagandet att utformas i kommunerna? I propositionen till 
riksdagen hade man vidare slagit fast att "Det är vidare en fördel om den 
sociala service som finns uppbyggd i kommunerna även kan utnyttjas för 
mottagandet av flyktingar och att man undviker kostnadskrävande särlös
ningar och parallella organisationer" (reg prop 1983/84:124). Då utgick 
man från att det lokala omhändertagandet skulle ske endast i ett begränsat 
antal kommuner. "Hela Sverige-strategin" innebar emellertid att social
tjänsten med sin organisation och professionalism blev den enda tillgäng
liga lösningen på det lokala omhändertagandet i de flesta kommunerna. 
AGFA-utredningens idé om lokal kompetens var att den skulle baseras på 
socialtjänstlagen. Man menade också att denna kompetens successivt skul
le växa fram i den mån den saknades i kommunerna. Normalisering, flex
ibilitet, kontinuitet och helhetssyn var de nyckelprinciper som socialtjänst
lagen erbjöd som grund för det lokala flyktingmottagandet. 

Från att i vissa kommuner vara ett fristående kommunalt organ, var 
flyktingmottagandet i de flesta kommunerna inkorporerat i socialförvalt
ningens organisation. Detta hängde intimt samman med lokala förhållan
den som kommunstorlek, förvaltningstruktur och tidigare erfarenhet av 
invandrarfrågor. Skillnader i de lokala villkoren visade sig vara av central 
betydelse för innehållet och organiseringen av flyktingomhändertagandet 
och endast i de större kommunerna ställdes socialförvaltningens flykting-
policy mot andra synsätt, vanligtvis representerade av invandrarbyrån eller 
invandrarförvaltningen. 

I sista hand realiseras besluten alltid av de tjänstemän och den per
sonal som med sitt verkställighetsansvar omsätter dem i konkreta åtgärder 
(Lipsky 1980). Realiserandet står och faller med dessa insatser. Tjänste
männens agerande påverkades av faktorer som generellt brukar anses styra 
en genomförandeprocess. Klarhet över beslutens mål och intentioner, lik
som tillgången till resurser och ändamålsenlig organisation anses vanligt
vis vara avgörande för resultaten. Eventuell tidspress och barriärer i form 
av tveksamhet inför att engagera sig kan också tänkas riskera genomföran
det (Gross, Giacquinta & Bernstein 1971). 



En viktig fråga är då hur man lyckas välja en policy-design där man 
kan tillvarata implementerarnas engagemang och ansträngningar utan att 
offra kontrollen över inriktningen på deras strävanden (Lippincott & 
Stoker 1992). Ett sätt att närma sig en möjlig lösning på problemet är att 
man identifierar de värden som ska främjas under implementationsproces-
sen och att man därefter väljer en organisatorisk lösning som man vet är 
gynnsam för dessa värden. 

Offentliga policies är i varierande grad "toppstyrda" eller styrda 
"nedifrån" (Sabatier 1986). Toppstyrda policies innebär en hårdare styr
ning från ledningens håll gentemot de lägre nivåerna i organisationen, än
da ner till gräsrotsnivån, dvs till de enskilda tjänstemän som möter med
borgaren eller flyktingen. Den "nedifrån" styrda policyn lämnar istället be
tydande frihet åt de lägre nivåerna, gräsrotsbyråkraterna, att med sin kun
skap och sitt engagemang ge policyn dess konkreta innebörd. På många 
policyområden är hård detaljstyrning uppifrån varken möjlig eller önsk
värd utan situationsanpassning och flexibilitet är ett villkor för sådana 
policies realiserande. Till dessa kan vi även räkna det lokala flyktingmot
tagandet. 

Fördelen med nedifrån styrda policies är att man på ett bättre sätt kan 
ta tillvara kunskap och engagemang hos dem som i praktiken ansvarar för 
arbetet. En nackdel är att detta ibland leder till att det i verkligheten ge
nomförs en rad olika reformer som ifråga om mål och intentioner starkt 
avviker från den ursprungligen beslutade reformen. Därigenom skjuts 
nämligen också striden om det egentliga reforminnehållet ned från besluts
fasen till genomförandefasen. Intressemotsättningar, ideologiskt eller pro
fessionellt betingade, får istället avgöras på fältet där arbetet ska utföras. 
Där kommer de professionella eller semi-professionella ideologierna med 
sin expertkunskap med i bilden: De erbjuder en någorlunda koncis och 
sammanhållen tolkning av vad som förutsätts av reformens konkreta im-
plementering (Lindensjö & Lundgren 1986). Ett exempel på detta inom 
det lokala flyktingmottagandet var de tydliga kontroverser som kunde iakt
tas mellan socialtjänstens personal och invandrarbyråpersonal (Similä 
1992, Soininen 1992). 

Erfarenhet av invandrarfrågor tenderade att sätta sin prägel på upp
fattningen av problem och behov, på val av perspektiv samt arbetssätt och 
åtgärder. Mot socialtjänstens ofta ganska klient-orienterade omhänderta-
gande-perspektiv ställdes alternativa sätt att se på flyktingen och dennes 
behov. I vissa situationer uppfattades denne närmast som en förhandlings
part och kund. Den förvaltningspolitiska lösningen styrde med andra ord 
innehållet i arbetet. Anpassningen till de lokala förutsättningarna och be
hoven kom också att många gånger i första hand att handla om anpas
sning till den lokala professions- och förvaltningsstrukturen, snarare än till 
målgruppens, dvs till flyktingarnas bakgrund och behov (Soininen 1992). 



Bristande erfarenhet av flyktingfrågan och socialtjänstlagens primära 
ansvar för flyktingarbetet bidrog till att den gällande modellen för flykting
arbetet ofta blev den pragmatiska. Flyktingarbetet tog sin utgångspunkt i 
socialförvaltningens fortlöpande arbete och i de vardagsrutiner som gällde 
där. De faktiska behoven skulle styra arbetets innehåll och uppläggning. 
Den fråga som uppstod var vilka de faktiska behoven var, hur och av vem 
dessa identifierades? Vad innebar en snabb integration och vad krävdes 
för denna? I diverse mottagandeprogram och tjänstebeskrivningar kunde 
svaren på dessa frågor spåras. 

I ett inte alltför typiskt, men ändå för socialtjänstens mottagande ka
raktäristiskt program delades det lokala omhändertagandet av flyktingar in 
i tre faser. Utgångspunkten för arbetet var att flyktingarna uppfattades som 
personer "i kaos" som genom faserna "introduktion", "anknytning" och 
"avvänjning" under en process på drygt ett och ett halvt år skulle förvand
las till fungerande personer och samhällsmedborgare. Ansvaret för denna 
"tillblivelseprocess" vilade enligt programmet på socialsekreteraren. Med
let var framför allt en krisbearbetning som möjliggjordes av ett i det när
maste terapeutiskt förhållande mellan socialsekreteraren och flyktingen. 
För att en sådan tolkning inte är överdriven talar bland annat det faktum 
att flyktingen måste "avvänjas" från relationen till socialsekreteraren och 
"förberedas på separation" från denna. 

Även andra, för socialkontoret mer vanliga, sociala problem såsom 
missbruksproblem eller problem med kvinno- och barnmisshandel, inklu
derades i behandlingsarbetet i den mån de dök upp. Hit hörde också kul
turkollisioner med det svenska samhället, familjekriser och problem med 
ensamhet. Programmet innehöll tydliga inslag av social kontroll. 

I många kommuner där man tog emot ett färre antal flyktingar och 
flyktingfamiljer var det i praktiken möjligt att realisera ett mycket ambi
tiöst mottagande. Ofta genomsyrades arbetet av socialförvaltningens pro
fessionalism och insatser för att inskola/socialisera familjerna i de skrivna 
och oskrivna normer som gällde för barnuppfostran, familjelivet och det 
sociala livet i det lokala samhället och såsom dessa uppfattades av social
förvaltningen. Så var flyktingmottagningens primära uppgift att undanröja 
de hinder som fanns för integrationen, att ordna uppehälle och tak över 
huvudet men även att agera i frågor som barnuppfostran och kvinnans roll 
i familjen. I mindre samhällen, där den sociala kontrollen dessutom spe
lade en viktig roll för den allmänna sammanhållningen och där avvikel
serna från den gällande normvärlden snabbt skulle bli synliga, ökade 
trycket på dem som skulle integreras i det sociala livet på orten liksom på 
dem som ansvarade för att detta skedde någorlunda smidigt. 



I praktiken utgick mottagandepolicyn i allt väsentligt från socialtjänst
ens traditionella arbetsfilosofi. Den handlade i hög grad om ett omhänder
tagande av flyktingar och tycktes baseras på den bild av individen och 
hennes behov som gällde för det "vanliga" klientelet på socialkontoret: 
Personer som antingen mer eller mindre tillfälligt - men oftast mer varak
tigt - hade hamnat i en social och därmed vanligtvis också i en ekonomisk 
situation som var kaotisk och som de inte klarade av att själva reda ut. Inte 
sällan fanns missbruksproblem av något slag med i bilden. Man tillämpade 
arbetsmetoder och utnyttjade erfarenheter av arbete med människor med 
sociala problem av olika slag. Detta sociala arbete bestod i probleminvente
ring, ekonomiskt bistånd, terapeutiska inslag med omhändertagande till 
samhällsvård i svårare fall, samt slutligen den sociala kontrollen. 

Om utsikterna att lyckas med ett sådant program inte alltid var 
uppmuntrande med det fasta klientelet, var de däremot betydligt bättre när 
dessa socialpolitiska ambitioner tillämpades vid flyktingmottagandet: 
Målgruppen för omhändertagandet, flyktingarna, utgjordes i huvudsak av 
socialt fungerande och självständiga individer som under en stor del av sitt 
liv varit kapabla att ta vara på sig själva. Flyktingarna kännetecknades 
som målgrupp - till skillnad från det fasta klientelet på socialkontoret - av 
att de oftast var individer som tämligen aktivt styrt sina liv. I de flesta fall 
hade de varit politiskt aktiva och dessutom tagit initiativ till och genomfört 
flykten från hemlandet. Den tilldelade rollen som omyndigförklarad per
son - underkastad socialkontorets kontroll - kunde hos en del flyktingar 
väcka motreaktioner, om inte av andra orsaker så åtminstone i syfte att be
vara en känsla av att de själva kunde styra och påverka sina liv - istället 
för att motståndslöst gå in i den erbjudna klientrollen. 

Varken i måldokument eller i den tillämpade pragmatismen hade de 
invandrar- och minoritetspolitiska riktlinjerna satt några särskilt märkbara 
spår. Samverkan som är ett av de invandrarpolitiska målen, förutsätter ett 
möte mellan parter. När majoritetskulturen inte definierades som den 
"andra parten" i det mötet, skedde det - åtminstone till synes - ingen sam
verkan alls. Naturligtvis ägde möten ständigt rum i praktiken men utan att 
dessa erkänndes som möten mellan olika kulturer och etniciteter. Risk 
fanns att man i stället utifrån den för majoriteten sjävklara normbilden för
sökte förstå, släta ut och informera bort de avvikelser som flyktingarna 
stod för. 

Det lokala samhället med dess sociala kontroll och trygghet genom 
tradition och rutiner, skulle skapas och återskapas i de vardagliga aktivite
terna. De nya flyktingarna skulle bidra till detta återskapande genom att 
tillägna sig de rätta rutinerna. Flyktingmottagningen hade en aktiv uppgift 
i att underlätta för flyktingarna att integreras i detta återskapande av livet i 



kommunen. Inte sällan saknade de invandrar- och minoritetspolitiska rikt
linjerna företrädare som kunde föra fram dem som motvikt eller alternativ 
till socialtjänstens perspektiv på flyktingarbetet. 

När flyktingomhändertagande bedrevs i invandrarförvaltningens regi 
kunde bilden se något annorlunda ut. Om flyktingen på socialkontoret 
främst tilldelades rollen som klient, var åtminstone tanken vid invandrar-
och flyktingbyrån en mer service-orienterad uppläggning av arbetet. Tjän
stemännen vid flyktingbyrån, ofta själva invandrare, tycktes möta flyktin
gen på mera jämlik fot. Klientperspektivet saknades och inte heller ansåg 
man sig besitta ensamrätten att definiera vad som var flyktingens behov. 
Snarare präglades invandrarbyråpersonalens arbete av att ställa sina egna 
erfarenheter som invandrare och flykting till den nyanlända flyktingens 
förfogande. Flyktingens oberoende i förhållande till tjänstemännen vid 
flyktingbyrån betonades. 

Det som på socialkontoret skulle definieras och behandlas som ett 
eventuellt socialt problem, t ex flyktingens ensamhet, framstod här som 
någonting som helt enkelt skulle åtgärdas genom att flyktingen kom i kon
takt med andra. Till skillnad från socialsekreterarens mera behandlingsori-
enterade syn, representerade invandrarbyråpersonal ofta en något enklare 
aktionsorienterad syn. Ofta vilade tjänstemannens speciella kulturkompe
tens inte enbart på kännedom om flyktingens bakgrundskultur, och på den 
därmed möjliga kulturförmedlarens roll, utan i lika hög grad på dennes vi
dare förtrogenhet med själva "flyktingskapet". 

Möjligen tilldelades informationsfrågorna ofta större vikt vid invan-
drar- och flyktingbyrån än på socialkontoret. I någon mening kunde de två 
enheterna också i sitt informationsarbete sägas representera olika inrikt
ningar. Medan man på socialkontoret i högre grad fokuserade på själva 
flyktingen och strävade efter att utrusta denne med rätt information om det 
svenska samhället, var det i stället relationen mellan flyktingen och det 
omgivande samhället som stod i fokus på invandrar- och flyktingbyrån. 
Informationsinsatserna kunde alltså inte i första hand begränsas till flyk
tingen. Minst lika viktigt var att kommuninvånarna i gemen fick en bättre 
förståelse dels för flyktingarnas situation, dels för allt det nya som mötet 
med andra kulturer och folkgrupper innebär. 

Flyktingmottagandet hade därmed kommit att snarare definieras i 
strukturella termer där flyktingen och flyktingmottagandet sågs i ett större 
lokalpolitiskt sammanhang, än i ett individorienterat perspektiv, fokuserat 
uteslutande på den enskilde flyktingens integrering i kommunen. Den 
utåtriktade invandrarkunskapens vikt antogs bara komma att växa med ti
den allteftersom flyktingarna övergick till att bli invandrare. Möjligen 
syns spår av de invandrar- och minoritetspolitiska riktlinjerna, valfrihet, 
jämlikhet och samverkan i invandrar- och flyktingbyråns arbete. 



Det var föga överraskande att socialförvaltningen inte bedrev sitt 
flyktingarbete utifrån de invandrar- och minoritetspolitiska principerna. 
Den naturliga basen för dess arbete utgjordes först och främst av social
tjänstens lagstiftning och tradition, som således även hade styrt den lokala 
flyktingfunktionen i riktning mot flyktingomhändertagande, en policylinje 
som AGFA-utredningen hade valt genom att uttryckligen betona social
tjänstlagen och den lokala socialtjänsten som grund för 1985 års flykting-
omhändertagande-reform. 

Varför uppmärksammas då vissa frågor och krav men inte andra? 
Den generella definitionen av policy omfattar inte enbart aktivt handlande 
utan "...is the action and non-action of the system in response to the 
demands made on it..." (Jenkins 1978). Här noteras frågan om icke-beslut 
och icke-policies som svar på krav väckta av samhällsmedlemmar. Det 
finns frågor och behov som uppenbarligen av många kan betraktas som 
problem, men som aldrig dyker upp på dagordningen och blir föremål för 
policybeslut, alternativt att de policies som beslutas aldrig blir implement-
erade (Jenkins 1978, Crenson 1971). Policies består i allmänhet, och där
med även policies ifråga om flyktingmottagande, av såväl deklarerade 
ställningstaganden som av policies i form av icke-beslut. Icke-beslut är att 
se som ett resultat av ett beslut, men ett beslut vars resultat det är svårt att 
upptäcka (Bachrach & Baratz 1971). 

Men blir det inte svårt att identifiera sådana policies som bygger på 
icke-beslut? Man menar att dessa icke-beslut låter sig spåras och identifi
eras på många sätt (Jenkins 1978). Ett sätt att söka kartlägga frågor som 
blivit föremål för icke-beslut är att söka lokalisera konflikter och kontroll
behov. Vidare kan man identifiera krav som i hanteringen blivit stämplade 
som illegala eller icke-relevanta och på detta sätt har eliminerats från 
systemet. De konflikter som gjorde sig gällande i det lokala flyktingarbetet 
mellan å ena sidan socialtjänstens professionalism och flykting- och in
vandrarbyråpersonalen å den andra, kunde tolkas som signaler om att det 
fanns problem och behov som i mottagandet hade blivit föremål för icke
beslut. 

Fokuseringen på iakttagbara icke-beslut har kritiserats för att inte 
fånga in det väsentliga i elimineringen av oönskade krav (Lukes 1974). 
Endast när maktkonflikten mellan aktörerna ger observerbara resultat, kan 
icke-beslut nämligen studeras. I de fall bägge parter accepterar status quo, 
och några krav överhuvudtaget inte framförs, kan någon konflikt inte iden
tifieras. Den rådande ideologin tillsammans med beslutsfattarnas strävan 
att upprätthålla status quo, kan då förklara att vissa typer av krav aldrig 
formuleras. Man kan också tala om maktens tredje dimension, makten 
över tanken, som en möjlig förklaring till icke-frågor och icke-policies 
(Petersson & Carlberg 1990, Petersson 1989). 



I en färsk studie av brukarperspektiv på offentlig service sett i ett 
minoritetsperspektiv exemplifierar Atkin denna maktens tredje dimension 
(Atkin 1991). Relationen mellan minoriteten och samhället ses ofta uteslu
tande i termer av problematiska kulturella praktiker hos de svarta - något 
som drar uppmärksamheten från vidare maktrelationer i samhället. På ett 
motsvarande sätt kan flyktingmottagandet i första hand ses i termer av 
flyktingars behov som sociala problem och deras kulturspecifika vanor 
som hinder för integrering. Ett sådant synsätt har betydande likheter med 
det perspektiv som den lokala socialtjänstens hade på flyktingmottagandet. 

Avslutning: policyomprövning 
Oavsett område kan policies beskrivas med hjälp av sina grundelement: 
formulering, design, genomförande och utvärdering (Younis 1990). I en 
policy-cykelmodell avlöser de olika stadierna eller faserna varandra i pro
cessen, initiering och beslutsberedning följs av policy-beslutet, av dess 
genomförande och utvärdering samt slutligen av fasen återkoppling 
(Premfors 1989). Verklighetens policyprocesser avviker naturligtvis ofta 
från en sådan schematisk bild. Men termen policy-cykel indikerar dock att 
offentliga policies, och så även den som rör flyktingmottagandet, inte är 
en gång för alla givna utan bäst beskrivs i termer av pågående processer. 
Utvärdering och återkoppling ger grunden för en policyomprövning. 

1991 aktualiserades en omprövning av 1985 års lokala omhänderta
gande såsom det hade blivit realiserat under den gångna femårsperioden 
(reg prop 1989/90:105). 1991 års reform avsåg att ge kommunerna större 
frihet i val av arbetssätt och organisation för lokalt flyktingarbete. Varför 
fanns det då behov av fortsatt reformering? Vad var man missnöjd med? 

1985 års reform ansågs leda till en allmän passivisering såväl när det 
gällde de kommunplacerade flyktingarna som kommunerna själva. Den 
tre-fyraåriga specialdestinerade statliga ersättningen till kommunerna för 
täckande av det ekonomiska biståndet till flyktingarna ansågs ge både 
kommunerna och flyktingarna fel signaler. Man menade att det saknades 
incitament för en snabb integrering av flyktingarna i arbetslivet. Samhälls-
styrning från politikernas sida, att med hjälp av de angivna målen få  flyk
tingarna att snabbt bli aktiva och självförsörjande samhällsmedlemmar, 
kan sägas ha brustit (Lundquist 1992). Kanske var delförklaringen till det
ta misslyckande att förutsättningarna för organisationsstyrning inom för
valtningen saknades. De med anledning av 1985 års reform vidtagna åt
gärderna (output) hade lett till mindre önskade sluteffekter (outcome) för 
flyktingarna och för samhällsekonomin (Jenkins 1978). Bakom dessa slut
effekter kunde man identifiera en alltför "omhändertagande"-orienterad 
och därmed passiviserande mottagandepolicy i den lokala socialtjänstens 
regi. 



Bortsett från spridningen av flyktingar till kommuner utanför stor
stadsområdena, hade det lokala flyktingomhändertagandet i övrigt kommit 
att i sina sluteffekter hamna alltför nära det tidigare kritiserade mottagan
det i AMS regi i slutet av 1970-talet. En av anledningarna bakom reforme
ringen 1985 var ju de långa förläggningsvistelsernas negativa verkan på 
flyktingar och på deras senare integration i samhället. Dessvärre, menade 
man, hade den nya policyn i 1985 års tappning lett till motsvarande passi-
visering av flyktingarna. Men istället för att ske i AMS regi, hade kom
munen blivit det nya forumet för detta. 

Från och med första januari 1991 reformerades statsbidragssystemet 
så att huvuddelen av de tidigare specialdestinerade statsbidragen till kom
munerna, för ersättning av socialbidragen, svenskundervisningen och de 
administrativa kostnaderna, ersattes med ett schablonbelopp per varje mot
tagen flykting. I regeringens proposition framhöll man att det nya statsbid
ragssystemet var särskilt ägnat att främja åtgärder för att få  flyktingarna 
snabbt in i arbetslivet och bli självförsörjande (reg prop 1989/90:105). 

Inom policy-analystraditionen finns gott om studier där policy-
misslyckanden tillhör vardagen. Vanligt är att de avsedda effekterna ute
blir helt eller delvis. Andra, oavsedda och kanske till och med oönskade 
effekter gör sig istället gällande. 

Implementationsforskningen pekar ut ett antal generella faktorer som 
bidrar till att förklara varför vissa policies genomförs med större framgång 
medan andra återigen tenderar att endast förbli deklarationer av goda av
sikter utan någon större inverkan på faktiska förhållanden (Gross, Giac-
quinta & Bernstein 1971, Wildavsky & Pressman 1984). Avsaknaden av 
adekvata ekonomiska, organisatoriska och tidsmässiga resurser för en po-
licys genomförande hör till de oftast förekommande faktorerna bakom po-
licy-misslyckanden. 

Orsakerna till misslyckanden i samband med policy-implementering 
kan med andra ord vara många. I sin undersökning av policies för ökad 
etnisk jämlikhet i bostadspolitiken i England fann Solomos stor diskrepans 
mellan de formella deklarationerna och deras radikala retorik å ena sidan 
och resultaten i verkligheten å den andra (Solomos 1992). När de konkreta 
förslagen riskerade att medföra betydande kostnader tonades de ner. I 
praktiken kom man att undvika alla mer kostnadskrävande åtgärder. Bris
ten på adekvata resurser identifierades som en viktig förklaring till miss
lyckandet att genomföra en policyändring. Frågan är om just bristen på 
adekvata resurser kan belastas även för misslyckandet med 1985 års flyk
tingomhändertagande-reform. 

Omhändertagandet i kommunerna skulle nämligen ske utifrån de 
existerande organisatoriska lösningarna, så att merkostnader skulle undvi



kas. I praktiken resulterade detta i arbete i socialtjänstens regi då alternativ 
i form av tillräckligt livskraftiga invandrarbyråer och invandrarförvaltning-
ar som representerade en annorlunda arbetsideologi i regel saknades. Vi
dare fick verket centralt sina resurser för reformens genomförande reduce
rade, och blev tvunget att koncentrera dessa i första hand till framtagandet 
av nya kommunplatser och i andra hand till att påverka innehållet i det 
kommunala omhändertagandet. 

Många av de drag som vanligtvis karaktäriserar sociala reformer är 
också lätta att känna igen i det lokala mottagandet. Till exempel är inte 
målbilden alltid så tydlig. Med i bilden finns flera mål, utan att man anger 
någon klar prioritering dem emellan. Det händer till och med att de olika 
målen är oförenliga med varandra, något som kanske ändå inte var fallet 
med mottagandereformen. Däremot förväntades reformen inte bara avlasta 
storstadskommunerna och reglera ansvaret mellan staten och de avtalsslu
tande kommunerna, utan också förkorta flyktingarnas väntetid vid för
läggningar och låta dem snabbt integreras i det normala livet i sina motta-
garkommuner. Sist men inte minst syftade den till ändrat huvudmanna
skap för flyktingfrågan inom statsförvaltningen. Mångtydiga och diffusa 
målbilder har ofta sin förklaring i att flera syften - både uttalade och outta
lade - inkluderats av strategiska skäl. Detta kan vara det enda sättet att få 
samtliga intressenter i frågan att ställa sig bakom reformförslaget. 

Ett problem, eller alternativt en fördel, med målbilder som ger stort 
tolkningsutrymme exemplifierades av SIVs beslut att överge reformens 
ursprungliga tanke med att endast anlita ett mindre kommunurval, och sat
sa på "Hela Sverige-strategin". Utrymme fanns nämligen även för strate
gisk målreträtt. Målen tolkades och omtolkades så att de bättre motsvarade 
det man kunde åstadkomma, när det visade sig vara omöjligt att följa den 
ursprungliga planen. 

I allmänhet är osäkerhet bland de på fältet ansvariga aktörerna över 
målen för policyn ägnad att skapa problem. Flyktingarnas integrering i det 
lokala samhället där de även på sikt kunde bo kvar, var en av reformens 
centrala målsättningar. När Hela Sverige-strategin infördes, innebar detta 
samtidigt att man accepterade tanken om mottagande i två steg. En del 
kommuner skulle bli kommuner där flyktingarna fick sin första introduk
tion för att de senare skulle söka sig vidare efter bättre möjligheter till ar
bete och utbildning. Förutsättningarna för att arbete med att integrera 
flyktingarna i den egna kommunen hade därmed förändrats drastiskt för 
personalen vid den lokala flyktingenheten. 

Vid sidan av oklara målbilder är värderingsbarriärer och psykologis
ka barriärer en annan typ av faktorer som kan bidra till att underminera en 
policys genomförande. Det är inte uteslutet att intresset i kommunerna för 



att söka integrera flyktingarna i den egna kommunen påverkades negativt 
av SIVs övergång till "Hela Sverige-strategin". Om flyktingar togs emot i 
kommunen enbart för att få sin första introduktion där, var det knappast 
någon mening att med stora ansträngningar söka integrera dem i det lokala 
samhället. 

AGFA-utredningen hade i sitt förslag anslutit sig till 1982 års so
cialtjänstlag som grund för det lokala omhändertagandet av flyktingar. I 
dess mål- och medelresonemang skulle det nya mottagandet finna sitt pro
fessionella perspektiv. Det är emellertid inte helt självklart att den då nya 
socialtjänstlagens anda och intentioner omfattades av personalen vid de 
kommunala socialkontoren. Sannolikt är att lagen som hade trätt i kraft 
bara ett par år innan kommunerna kom igång med sitt flyktingmottagande 
inte var särskilt väl förankrad i praktikerna i kommunerna (Sannerstedt 
1984). Därav kanske det lokala omhändertagandets mer klassiska klient-
orienterade perspektiv på flyktingarbetet. 

Reformen inriktade dessutom uttryckligen det lokala flyktingmotta
gandet mot ett "omhändertagande" av flyktingar, en benämning som an
vändes bland annat av AGFA-utredningen själv. Begreppet omhänderta
gande för onekligen tankarna till det omhändertagande som förekommer i 
samband med att personer tas om hand för samhällsvård, såsom omhänder
tagande av barn, åldringar, eller missbrukare. Kännetecknande för de in
divider som på det viset blir omhändertagna är att de av en eller en annan 
anledning inte klarar av att ta vara på sig själva. De måste bli föremål för 
samhälleliga åtgärder och kanske t o m  omyndigförklaras på grund av sin 
situation. Denna samhällsvårds andra sida är naturligtvis att den omfattar 
en social kontroll som myndigheterna utövar gentemot dessa individer. 

Mottagandereformen är också ett belysande exempel på frågan om 
konkurrerande sektorspolicies och hur avgörande en offentlig verksamhets 
sektorstillhörighet är för verksamhetens innehåll. Med 1985 års reform 
hade flyktingfrågorna bytt sektorstillhörighet. Eftersom arbetskraftsmigra-
tionens dagar var förbi, var AMS inte längre det rätta ämbetsverket att ta 
hand om flyktingfrågorna. SIV, som tog över ansvaret saknade dock i sin 
tur, vilket skulle visa sig redan under utredningsstadiet, ett eget tillräckligt 
konkurrenskraftigt alternativ till det arbetsmarknadspolitiska perspektivet 
som AMS tidigare hade representerat. Istället kom det lokala flykting
omhändertagandet i första hand att administreras i socialtjänstlagens anda. 
I praktiken stod valet således mellan två starka sektorspolicies, mellan ett 
arbetsmarknadspolitiskt och allmänt socialpolitiskt perspektiv på flykting
frågan. Behovet att kunna förankra flyktingmottagandet i en bestämd sek-
tors-policy eller -ideologi var däremot uppenbart. Lika uppenbart var att 
de invandrar- och minoritetspolitiska riktlinjerna, mål till vilkas realiseran



de SIV hade i uppdrag att bidra, inte kunde erbjuda någon grund att basera 
flyktingarbetet på. 

Men rör det sig verkligen om ett policy-misslyckande i fallet 1985 
års reform? Problemet ligger kanske istället i forskarnas benägenhet att 
vilja se policy-processen som en rationell process, har det föreslagits. Kri
tik av den rationella bilden av policy-processen har riktats mot teoretiska 
ansatser som behandlar utformning och implementation av offentliga po
licies som övningar i mål- och medelrationalitet baserade på säker kun
skap (t ex Gregory 1989, Lindblom 1959, 1979). Enligt bilden av ratio
nellt administrativt beteende borde den rationella mottagandepolicyn ha 
egenskaper som att beslutsfattarna har god kännedom om alternativa hand
lingsvägar och vilka konsekvenserna blir vid realiserandet av de olika al
ternativen. Beslutsfattarna ska även ha en klar preferensordning vad gäller 
alternativen utifrån hur dessa maximerar deras nytta och intressen (March 
1981). 

Detta slags teknisk eller formell rationalitet tror inte kritikerna kan 
uppnås i verklighetens policy-processer (Van de Ven 1983). Den rationel
la - rent teknokratiska - styrningsmodellen förutsätter nämligen tillförlit
liga kunskaper om relevanta orsakssammanhang, dvs om den aktuella 
mål- och medelanalysen, liksom politisk enighet (Lindensjö & Lundgren 
1986). Även om det sist nämnda villkoret i långa stycken var uppfyllt, kan 
man inte säga detsamma om det första. I kommunerna var inte heller det 
andra villkoret alltid uppfyllt. Politisk oenighet och tveksamhet inför att 
medverka i flyktingmottagandet var inte ovanligt. 

Istället lyfts den inkrementalistiska uppfattningen av policy-proces-
sen fram som en mera realistisk bild av hur policies initieras, beslutas och 
implementeras. I verkligheten, menar man, är den teoretiska förståelsen av 
de olika faktorer som ingår i policyn och hur dessa samverkar låg. Denna 
iakttagelse är i synnerhet relevant för sådana policybeslut som rör frågor 
där man försöker bland annat via attitydpåverkan åstadkomma beteende
förändringar. 

För det andra hävdar inkrementalisterna att policyformulering och 
-genomförande i första hand styrs av att beslutfattarna tenderar att framför 
allt uppmärksamma faktorer, värden och konsekvenser som är av omedel
bar betydelse för dem och endast marginellt skiljer sig från status quo. 
Detta reducerar deras möjligheter att effektivt analysera alternativa strate
gier för t ex hur en effektiv mottagandepolicy kunde se ut. Den begränsade 
kunskapen om relevanta orsakssammanhang, alternativ och konsekvenser 
leder till att nya policies allt oftast kommer att bestå av marginella ingri
panden, så att icke avsedda och oförväntade konsekvenser lätt kan hante
ras. Om vi bortser från det kvantitativa resultatet, spridningen av flykting



ar till ett större antal kommuner, är det uppenbart att 1985 års mottagan-
depolicy med sina sluteffekter i praktiken åstadkom endast mindre föränd
ringar i jämförelse med den tidigare policyn. 

Det inkrementalistiska perspektivet poängterar vidare att beslutspro
cesserna i policyfrågor först och främst består i processer av politisk och 
social integration, förhandling och köpslående mellan grupper som skyd
dar sina konkurrerande intressen. Som policy-område kännetecknas flyk
tingmottagandet av att både statliga och kommunala aktörer med sina res
pektive intressen var aktiva på området. Den ömsesidiga anpassningen 
mellan de olika intressena kan i vissa fall lätt resultera i både icke-beslut 
och/eller i sin retorik radikala policies som dock aldrig genomförs i prak
tiken. En sådan bild av hur en policy för flyktingomhändertagande växer 
fram och genomförs skiljer sig således starkt från idén om det rationella 
policybeslutet taget av en välinformerad central beslutsfattare. 

Eftersom de inkrementalistiska villkoren för en policy, och för 1985 
års flyktingreform, endast innebär marginella steg för steg-justeringar i 
tidigare policies, dvs AMS flyktingmottagande, är inte förändringarna i 
flyktingmottaganderutinerna mellan perioderna före och efter reformen 
heller en funktion av konkreta och tydliga policy-mål (Gregory 1989). 
Kanske var det något av den insikten som låg bakom regeringens beslut 
1991 om att reformera statsbidragssystemet. Istället för att fokusera på nya 
målangivelser för lokalt flyktingarbete vidtog man åtgärder som ändrade 
på den ekonomiska intressestrukturen mellan staten och kommunerna, ett 
ingripande som skulle utgöra ett mer effektivt redskap för att åstadkomma 
de önskade resultaten. 

Medan den rationalistiska bilden av policy-processen, med entydi
ga beslut baserade på säker kunskap om alternativ, konsekvenser och pref
erenser, snarast är en idealbild av policyprocessen, erbjuder det inkremen
talistiska perspektivet således en mer adekvat deskription av villkoren för 
verklighetens policyprocesser (Gregory 1989). 

Q8? 
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Charles Westin: 

FRÅN REGISTRERING AV UPPGIFTER TILL 
TOLKNING AV TEXTER 

5 igmund Freud urskiljde en speciell typ av ångest som han kallade ten
tamensångest eller examinationsångest. Den handlar om den från 

skolan så välkända situationen att ställas inför lärarens (faderns) kritiska 
och granskande blick samtidigt som man förväntas prestera. Angestfanta-
sin är att man helt ska tappa fattningsförmågan och svara fel på de mest 
triviala frågorna, kort sagt att göra bort sig totalt. För många är denna ån
gest en högst reell verklighet. Den är inte bara en lite mer akut nervositet 
än vanligt, utan ett allvarligt problem som hindrar människor från att full
följa sina studier. Freud menade förstås att tentamensångesten har sina 
djupare psykologiska grunder i helt andra prestationskrav än de akademis
ka, men det är en annan sak som jag inte fördjupar mig i här. 

När jag började universitetsstudierna förekom fortfarande muntliga 
tentamina för professorn. Men examinationsformerna på universiteten 
ändrades under trycket av ett stigande antal studerande. Muntliga tentami
na ersattes med skrivningsfrågor som ersattes med multiple-choice frågor 
som ersattes med gruppredovisningar. När den nya doktorsexamen inför
des i början av 70-talet kortades disputationsakten ned. En fakultetsoppo
nent får göra det jobb som åtminstone två opponenter gjorde förr. Disputa-
tionen har behållit sin karaktär av ritual men den har avdramatiserats. Det 
är ovanligt att respondenten underkänns eftersom den avgörande gransk
ningen av avhandlingstexten brukar ske tidigare på interna seminarier 
inom institutionen. Man brukar sällan få höra den verkligt nedgörande kri
tiken vid en disputation. Om sådan kritik alls framförs brukar den som re
gel ske på ett tidigare stadium. Den tuffaste kritiken jag mötte när det gäl
ler min egen avhandling framfördes däremot något halvår efter disputa-
tionen. 

Det var på ett högre seminarium i Statskunskap hösten 1973 dit 
Tomas Hammar inbjudit mig bara några dagar innan det avhölls. Jag kän
de inte Tomas annat än till utseendet. Det går tydligen fortfarande historier 
om det här seminariet på institutionen. 

Seminarierummet i A-huset var packat. Folk satt i dubbla rader. 
Många stod längs väggarna. Nästan hela institutionen var där. Gunnar 
Wallin ledde seminariet. Ingemar Lindblad och Tomas var där förstås. En 
som jag lade märke till var Jan Wibble, make till vår nuvarande finansmi
nister. Förmodligen var Björn Wittrock också närvarande. Olof Ruin var 
dock inte närvarande och jag minns inte hur det var med Kjell Goldmann. 
Omar Sheikhmous, som medverkar i denna volym, berättade nyligen för 



mig att detta seminarium var ett av de första högre seminarierna han bevis
tade som nyantagen doktorand i statskunskap. En annan doktorand som 
jag minns från seminariet var Roger Ko-Chih Tung. 

Tre av deras studiekamrater sammanfattade min avhandling. Det 
övergripande syftet, dvs att studera invandrares anpassning i det svenska 
samhället, accepterade de. Men de hade ingen förståelse för existentialism, 
hermeneutik, kvalitativa metoder eller den typ av tolkningar som presente
rades i avhandlingen. De var inte nådiga i sin kritik. Avhandlingen kritise
rades sönder och samman. Jag gavs naturligtvis tillfälle att besvara kritik
en och jag gjorde mitt bästa. Men jag mötte ingen som helst förståelse från 
det samlade auditoriet. Mina argument framkallade, tycktes det, bara ännu 
flera missförstånd. Jag sökte stöd i människors blickar men mötte bara av
visande kyla. 

Tomas var den ende som gav mig moraliskt stöd i situationen även 
om han till största delen höll med om den metodologiska kritiken. Dock 
tycktes Tomas var den enda som var öppen till att försöka förstå mina ut
gångspunkter. Under kvällens gång blev stämningen allt hätskare. Jag upp
levde det så att en del av de närvarande ilsknade till. Jag beskyllde Jan 
Wibble för att vara aggressiv. Förmodligen var jag inte var i stånd att be
döma den saken, pressad som jag var och arg som jag själv började bli. 

Ingemar Lindblad, som på den tiden brukade kommentera prognoser
na i TV:s valvakor, var inte arg. Han var hela tiden ytterst älskvärd. Men 
han ansåg att mitt arbete inte kvalificerade som vetenskap. Morgonen där
på träffade jag honom vid ingången till A-huset. Han överräckte ett 
exemplar av sin lärobok Om den politiska vetenskapens grunder. Första 
avsnittet i boken heter Vad är god vetenskap. Ett av kriterierna sägs vara 
"korrekta metoder". 

I den här artikeln vill jag berätta om det som inte gick hem hos stats
vetarna den där gången för tjugo år sedan rörande arbetet med min avhand
ling i pedagogik Existens och identitet. Minnet är nu ingen tillförlitlig käl
la. Dock tror jag inte att skildringen avviker alltför mycket från sanningen 
om hur det gick till. Åren det handlar om var viktiga i mitt liv - både yr
kesmässigt och familjemässigt. Därför tycker jag mig minnas dem väl. 
Material som låg till grund för avhandlingen har jag i behåll. Det gäller 
sammanställningar av mina empiriska data, diverse anteckningar och kor
respondens samt de förstudier som givits ut. Detta material har varit till 
hjälp vid rekonstruktionen. 

Beslut som fattas tidigt i forskningsprocessen, när allt fortfarande är 
möjligt, är viktigare för slutresultatet än vad forskaren just då anar. Tidiga 
beslut ger ramar och strukturer inom vilka det fortsatta arbetet rör sig. 
Därför skriver jag relativt utförligt om det som hände i den här undersök
ningens inledningsskede. Mindre utrymme har ägnats slutskedet då struk
turerna redan hade etablerats. 



Hösten 1964 läste jag sociologi vilket följdes upp med betyg i statis
tik, pedagogik och psykologi. Vårterminen 1968 anställdes jag som ama
nuens vid Pedagogiska institutionen. Den våren diskuterades UKAS-re-
formen livligt bland studenter och lärare. 

På ett forskningsseminarium vid institutionen den våren, det kan ha 
varit i april, berättade Arne Trankell om en samling brev som han hade 
hört talas om på ett annat seminarium som ordnats av David Schwarz i 
Nordiska sommaruniversitetets regi. Dessa brev hade skrivits av invand
rare till en rådgivningsspalt som drevs av den då nyligen startade Invan
drartidningen. I breven berättade invandrare om sina problem. Arne me
nade att brevsamlingen var ett intressant empiriskt material. Han ansåg att 
en analys av breven utgjorde ett bra ämne för en lic. avhandling. Just då 
lockades jag inte av förslaget. Under april och maj 1968 hände så mycket 
annat i världen och Sverige. Alla debatter som föregick och följde på kår
husockupationen var tidskrävande. På institutionen avlöste stormötena 
varandra. Alla skulle vara med på mötena men det var bara ett fåtal som 
yttrade sig. Under de här hektiska vårmånaderna fanns inte tid att tänka på 
en egen forskarbana. 

När en arbetskamrat som anställdes samtidigt med mig berättade att 
han gjort upp med Arne om ämnet för sin lic. avhandling blev det ett inci
tament för mig att göra det samma. Jag erinrade mig invandrarbreven och 
tänkte att uppslaget kunde vara värt att titta närmare på. Invandringen till 
Sverige var jag inte närmare insatt i. Jag hade fått intrycket att det forsk
ningsmässigt var relativt jungfrulig mark. Efteråt har jag insett att mina 
egna barndomserfarenheter av att flytta till Australien, bo där i fem år och 
sedan återvända till Sverige nog spelade en större roll för mitt val av ämne 
än jag då föreställde mig. Innan jag tog sommarledigt kom jag överens 
med Arne om att gå igenom invandrarbreven. 

Brevmaterialet som sådant lät sig inte utan vidare tvingas in i en för
handsbestämd metodologisk form. Därför nödgades jag ompröva några av 
de metodologiska grunder som jag hade fått med mig från den beteende ve
tenskapliga grundutbildningen. En viktig förutsättning för omprövningen 
låg i själva tidsandan runt decennieskiftet mellan 1960 och -70-tal. I stu
dentrevoltens spår utvecklade sig vetenskapsteoretiska diskussioner som 
gick ut på att ifrågasätta positivismen och kvantitativa metoder som de en
da acceptabla formerna för vetenskap. 

De första erfarenheterna 
Tidigt hösten 1968 sökte jag upp Kjell Öberg, som ledde Arbetsgruppen 
för invandrarfrågor. Vi träffades en kort stund. Han hörde sig för om mina 
avsikter, gav mig en del informationsmaterial och lyckönskade mig i 
forskningen. Arbetsgruppen hade ett år tidigare börjat utge Invandrartid



ningen, som kom på fem språk - finska, tyska, italienska, serbokroatiska 
och grekiska. Två kuratorer anställdes att besvara frågor som läsare ställde 
till tidningens rådgivningsspalt. 

Breven skrevs på det egna modersmålet och översattes till svenska. 
Kuratorerna svarade på svenska. Svaren översattes sedan till brevförfatta
rens språk. Breven på serbokroatiska översattes till svenska av den unge 
Jonas Widgren som var andre man på Arbetsgruppen. Varje vecka publice
rades några få brev som rörde principiellt viktiga och allmänna frågor med 
svar i tidningen. Varje brevskrivare fick ett personligt svar från kuratorer
na till sin hemadress. 

Kuratorerna hette Birgitta Corrias och Gun Zacharias. De arbetade i 
en lokal på Drottninggatan mitt emot Åhléns, precis mitt i Stockholms 
kommersiella centrum. Dit kom jag några dagar efter mötet med Kjell 
Öberg. I samma lokal arbetade en journalist, Ulf Edvard Mannberg, med 
pressetiska frågor åt Arbetsgruppen. Andra som jag ibland kom i kontakt 
med på Arbetsgruppen var Inga Gottfarb, Lena Sparring och Arne Rede-
mo men de satt på ett annat ställe på Drottninggatan. En arkivarbetare höll 
reda på den växande brevsamlingen. Verksamheten hade startat i oktober 
1967. Den hade pågått nästan ett år när jag kom dit. Närmare 1500 brev 
hade kommit till tidningen. De var översatta och insorterade i pärmar i 
löpnummerordning tillsammans med svaren. Jag fick hålla till i konferens
rummet eller låna något tjänsterum om innehavaren var på annat håll. 

Birgitta Corrias gav mig en pärm med brev som jag satte mig att läsa. 
Jag gjorde några anteckningar på måfå. Jag visste dock inte vad jag var ute 
efter. Det här liknade inte de skildringar av hur forskning går till som jag 
läst om i sociologi, pedagogik och psykologi. Jag noterade det språk på 
vilket originalbrevet hade skrivits och några stickord om den konkreta 
fråga som ställdes. Snart lade jag dock ifrån mig pennan och läste bara 
vidare i pärmen. Att läsa breven tog sin tid. Den där första eftermiddagen 
kom jag kanske igenom ett trettiotal brev. Nästföljande gång tog jag mig 
igenom ungefär lika många. Jag minns inte så noga. 

Breven var mycket olika till sin karaktär. Några var korta såsom brev 
till en insändar- eller rådgivningsspalt i allmänhet brukar se ut. Andra var 
långa och sträckte sig över åtskilliga sidor. Brevförfattarna frågade om 
olika saker. Många berättade om sig själva och sin situation utan att detta 
tycktes ha något direkt samband med frågan till kuratorsspalten. 

Under läsningens gång växte intrycket att breven, genom sin mång
fald av frågor och beskrivningar, hade något viktigt att säga om invandra
res förhållanden. Mot slutet av den andra dagen genomfors jag av en käns
la av att ha kommit något intressant på spåren. Det var som en vision. Jag 
tyckte mig förstå emigrantens villkor. Det var en känsla, inte något jag då 



förmådde formulera i ord. Jag kunde inte säga vari denna känsla av förstå
else bestod. När jag bläddrade igenom pärmen som jag hade läst i och tit
tade på enskilda brev kunde jag inte säga att just det brevet eller den detal
jen i brevet var det betydelsefulla. Allt verkade vara betydelsefullt samti
digt som det var ogripbart. En sak var ändå klar. Brevsamlingen var ett gi
vande material att studera. 

En del av min undervisning höstterminen 1968 på Pedagogiska insti
tutionen inföll strax efter terminsstarten. Därför kunde jag inte ägna mig 
ostört åt breven. Det dröjde några dagar innan jag kunde återuppta arbetet. 
Under tiden läste jag i diverse metodböcker om innehållsanalys. Sidorna i 
Johan Galtungs Theory and Methods of Social Research gjorde ett starkt 
intryck på mig. I boken skiljer Galtung mellan manifest innehåll och latent 
avsikt. Han hade analys av tidningsartiklar i åtanke. Jag fastnade för dis
tinktionen mellan manifest och latent som tycktes vara meningsfull här. 
För att komma åt det latenta, eller bakomliggande, måste det manifesta in
nehållet analyseras. 

Jag bestämde mig därför att börja läsningen på nytt av samma pärm, 
och att då läsa breven med sikte på att utveckla ett formulär, ett blad för 
varje brev där olika uppgifter i brevet och om brevet skulle noteras. Efter 
ytterligare några dagar i brevarkivet hade jag utarbetat en skiss till ett 
formulär som sedan provades på nya brev. Efter flera justeringar fick jag 
till slut fram en A4-sida på vilken följande uppgifter kunde noteras: löp
nummer; datum; språkgrupp; brevets längd (räknat i ord); brevförfattarens 
ärende - söka information, lämna förslag och synpunkter eller klaga; samt 
vem frågeställningen gällde - författaren personligen eller någon annan. 
Det här var data som fanns om och i alla brev. Andra data kunde bara no
teras om brevtexterna innehöll uppgifter därom. Det gällde till exempel 
civilstånd; ålder; kön; vistelsetid i Sverige; medborgarskap; om vederbö
rande hade barn och i så fall hur många; familjesituation i Sverige respek
tive hemlandet; samt språkkunskaper. 

Det som jag uppfattade som min viktigaste uppgift var att klassificera 
och sammanfatta frågan (eller frågorna) som brevförfattaren ställde till 
kuratorerna. På formuläret fanns vidare utrymme att notera särskilda for
muleringar i brevtexterna, till exempel slående ordvändningar eller märk
värdiga beskrivningar, kort sagt, sådana formuleringar som fångade något 
visst. Där antecknade jag bland annat brevförfattarens självpresentationer. 
Just detta med självpresentation kom jag inte på med en gång. Jag hade 
nog betat av ett par tre hundra brev innan jag förstod att självpresenta
tionerna i många brev var utomordentligt intressanta. Jag fick därför gå 
tillbaka till början och komplettera formuläret med dessa uppgifter. 



I stora drag fungerade formuläret bra. Ändå kände jag snart ett behov 
att dokumentera hela brev som på något sätt var särskilt uttrycksfulla, tyd
liga eller intressanta. Att bara ha kvar de uppgifter som formuläret fångade 
var som att välja bort allt det där andra ogripbara. På det här stadiet kunde 
jag inte veta vad som var det verkligt intressanta. Allt det där andra i brev
en, som inte kom med på formulären, kunde ju vara det som var det vikti
ga. Jag kände mig inte beredd att helt och hållet välja bort det andra, vad 
det nu var. 

Brevsamlingen var sekretessbelagt material, något i stil med journal
er och personakter. Därför fick jag inte låna med mig någon pärm från 
arkivet. Det gick heller inte att kopiera brev på plats. Någon kopieringsap
parat fanns inte på kontoret. (Det här var före de moderna snabbkopiatorer
nas tid.) Även om en sådan skulle ha funnits är det tveksamt om kopiering 
av brev skulle ha varit tillrådlig av etiska skäl. 

Det återstod för mig att skriva av brev i svensk översättning för hand. 
På det viset kunde jag utelämna alla direkta personidentifierande uppgifter 
som till exempel namn och adress. När kuratorerna befann sig på annat 
håll lånade jag deras skrivmaskiner och skrev av brev som var särskilt ut
trycksfulla. Birgitta och Gun visste nog att jag skaffade mig kopior på det 
här sättet. De sa aldrig något om det. Eftersom den text som jag tog med 
mig från arkivet inte innehöll några namn- eller adressuppgifter tyckte jag 
inte att jag begick något direkt forskningsetiskt fel. Likväl kändes det en 
aning problematiskt. 

Sammanlagt skrev jag av 201 brev. Om de övriga hade jag detaljrika 
sammanfattningar av de mest väsentliga uppgifterna. Under insamlings
arbetets gång bestämde jag mig för att begränsa datamaterialet till de brev 
som hade inkommit från starten i oktober 1967 fram till och med oktober 
1968, dvs drygt ett år. Det blev 1 773 brev. 

På institutionen var jag anställd som amanuens på halvtid. Mina ar
betsuppgifter bestod i undervisning och administration. Två, mera sällan 
tre, dagar i veckan kunde jag arbeta med brevgenomgången. Det tog läng
re tid att gå igenom hela brevsamlingen än vad jag från början hade före
ställt mig. Med en takt av 25-30 brev per arbetsdag på brevarkivet blev jag 
inte klar med genomgången förrän i början av juni 1969. Då hade jag 
kompletterat med uppgifter som jag först efter någon tid kom underfund 
med var viktiga. Den våren började jag samtidigt skriva ett teoretiskt ka
pitel. Jag sökte och läste litteratur om anpassningsfrågor. 

Den första databearbetningen 
När höstterminen 1969 började, gav jag mig i kast med att bearbeta det 
empiriska materialet. Jag försökte göra tabeller över de uppgifter som 
fanns på mina formulär. Det stupade emellertid på att data i formulären i 



långa stycken var ofullständiga, vilket i sin tur berodde på att breven, där 
uppgifterna hade hämtats, var heterogena till form och innehåll. Bara upp
gifter som fanns om eller från alla brev var meningsfulla att sammanställa. 
Att alla brev innehöll en eller flera frågor till kuratorerna var alltså något 
som gick att framställa i tabellform. 

Brevfrågorna sammanfattade jag med rubriker. Det blev totalt över 
2 000 rubriker. (I några hundra brev ställdes mer än en fråga). Men vad 
skulle jag göra med rubrikerna? Hur skulle jag organisera materialet? 

På metodkursen för två betyg i pedagogik, där jag assisterade läraren, 
ingick Bengt-Erik Andersson & Stig-Göran Nilssons bok om "critical 
incident"-metoden, en metod som användes bland annat vid arbets- och 
utbildningsanalyser. Ett moment går ut på att forskaren induktivt indelar 
insamlade händelsebeskrivningar i kategorier och underkategorier. Jag 
kom inte omedelbart på att så kunde även jag göra. När Ragnar Landén, en 
kollega till mig, sorterade sina utskrivna intervjuutsagor med uppenbar 
framgång efter den här principen trodde jag att tillvägagångssättet kunde 
vara tillämpbart även på mina data. 

Samtliga rubriker, som alltså hänförde sig till brevfrågor, skrevs ut på 
separata lappar som sedan sorterades induktivt efter förebild av critical 
incident metoden. Den första sorteringsnivån - identiska rubriker - bildade 
underkategorier. Liknande och närbesläktade underkategorier fördes där
efter samman till kategorier. Kategorierna sorterades och sammanfördes i 
sin tur till 21 stycken huvudområden (eller överkategorier). Kvantitativt 
sett handlade frågorna till tidningens kuratorer mest om problem förknip
pade med arbetslivet, socialförsäkringar, pension, inresa, uppehållstill
stånd och medborgarskap. 

Så skrev jag den första rapporten från projektet. Rapporten innehöll 
ett teoretiskt kapitel om anpassningsbegreppet, och en empirisk del som 
baserades på tabeller över hur brevskrivarnas frågor fördelade sig. Tabel
lerna kommenterades sparsamt i texten. Rapporten, som publicerades i 
mars 1970, innehöll också ett framåtblickande slutkapitel där jag, som jag 
ser det idag, famlar efter andra sätt att analysera data. Jag var inte miss
nöjd med rapporten. Tvärtom var det uppmuntrande att den efterfrågades. 
Diskussionen om anpassningsbegreppet intresserade folk som forskade 
inom helt andra områden. Upplagan på ett par tre hundra exemplar såldes 
slut på några månader, och en ny upplaga gavs ut 1971. Den här rapporten 
fångade emellertid inte den vision som jag hade anat när jag ett och ett 
halvt år tidigare läste igenom några av breven de där första dagarna. 

Ett nytt angreppssätt 
På ett tidigt stadium funderade jag på att söka upp brevskrivare för att in
tervjua dem. På så sätt skulle jag få  tillgång till ett annat slags data om 



breven. Det här delprojektet, som Arne uppmuntrade, påbörjades hösten 
1969. Till projektet anlitade jag en medarbetare, Anna-Maj Kvart, en psy
kologstuderande som skulle skriva sin 3-betygsuppsats i pedagogik. Först 
tänkte jag att Anna-Maj ensam skulle ta sig an delprojektet. Men under 
vårt arbete att välja ut intervjupersoner såg jag den här delstudien som en 
klart integrerad del av det större projektet. 

Först gick vi tillsammans igenom alla formulär och avskrivna brev. 
Brev som på olika sätt föreföll intressanta för oss, och viktiga för brevskri
varen, prioriterade vi. En strävan var att välja brev som täckte olika fråge
områden. Jag minns inte exakt hur många brev vi tog fram för närmare 
granskning. Anteckningar från det arbetet har jag inte i behåll. Troligen 
diskuterade vi något hundratal brev som sedan i en andra granskningsom
gång reducerades till tjugotre. 

Varför fastnade vi för dessa tjugotre brev? Klart var att de skulle re
presentera viktiga frågeområden. Det slutliga urvalet av brev baserades på 
vår subjektiva bedömning att de här breven var intressantare än andra lik
nande inom samma frågeområde. Dels tog vi fasta på sättet på vilket för
fattaren formulerade sig, dels också på den extra information om sig själv 
som han lämnade ut. Kriterierna som vi arbetade efter i det här urvalet får 
nog betraktas som en aning diffusa. 

Genom tillmötesgående från kuratorerna, Birgitta och Gun, kunde vi 
skicka ett brev till de utvalda brevförfattarna med en förfrågan om de var 
villiga att ställa upp på intervju, givetvis under förutsättning att de garant
erades fullständig anonymitet. Kontakten skedde genom den kurator som 
hade besvarat brevet till rådgivningsspalten. Några personer avböjde. 
Andra personer gick inte att få tag på. De hade flyttat och varken informe
rat posten eller grannar om ny aktuell adress. Sju intervjuer genomfördes. 
Fem redovisades i den rapport som kom ut i februari 1971. 

Erfarenheterna från intervjuundersökningen var ytterst värdefulla. 
Studien gav stöd åt en tanke som hade föresvävat mig en längre tid, näm
ligen att bakom det formulerade problemet i brevet till kuratorerna låg 
andra och djupare problem - det latenta som Galtung sa kunde finnas bak
om. Låt mig ta ett exempel. 

En finsk kvinna, fru B, skrev ett kort brev där hon frågade om hon 
kunde få arbete inom sitt yrke och om den utbildning hon fått i Finland var 
giltig i Sverige. Svaret från kuratorn talade om att hon skulle behöva 
komplettera sin finska utbildning i Sverige för att få arbete inom sitt yrke. 
Intervjun gav följande. Fru B hade yrkesarbetat i Helsingfors. Hon trivdes 
med sitt arbete som gav henne en känsla av duglighet. Hennes make, där
emot, hade svårt att få arbete i Finland. Han flyttade till Sverige och fick 
ett arbete som han trivdes med. Fru B var tvungen att följa med. En infor



mation som kom fram i intervjun var att maken ogillade att hon arbetade. 
Han ville att hon skulle vara hemma. När fru B skrev till Invandrartidning
en gjorde hon det utan makens vetskap. Brevfrågan hade med andra ord ett 
djupt samband med emigrationsbeslutet. Det hade också samband med 
oenigheten makarna emellan om fru B:s ställning som yrkesarbetande eller 
hemmavarande. Brevet till Invandrartidningens kuratorsspalt kunde tolkas 
som en handling i protest. Det var uppenbart att brevskrivarens identitet 
var djupt involverad i den fråga hon ställde. Samtidigt stod det klart att 
svaret som hon hade fått från kuratorn var ett svar på den information hon 
efterlyste. Av förklarliga skäl var det inte ett svar på hennes existentiella 
problematik. 

De övriga intervjuerna gav likartade erfarenheter. Det vill säga, bak
om den konkreta brevfrågan, som oftast kunde besvaras relativt enkelt, 
fanns en vidare och djupare problematik som rörde själva emigrationsmo
tivet och olika identitetsfrågor som aktualiserades i det nya landet Sverige. 

I en av intervjuerna som Anna-Maj hade gjort talade en italienare 
från Kalabrien om sig själv sig emigrant. Han talade om utvandring, emi
gration. Det slog mig plötsligt att i Sverige talades det hela tiden om in
vandring, immigration, om  invandrare, immigranter. Här  hade vi således 
två perspektiv som uppenbarligen bröt mot varandra. Sättet på vilket ita
lienaren såg på sin livssituation stämde inte med den syn som svenskar i 
all välmening hade gentemot honom. Här var ytterligare en indikation på 
att identitet såg ut att vara ett centralt begrepp. 

Den andra databearbetningen 
Den här trådändan ville jag följa upp. Just brevförfattarnas självpresenta
tioner tycktes vara en nyckel till deras identitet. Jag gick igenom alla 
självpresentationer som förekom i breven och brevsammanfattningarna. 
Som tur var hade jag redan antecknat dem. Det låg nära till hands att ut
nyttja samma induktiva sorteringsmetod som tidigare. Självpresentationer
na fördes därför över till separata lappar, totalt 2 778 stycken. 

Utsagorna sorterades i underkategorier, som fördes samman till kate
gorier och huvudområden. Det var ett utrymmeskrävande företag. Den fö
regående sorteringen a v frågor kunde göras på mitt skrivbord. Den här 
gången var antalet lappar betydligt större. Dessutom var underkategorierna 
flera. Spridningen av självpresentationer var med andra ord större än 
spridningen av frågor. Sorteringen gjordes därför hemma på vardagsrums
golvet en vecka då min hustru och vårt då ännu inte ett-åriga barn var 
bortresta. En dag ringde det på dörren och ett ungt par skulle titta på en 
angränsande lägenhet i vår trappuppgång men värden hade givit dem fel 
nyckel. De fick titta på vår lägenhet i stället, och undrade säkert vad jag 
hade för mig på vardagsrumsgolvet. 



Alla självpresentationer kategoriserades, sorterades och nedteckna
des. Det rörde sig om trettio kategorier, som fördes samman till tre huvud
områden. Pärmen med de nedtecknade kategorierna - med sina hänvisning
ar till breven från vilka de hämtats - utgjorde, om man så vill, ett allra 
första utkast till den rapport som sedan kom att bli min avhandling. Vad 
som dock saknades var analyserande och kommenterande text mellan ci
taten. 

Under flera månader letade jag efter ett sätt att gå vidare i analysen. 
Hur skulle jag bära mig åt? Vilka forskningsfrågor besvarade det här ma
terialet? Vilka hypoteser borde jag försöka testa? Jag prövade en rad olika 
möjligheter utan att känna att jag var på rätt väg. Jag sökte relevant och 
samtidigt inspirerande litteratur. En typ av givande analyser fann jag i 
Ronald Laings psykiatriska fallstudier och hans kritik av den traditionellt 
biologiskt inriktade psykiatrin. Laing var mycket i ropet under slutet av 
sextiotalet. Han företrädde ett radikalare perspektiv på identitetsbegreppet 
än Erik H. Erikson. En annan författare som jag stiftade bekantskap med 
var Erving Goffman som stod för ett utpräglat situationistiskt perspektiv 
på identitet. Läsningen av Laing och Goffman ledde vidare till Jean-Paul 
Sartres existentialistiska arbete Being and Nothingness, som blev min 
främsta inspirationskälla j ä m t e  Maurice Merleau-Ponty's Phenomenology 
of Perception. Läsningen resulterade i en uppsats om identitetsbegreppet 
som sedan ingick som teoretiskt kapitel i avhandlingen. 

En annan typ av litteratur som var betydelsefull för mig var veten-
skapsteoretisk kritik av positivismen. Carl Lesches artikel om psykoanaly
sens vetenskapsteori var viktig, likaså Gerard Radnitskys Contemporary 
Schools of Metascience. Ännu mera inspirerande var Johan Asplunds Om 
undran inför samhället om betydelseangivelser. De senast nämnda förfat
tarna läste jag på ett sent stadium då avhandlingens struktur redan etable
rats. De påverkade egentligen inte avhandlingens uppläggning eller utform
ning. De bekräftade emellertid ansatsen, vilket var nog så viktigt. I det här 
sammanhanget vill jag också nämna Paul Ricoeurs artikel "The model of 
the Text" där författaren formulerar idéer om skillnaden mellan text och 
tal och vad den betyder när det gäller tolkning. Jag ska kortfattat återge 
Ricoeurs teser nedan. Av olika skäl tog jag inte så mycket intryck av litte
raturen om invandringsfrågor. Tomas Hammars Sverige åt svenskarna och 
Ulf Hannerz Soulside var de första doktorsavhandlingarna jag läste. Jag 
hade glädje av dem men de berörde inte mitt problemområde tyckte jag. 

Någonstans måste jag också säga några ord om den forskningsmiljö 
där mitt arbete bedrevs, för den var givetvis oerhört viktig. Arne Trankell 
var min handledare. Han lärde mig hantverket att skriva. Han uppmuntra
de och stödde mig i arbetet och tillät mig att utforma projektet efter eget 



huvud. Han hade utstrålning, auktoritet och värme. Många har vittnat om 
hur de som doktorander bands till honom med en svår frigörelse efteråt. 
Så blev det inte för mig. Arne gav viktiga impulser genom sina vittnespsy
kologiska utredningar som visade på möjligheter att arbeta med kvalitativa 
data. På Arnes initiativ startades Arbetsgruppen för invandrar- och minori
tetsforskning (IMFO-gruppen) i februari 1969. Flera doktorander som 
Arne handledde samlades inom IMFO-gruppen i lokaler som låg avskilda 
från institutionen i övrigt. Det var Ragnar Landén, Kjell-Åke Johansson 
och Karin Gyllensköld. Per-Johan Ödman var också knuten till gruppen. 

Tal och text 

Jag minns inte exakt när det avgörande steget kom. Det var någon gång 
under hösten 1970. Det handlade om ett skifte av perspektiv. I stället för 
att registrera uppgifter ur breven tog jag mig före att tolka brevtexterna. 
Innan jag går in på detta kan det vara på sin plats att skjuta in några rader 
om Ricoeurs syn på tolkningens relation till den tolkade texten i den ovan 
nämnda artikeln. 

Ricoeur anger fyra förhållanden varigenom texten skiljer sig från 
talet. Talet karakteriseras av att det alltid är någon som talar, att det äger 
rum i ett bestämt ögonblick, att det handlar om något och att det riktas till 
någon bestämd person. Det levande talet äger rum i en dialogsituation, i 
ett samtal. Talet uppstår och försvinner. Ricoeur använder uttrycket talhän
delse. Talet är en händelse. Texten däremot är av ett annat slag. 

Medan talet direkt kan återföras till den talade är texten åtskild från 
sin författare. Den får på så sätt en viss självständighet. Den kan tolkas 
också på andra sätt än i enlighet med vad upphovsmannen avsåg att säga. 
Banden till författaren som person är brutna. Dikter kan tolkas utan att 
man känner till författarens biografi. 

Talet uppstår och försvinner. Det lever i ögonblicket. Till skillnad är 
texten en fixering av en språklig handling. Den står på så sätt utanför tid
en. Var tid har till exempel tolkat Bibeln på sitt sätt. 

Talet handlar om något där meningen med det sagda bestäms av situ
ationen i vilket det sägs. Textens mening är inte bunden vid den ursprung
liga situationens mening. Lagparagrafer kan tolkas utan att man känner till 
den situation i vilken de tillkom. Talet riktas till en samtalspartner, texten 
till alla dem som kan läsa. 

Uppenbart var att breven till kuratorsspalten kom till i en speciell 
kommunikationssituation. Breven bör dock självklart betraktas som texter 
med de speciella kvalifikationer som det innebär. Det vill säga, som texter 
är de tillgängliga även för annan tolkning än enbart den som är bunden till 
kommunikationssituationen. 



Genombrottet 
Några citat som redan från början framstod som intressanta lyder: "Jag 
varken röker eller super", "Jag brukar varken tobak eller alkohol", "Sprit 
använder jag inte" och andra med liknande innebörd. Andra citat lyder: 
"Jag har aldrig varit i gräl", "Jag är så blyg och stillsam till naturen" etc. 
Det var givetvis finnar som uttryckte sig i de tre första citaten. Det var 
sydeuropéer som presenterade sig i de två sista. Dessa utsagor, och det 
finns betydligt fler exempel i brevmaterialet, tycktes negera en stereotyp 
bild hos svenskar av finnen och sydeuropéen. De här självpresentationerna 
utgjorde alldeles klart en motbild till de omdömen och värderingar, som 
Ragnar hade fått fram när han intervjuade stockholmare om hur de uppfat
tade zigenare. Jag fick bekräftelse på att ansatsen med självpresentationer 
kunde fungera. 

Jag fortsatte därför att fundera över innebörd och mening bakom and
ra självpresentationskategorier. Det skedde tveksamt till en början. Jag var 
osäker på vad jag kunde få fram och hur jag skulle bära mig åt. Så smånin
gom utvecklade sig ett bestämt arbetssätt. För varje kategori av självpre
sentationer tog jag fram alla brev och brevsammanfattningar från vilka 
självpresentationerna härrörde. De sålunda sammanförda brevtexterna ut
gjorde tillsammans en ny kontext. Det enda gemensamma var alltså att 
brevförfattarna hade beskrivit sig och presenterat sig på snarlika sätt. Bre
ven som fördes samman enligt denna princip kunde handla om helt olika 
saker i övrigt och ställa helt olika frågor till kuratorerna. Ett nytt samman
hang skapades alltså mellan breven. 

Ett identitetsförhållande som kunde vara svårt att uppfatta som 
särskilt betydelsefullt i ett visst brev kunde framstå som ytterst intressant i 
andra brev därför att just där gavs det pregnantare formulering eller ingick 
i ett sammanhang som var tydligare. 

Ett exempel: Många personer inledde sina brev med formuleringen 
"Jag kom till Sverige från Finland (Grekland, Tyskland etc)". Vad betyder 
denna fras som en utsaga om identitet? En given tolkning är att brevförfat
taren tillhandahåller information som han har lärt sig att personer från and
ra länder måste uppge i kontakten med svenska myndigheter och tjänste
män. Det är en rimlig tolkning. Många personer uppgav också ankomstda
tum till Sverige: "Jag kom till Sverige 2/2 1968". Ankomstdatum är för
stås en uppgift som myndigheter brukar efterfråga. Några enstaka brevför
fattare uppgav även det klockslag då de anlände till Sverige. Här kan det 
emellertid inte längre enbart vara fråga om rutinmässig information röran
de vissa sakförhållanden. Rimligen betyder frasen "Jag kom till Sveri
ge ..." också något annat. 



I allmänhet finns några få  händelser i en människas liv där själva 
klockslaget för den inträffade händelsen etsar sig fast i minnet och mark
erar något ytterst betydelsefullt. Att minnas klockslaget, att dessutom upp
ge det i brev, kan vara ett tecken på att händelsen i fråga har en omvälvan
de betydelse i vederbörandes liv. Människor minns i allmänhet klockslaget 
när första barnet föddes, när de gifte sig eller förlovade sig, när någon nära 
anhörig dog, när de tog sin examen kanhända. Den skenbart enkla frasen 
"Jag kom till Sverige", som brevets mottagare ändå kan väntas känna till 
av sammanhanget, står säkerligen också för en djup existentiell omvälv
ning i människans liv. 

Så var det med de flesta identitetsutsagorna. Genom att ställa sam
man, först utsagorna inom en kategori, och sedan breven från vilka de 
hämtats, belyste brevtexterna varandra. Det uppstod en sorts dialog med 
breven. En fråga som jag hade fått upp ögonen för i ett brev, men inte rik
tigt kunde förstå sammanhanget kring, kunde jag ofta få klarhet i genom 
att vända mig till andra brev (utvalda med liknande eller snarlika självpre
sentationer). 

Låt mig uttrycka det så här: Självpresentationerna togs först ut från 
sitt ursprungliga textsammanhang. De sorterades, organiserades och bil
dade, varje kategori för sig, ett nytt provisoriskt sammanhang tillsammans 
med andra liknande citat. Uppslag till tolkningar av självpresentationskate-
gorierna kom ofta genom att samläsa de brev från vilka citaten hade häm
tats. Ibland var det dock nödvändigt att hämta idéer och uppslag till tolk
ningar utanför data, närmast då i teoretisk litteratur. 

En premiss i arbetssättet var alltså att i ett första steg ersätta brevens 
helheter med självpresentationernas delar. Att tolka, och att sammanställa 
tolkningar av dessa delar, syftade dock till att återskapa en ny helhet, i mitt 
fall brevsamlingens helhet. Tolkningar som utarbetades på delnivån måste 
vara förenliga med helhetssammanhanget som de byggde upp. 

Helhetsbilden uppenbarade sig inte med en gång. Det var en mödo
sam process att slipa fram den. Konkret innebar det att redigera texten. 
Redigeringsarbetet var inte bara en fråga om att granska språket. Det 
handlade om att flytta på avsnitt och foga samman dem i en ordning som 
byggde upp helhetstolkningen. Texten redigerades till exempel så att läsa
ren kunde följa tolkningens utveckling genom att allt fler exempel succes
sivt fördes in. Citaten kunde presenteras med "dramatisk stegring". Det 
tog tid innan ordningsföljden mellan de olika avsnitten utkristalliserade 
sig. 

I princip följer den färdiga avhandlingstexten både en rak och en 
omvänd kronologisk ordning. De tidiga avsnitten rör den första tidens 
situation för invandraren i Sverige. Kapitlet kallades Ankomst. Nästa av



delning handlar om det som följer efter den första tidens omdefiniering 
och anpassning, alltså mötet med det svenska samhället. Mötesproblema
tiken handlar om att centrala värderingar och förhållningssätt i det samhäl
le och den kultur som emigranten har lämnat aktualiseras. Kapitlet kalla
des helt kort Möte. Det sista av avhandlingens tre centrala kapitel tar upp 
existentiella frågor som blivit aktuella för dem som vistats länge i Sverige. 
De har erfarenhet av det svenska samhället, de har sett saker, och de för
står sammanhang som den nyanlände av förklarliga skäl inte kan sätta sig 
in i. Men samtidigt innebär denna insikt att grundläggande frågor i den 
egna existensen aktualiseras: Vem är man? Vart hör man hemma? Kapitlet 
skildrar en resa tillbaka i tiden till ursprunget. Det kallades Tillbakablick. 

Att expandera texten mellan de empiriska citaten 
Låt mig beskriva tolkningsprocessen från databearbetning till rapport så 
här: Ett stort antal citat (självpresentationer) organiserades efter en induk-
tivt framsprungen (psyko-)logisk ordning. Varje citat hänvisade till det 
brev från vilket det hämtats. Under tolkningsprocessen kom mitt umgänge 
med breven, och brevsammanfattningarna på formulär, att styras av denna 
ordning. 

Uppställningen av det empiriska materialet i kategorier och huvudom
råden betraktar jag som den allra första versionen av den rapport, som i 
den sista versionen lades fram som min avhandling. I denna ursprungsver
sion består texten enbart av empiriska citat. Ingen kommenterande text 
föreligger. Redan i nästa version skiljs dock olika citatområden åt av den 
enklaste textkommentaren och textanvisningen, någonting i den här stilen 
- "Följande citat lyder:" 

Tolkningsarbetet kan i princip sägas ha varit att expandera de kom
menterande textpassagerna mellan citaten. För att inte den sammanlagda 
textmassan skulle växa mig över huvudet måste samtidigt antalet återgivna 
citat successivt reduceras. En vetenskaplig rapport kan inte rymma det to
tala empiriska materialet in extenso. Antingen måste det sammanfattas el
ler så får det bli strategiska och pedagogiska exemplifieringar, alltså urval. 
I den färdiga rapporten utgör texten mellan citaten den huvudsakliga mas
san. Återgivningen av citat i slutrapporten bör vara en bråkdel av den 
sammanlagda empiriska textmängden. 

Det empiriska materialet gör emellertid motstånd. Det är som om det 
inte vill sorteras bort när den mellanliggande kommenterande texten ex
panderas. Förr eller senare kommer emellertid en version fram där den 
mellanliggande texten antar former som gör att flertalet citat inte längre är 
nödvändiga för att motivera den löpande kommentartexten. Den mellanlig



gande texten övergår från att vara kommenterande till att bli själva huvud
saken. I stället fungerar de kvarvarande citaten snarare som kommentarer 
till huvudtexten. Citaten försvinner alltmer i bakgrunden. De som blir kvar 
till slutversionen är de som fungerar som goda exempel, samt de som fun
gerar som utgångspunkt för frågor. 

Den här bilden handlar om processen att ta sig från empiri till genera
lisering och teori. Den handlar om induktion. När generaliseringen väl är 
uppnådd är det läge att återvända till empirin. Empirin får nu en annan 
funktion än under tidigare skeden. Den bildar inte längre utgångspunkt för 
ett induktivt resonemang utan tjänar snarare som exempel på de påstå
enden, hypoteser och teoretiska resonemang som förs. 

Tolkningsarbetet 
Jag arbetade med brevtexter. Efter ett par års umgänge med texterna tyck
te jag att jag kände materialet ganska väl. Men jag hade inte träffat någon 
brevförfattare personligen. Jag kände dem inte som personer. Jag visste 
inte hur de såg ut eller hur de lät. Handstilen i originalbreven sa mig in
genting. De tyska och italienska breven kunde jag hjälpligt läsa i original, 
men inte de finska, serbokroatiska eller grekiska breven. Där var jag hän
visad till den svenska översättningen. Att vara hänvisad till översättningar 
var nog den största begränsningen. A andra sidan är det ett problem som 
all forskning om invandrare har att brottas med. Att en och samma fors
kare behärskar flera av de språk som talas av olika invandrargrupper är 
knappast troligt. Tolkar och översättare måste finnas med såvida inte 
forskaren ställer sina frågor på svenska och tar risken att en del personer 
förmodligen inte förstår alla frågor. 

Att inte ha direkt personkännedom, att aldrig ha träffat någon av 
brevförfattarna var en sak som kritikerna på seminariet i Statskunskap tog 
upp. Kritiken är berättigad. Från egna intervjustudier i andra projekt vet 
jag hur värdefullt det är att ha träffat personen, att se hur han eller hon ser 
ut, att höra rösten, att se hemmet och att möta familjemedlemmar. Interak-
tionen som äger rum i en direkt kontakt hjälper till att bygga upp föreställ
ningen om vem den intervjuade är. I mitt arbete med breven hade jag inte 
tillgång till någon sådan erfarenhetsmassa. 

Samtidigt som denna avsaknad av personkontakt innebar klara be
gränsningar i vissa avseenden innebar den möjligheter i andra. Det faktum 
att jag inte hade träffat någon brevförfattare innebar att jag rent psykolo
giskt kunde tillåta mig större frihet att tolka brevtexterna. Minnesbilder 
från en intervjusituation eller från personligt umgänge kan faktiskt verka 
hämmande när det handlar om att våga sig på mera spekulativa tolkningar. 
Jag fick söka andra tolkningar än de som bottnar i personens biografi. 



Jag kommer så till frågan om ett tillvägagångssätt vid tolkning av 
kvalitativa data. Ett sätt, säger jag, för naturligtvis finns många olika. Det 
tillvägagångssätt som jag skildrar här fick jag upp ögonen för i samband 
med studien av invandrarbrev. Men jag har sett samma sak i andra studier 
som bygger på textanalyser. 

När kategorier bildades av brev som innehöll samma, eller högst 
snarlika, självpresentationer var det likheten som styrde. Till att börja med 
letade jag alltså efter likhet. När kategorin väl hade etablerats, och brev 
och brev sammanfattningar tagits fram ur pärmarna, blev likheter i de här 
självpresentationerna inte längre det centrala eller det självklara. Nu fram
stod snarare olikheterna mellan brev inom kategorin som det intressanta. 

Mera allmänt, likartade mönster i vissa avseenden i det empiriska 
materialet problematiserade olikheter i andra. Varför fanns likheter här 
men olikheter där? Och vidare, när olikheterna väl började pocka på en 
förklaring innebar det i sin tur en problematisering av de ursprungligen 
uppmärksammade likheterna, som ofta vid närmare betraktelse inte alls 
befanns vara så självklara som de vid den första klassificeringen och sorte
ringen verkade. I denna process av likhet och olikhet växte tolkningen 
fram. 

När jag sökte förstå de sammanhang, som brevförfattarna tillsam
mans lyfte fram, genom att tolka brevtexterna drevs jag av en strävan att 
spekulera. Jag tog risken att ibland övertolka enskilda brevförfattares for
muleringar. Som kritikerna på seminariet och senare på andra håll har på
pekat rimmar några tolkningar vid närmare granskning inte med brevtext
en i fråga. Givetvis är det orätt att föreslå tolkningar som uppenbart är fel
aktiga. 

Ändå vill jag försvara spekulationen. Vad jag talar om är egentligen 
vägen fram till en tolkning. Tänk på Karl Popper. Det handlar om att for
mulera idéer, spekulationer, hypoteser för att sedan utsätta dem för massiv 
kritik vad beträffar logik och rimlighet. Risken är att en och annan över
tolkning av misstag slinker med. Mina kritiker riktade främst in sig på det
ta. En del av kritiken är fullt befogad, men inte all. Det strikt logiskt-em-
piristiska tillvägagångssättet innebär att teoretiskt syftande tolkningar inte 
får uttalas om de inte kan beläggas med nära nog hundraprocentig säker
het. 

Tolkningars rimlighet 
Vid arbete med kvalitativa data behöver rimligheten av föreslagna tolk
ningar bedömas. De existentiellt inriktade tolkningar som jag gjorde mot
svarade inte en objektiv sanning i någon mening. Tolkningen är varken en 
registrering eller ett mätvärde. Den är en möjlig läsart - en hypotes. Som 



sådan kan den vara med eller mindre värdefull, mer eller mindre god, mer 
eller mindre rimlig. En kritik som kan riktas mot avhandlingen är att rim
lighetskriterierna inte redovisas explicit. Jag nämner här några kriterier 
som var vägledande för mig. 

Interna kriterier : 

Unikitet. Om en text innehåller unika detaljer som passar ihop med den 
föreslagna tolkningen ökar skälen att betrakta den som rimlig. 

Homogenitet. Om olika detaljer i en text från olika utgångspunkter är i lin
j e  med den föreslagna tolkningen ökar skälen att betrakta den som rimlig. 

Externa kriterier. 

Konsekvens. Vid sidan av den tolkning som till slut föreslås måste rimlig
heten av alternativa tolkningar prövas. Den tolkning som föreslås måste 
hävda sig mot andra. 

Vedertagen kunskap. En annan typ av rimlighetskriterier anknyter sig till 
allmänt vedertagen kunskap, i det här fallet närmast inom psykologi och 
socialantropologi. 

Det avgjort viktigaste rimlighetskriteriet rör konvergensen mellan helhet 
och del. Tolkningarna av enskilda delar bygger upp helheten samtidigt 
som denna helhet blir vägledande vid tolkningen av den enskilda delen. 
Detta kriterium brukar benämnas den hermeneutiska cirkeln. 

Den avslutande huvudtolkningen - om kritiska stadier i invandrarens 
invandrarliv - det som arbetet till slut mynnade ut i, motsvarade den vision 
som jag anade redan de där allra första dagarna av mitt umgänge med 
brevsamlingen. 

Slutord 
Textanalys och texttolkning har alltid bedrivits inom religionsvetenskap, 
historievetenskap, statsvetenskap, juridik och litteraturvetenskap. Att ana
lysera texter är därför ingen ny uppgift. Alltjämt finns dock en osäkerhet 
inom samhällsforskningen om hur man bör gå tillväga, vad sådana data 
kan ge etc, även om textanalys och texttolkning, liksom kvalitativa data 
över huvud taget, nuförtiden är mera accepterade inom samhällsveten
skapen än vad fallet var för tjugofem år sedan. 

Min avhandling fick ett blandat mottagande. Många var positiva. 
Men den fick också nedgörande kritik, bland annat av Billy Ehn och Karl-
Olov Arnstberg. Jag inbjöds till seminarier på många olika institutioner. 
Den verkliga kontrasten till övningen på Statsvetenskapliga institutionen 
var ett seminarium på Pedagogiska institutionen där Anders Lange oppone
rade. Han var minst lika kritisk till arbetet som statsvetarna, och sköt 



främst in sig på de metodologiska frågorna. Anders framförde emellertid 
sin kritik på ett eftertänksamt och lyhört sätt. Jag minns det som en fin 
diskussion. Det seminariet blev upptakten till vårt långvariga forsknings
samarbete som kom igång några år senare. 

Seminariet på Statsvetenskapliga institutionen blev på liknande sätt 
startpunkten för min kontakt med Tomas. Jag tror inte att metodproblemen 
hörde till de centrala frågorna för Tomas. Hans egen avhandling var histo
riskt inriktad. Den har ett klart humanistiskt perspektiv och bygger även 
den på analys av texter, låt vara av ett annat slag och med ett annat syfte 
än mitt arbete. Tomas hörde aldrig till den dominerande positivistiska fa
langen på institutionen, även om han alls inte var främmande för att an
vända kvantitativa metoder i sin forskning. Tomas var framför allt intres
serad av att få till stånd ett samarbete kring invandringsforskning. Under 
1974 fick vi tillsammans med David Schwarz igång ett antal gemensamma 
seminarier om invandringsforskning. Vi åt lunch tillsammans varannan 
vecka för att planera seminarierna. 

Det var nog tur för svensk invandringsforskning att Tomas så små
ningom lämnade Statsvetenskapliga institutionen. Det blev några år på 
Eifo (1978-83) för Tomas. Ungefär samtidigt kom Anders Lange och jag 
till Diskrimineringsutredningen (1979-84). Därefter blev det tio år på 
Ceifo under Tomas kloka och engagerande ledning. 

dö? 



Halina Vigerson: 
OM POLSK INVANDRING TILL SVERIGE MED 
TONVIKT PÅ LÄKARE 

Utländska läkare i Sverige 

nder 1930-talet och därefter under andra världskriget förekom det 
sällan att utländska läkare invandrade till Sverige. Förklaringarna 

var flera. Utlänningslagen av år 1937 hade visserligen inte förändrat själva 
invandringskontrollen och utländska medborgare behövde inte visering 
när de passerade gränsen, men alla som sökte arbete eller som ville stanna 
längre än tre månader i landet, måste ansöka om arbets-och uppehållstill
stånd. För att få ett sådant tillstånd var en invandrare eller flykting tvungen 
att kunna visa att deras försörjning i Sverige var tryggad. (Detta gällde på 
den tiden i första hand judiska flyktingar från Tyskland, bland dem flera 
som hade läkarutbildning). 

Även om det i något fall förekom att privatpersoner eller organisa
tioner gav sådana ekonomiska garantier som krävdes, var det därför med 
den tidens lagstiftning mycket svårt att erhålla generell behörighet att ar
beta som utländsk läkare i Sverige. I princip krävdes att den som redan var 
utländsk läkare avlade en medicine licentiatexamen också i Sverige. Allt 
som allt var det bara 14 utländska läkare som fick generell behörighet att 
utöva läkaryrket under krigsåren 1939 - 1946. 

Före kriget var den allmänna inställningen till invandring av intel
lektuella flyktingar minst sagt ovänlig. Ett uttryck för detta var den bekan
ta resolution som antogs av studenter i Uppsala i februari 1939.1 denna 
resolution förklarade studenterna att svenska akademikers fackliga intres
sen måste gå i första hand. Invandringen måste begränsas. Studenterna var ° 
inte ensamma. Åsikten delades av andra. Läkarförbundet och manga med
lemmar av läkarkåren instämde. 

I slutet av andra världskriget och de närmaste åren därefter var situa
tionen helt annorlunda. Ett relativt stort antal utländska läkare, inalles ca 
200 personer, kom som flyktingar till Sverige. En stor del var balter, andra 
var polska judar som räddats genom Bernadotte-aktionen. Eftersom det 
rådde en viss läkarbrist, beslöt dåvarande medicinalstyrelsen att skapa för
utsättningar för att inlemma ett antal läkare med utländsk utbildning i den 
svenska hälso- och sjukvården. 

Men trots att ett sådant klartecken givits av myndigheterna, var det 
inte lätt för den första vågen av judiska läkare med polsk utbildning att 
etablera sig i sitt yrke i Sverige. Därför emigrerade några vidare framför 



allt till USA, där de kanske hade släktingar tidigare och där de väntade sig 
att starten skulle gå lättare. 

Bland dem som stannade i Sverige lyckades inte alla fortsätta sin lä-
karkarriär, kanske på grund av sjukdom eller på grund av den trötthet de 
kände efter krigets oerhört svåra upplevelser. Under åren 1947-1955 var 
det sammanlagt bara 13 polska läkare som erhöll generell behörighet och 
legitimation att utöva läkaryrket i Sverige. Det dröjde dessutom lång tid, 
oftast mer än 10 år, innan de kunde uppfylla kraven att ha tillfredsställan
de kunskaper i svenska språket och att inneha ett svenskt medborgarskap. 
De som ännu var unga valde därför att avlägga en svensk medicine licen
tiatexamen. Det blev för dem en lättare och kortare väg till en svensk lä-
karlegitimation. När de fått sin examen, kunde de vända sig till Kungen 
(dvs i praktiken regeringen), som kunde medge medicinalstyrelsen befo
genhet att utfärda ett tillstånd för vederbörande att utöva läkaryrket som 
legitimerad läkare även utan svenskt medborgarskap. 

De polska passlagarna gjorde det svårt att utvandra från Polen under 
1950-talet. Mellan 1952 och 1956 kom det allt som allt bara 344 invandra
re från Polen till Sverige. Dessa var framför allt "avhoppare", dvs sjömän, 
gränsvakter eller turister som kunde komma in i Sverige på ett kortare be
sök men som passade på och bad om politisk asyl. Ett fåtal var statstjän
stemän med officiella passhandlingar. Det var överhuvudtaget få som hade 
universitetsutbildning och endast några enstaka var läkare. 

Det politiska tövädret 1956 medförde en liberalisering av den polska 
passlagstiftningen. Samtidigt inträffade en växande våg av anti-judiska 
känsloyttringar som hade samband med att man avslöjat förfärliga brott 
som begåtts av tjänstemän vid Säkerhetsministeriet, av vilka flera var av 
judiskt ursprung. I den judiska befolkningen i Polen var det då många som 
funderade på att emigrera och några gjorde det faktiskt. Vissa valde att 
resa till Sverige där de hade släktingar som kommit med den första efter-
krigsemigrationen. Flertalet av dessa emigranter var högt utbildade person
er med en hög ställning i Polen, men få av dem var läkare, kanske bara ett 
par individer. Deras liv i Sverige var till en början svårt. De talade inte 
svenska och de hade svårt att hitta bra bostäder. De blev beroende av de 
judiska församlingarna i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö. 
De måste ha arbete, men då de inte kunde tala svenska hänvisades de 
mycket till sina landsmän i Sverige. Även om de hade judiskt ursprung, 
hade de vuxit upp i den polska kulturen och levt i det polska samhället. 
Därför kom de också under de följande åren att bidra till att fler utvandrare 
från Polen lockades till Sverige. 

Under 1950-talet hade det blivit lättare för polacker i allmänhet att få 
pass för utrikesresor, t ex för att besöka sådana medlemmar av familjen 
som bodde utomlands, eller för att delta i olika vetenskapliga eller andra 



konferenser eller för att studera på utländska stipendier. Det var också 
många som utnyttjade dessa nya möjligheter, och detta gällde inte minst 
läkare. För många var det nämligen lätt att få tillräcklig anknytning i Sve
rige genom att de hade en gedigen forskningsbakgrund, goda formella me
riter och en hög reell yrkesskicklighet. Härtill bidrog naturligtvis också 
knappheten på läkare i Sverige. 

Under 1950-och 1960-talen undertecknade den svenska regeringen 
avtal med Österrike, Jugoslavien, Tjeckoslovakien och Bulgarien om 
överförande av läkare till Sverige. Särskilda villkor skulle gälla och bl a 
skulle läkarna enligt speciella regler kunna erhålla generell svensk behörig
het. Av de läkare som kom på detta sätt fram till slutet av 1960-talet, kom 
en del att återvända till sina länder efter en tid, medan andra som blev kvar 
i Sverige efter en kompletterande utbildning erhöll svensk legitimation. 

Polen hörde inte till rekryteringsländerna, men läkarinvandringen 
från Polen fortsatte och berördes ändå av att utländska läkare på detta sätt 
efterfrågades och av att inställningen från svensk sida var positiv. I juni 
1960 hade en ny lag trätt i kraft om legitimerade läkares behörighet att 
permanent utöva läkaryrket. Samtidigt hade regeringen reglerat socialsty
relsens rätt att från fall till fall bevilja tillfällig och begränsad behörighet 
(socialstyrelsens förordnandebehörighet). Denna lagstiftning gynnade de 
polska läkare som på egen hand tog sig hit. Sverige började framstå som 
en lockande arbetsmarknad för utländska läkare, och då i första hand för 
tillfälligt arbete. 

Vid flera tillfällen var det cirka 300 polska läkare som jobbade två 
till tre månader i sträck i Sverige. Några av dessa, ungefär ett tiotal, åter
kom år efter år kanske under en tioårsperiod. De arbetade då under sin 
semester och då oftast på samma sjukhus i norra eller mellersta Sverige, 
där det rådde brist på kvalificerade läkare inom en rad specialområden 
som anestesiologi, patologi, röntgendiagnostik och långvård. De svenska 
kraven att dessa utländska läkare skulle kunna språk (åtminstone bra en
gelska) och att de skulle ha en god medicinsk kompetens, ledde till att det 
främst var de mest kvalificerade polska läkarna som kunde komma i fråga, 
läkare som hade särskilt hög utbildning och som var forskare vid de medi
cinska fakulteterna (i Polen hade även dessa tre månaders ledighet varje 
år). 

Läkare som idag är kända professorer i Polen "knegade" alltså den 
här tiden på svenska sjukhus. Ett slags kedjemigration uppstod, genom att 
läkare som tidigare varit i Sverige, värvade nya läkare oftast från samma 
fakultet i Polen. 35 % av de läkare som jobbade som tillfälliga "vikarier" i 
Sverige kom t ex från Warszawa. Säsongsinvandringen - som man kunde 
kalla detta - gav emellertid så småningom också upphov till en permanent 
invandring. Av alla de polska läkare som 1993 är permanent etablerade i 



Sverige som läkare med svensk legitimation har 12 % tidigare arbetat till
fälligt på somrarna innan de beslöt sig för att bosätta sig i landet. 

På motsvarande sätt har det gått till också när andra polska akade
miker flyttat till Sverige. Många stora företag som gjorde affärer med 
Polen fick ofta besök av polska specialister. Kontakter med kollegor i 
samma yrke eller branch ledde kanske till närmare bekantskap och vän
skap. Information spreds om möjligheter att få arbete inom ett företag eller 
en branch eller vid ett universitet, och allt detta medförde ny invandring. 
Ett antal professionella specialister lockades till olika uppgifter i Sverige, 
och bland dessa utgjorde läkarna på grund av de särskilda förhållanden 
som skildrats här, ett särskilt betydande inslag. Tillsammans är detta natur
ligtvis ett mycket tydligt exempel på vad som ofta i andra sammanhang 
brukar kallas för "brain drain", dvs att ett land drar nytta av den utbildning 
och höga kompetens som ett annat land har skapat, därmed eventuellt sam
tidigt utarmande sändarlandet som förlorar högt kvalificerad arbetskraft. 
En förutsättning för att mottagarlandet skall dra nytta av en sådan kvali
ficerad intellektuellt tränad arbetskraft är dock att mottagarsystemet eller 
inlemmandet fungerar, dvs i detta fall att Sverige kunde placera de polska 
läkarna på sådana platser inom den svenska hälso- och sjukvården där de
ras kompetens helt och fullt kunde komma till sin rätt och utvecklas vi
dare. 

Slutet av 1960-talet medförde en stark ökning av invandringen från 
Polen. Mellan 1965 och 1968 registrerade svenska myndigheter 1 569 
polska invandrare. Den invandringsvåg som då inleddes bestod till stor del 
av unga polska akademiker och studenter. För första gången beslöt sig en 
hel yrkesgrupp för att emigrera. 

Polen hade just upplevt en period av ekonomisk stagnation med 
osäkra framtidsutsikter. Löneökningarna kunde inte hålla takten med de 
stigande levnadskostnaderna. De akademiska lönerna var låga jämförda 
med de löner som kvalificerade arbetare uppbar. Det folkliga stöd som 
myndigheter åtnjutit under 1950-talet hade försvunnit och gett plats för ett 
allmänt missnöje och alla slags protester, vilket i sin tur medfört ökade 
tvångsåtgärder från myndigheternas sida. 

Förändringen i det politiska klimatet märktes mest i akademiska kret
sar. En tilltagande likgiltighet för det politiska livet märktes bland studen
terna som varken brydde sig om den officiella ideologiska förkunnelsen 
eller oppositionens idéer utan allt mer intresserade sig för västerländsk 
livsstil och kultur. En student kunde relativt lätt få tillstånd att resa utom
lands på ett sommarlov. En officiell inbjudan fordrades visserligen, men 
en sådan var lätt att ordna. Det var inte svårt att få till stånd kontakter med 
svenska studenter tack vare den geografiska närheten och på grund av de 
svenska studenternas öppna beredvillighet. De polska studenterna kunde 
bo på studenthem i Sverige, träffa svenska kollegor och lära känna deras 



liv, och allt detta kom att spela en viktig roll för deras beslut om framti
den. 

De svenska studenternas levnadsförhållanden var ojämförligt bättre 
än de polska studenternas. Svenskarna hade sina egna rum i studenthem
met och kunde dela dem med en sambo eller med sin familj. De kunde få 
stipendier och studielån, och deltidsarbeten fanns att tillgå, vilket gjorde 
dem oberoende av föräldrarna. De hade också större frihet att välja kurser 
och ämnen när de lade upp sina studier. Allt detta gjorde det mycket attrak
tivt för de unga polackerna att studera i Sverige. 

Den svenska invandringspolitiken ändrades mellan 1966 och 1968. 
Framtida invandrare, de som sökte arbetstillstånd likaväl som de som ville 
studera, måste söka tillstånd innan de kom till Sverige. Om tillstånd väg
rades, var det egentligen bara som politiska flyktingar de kunde komma in 
i Sverige. Många polacker ville emellertid inte söka asyl då detta skulle 
betyda att de bröt med sitt land. Många valde i stället att gifta sig med en 
svensk medborgare för att på det sättet inte bara erhålla rätt att vistas i 
landet med fullständiga sociala rättigheter och förmåner, inklusive studie
lån, utan också för att därigenom erhålla de polska myndigheternas till
stånd att utvandra. Äktenskap blev en mycket omtyckt lösning och ande
len polska invandrare som kunde bosätta sig i Sverige tack vare en sådan 
anknytning har uppskattats till ca 25 %. Många av dessa äktenskap var 
"konvenans- eller skenäktenskap" som efter två år upplöstes i en skilsmäs
sa. Partner i sådana äktenskap var ofta studenter som kände solidaritet 
med polska studenter och ville hjälpa dem (Vigerson 1979). Som jämförel
se kan nämnas att äktenskap mellan polska läkare och en svensk man eller 
kvinna var ovanliga vid samma tid (totalt ca 20 äktenskap), och att det i de 
flesta fall var fråga om långvariga äktenskap. 

Det ekonomiska uppsving som i Sverige skapade ökad efterfrågan på 
polska specialister varade till 1972. Naturligt nog hade de polska läkarna 
det lättast att finna arbeten. I åratal kunde de arbeta på korta kontrakt utan 
att behöva ta något språktest eller ansöka om svensk behörighet. Arkitek
ter och andra tekniker hade det betydligt svårare och många av dem gjorde 
om de två sista åren av sina studier för att få  ett svenskt avgångsbetyg. 
Värst var det för humanisterna som med mycket få undantag måste ta ett 
okvalificerat arbete eller skaffa sig en annan utbildning. 

Mellan 1969 och 1973 kom en ny stor flyktingvåg från Polen (6 602 
personer), bland dessa många av judiskt ursprung som tvingades lämna 
Polen på grund av den antisemitiska kampanj som de kommunistiska 
myndigherna satte i gång. Några kom på eget initiativ och begärde att få 
stanna i Sverige så snart de kom hit. De flesta fick ett löfte att de skulle få 
stanna i Sverige redan av den svenska ambassaden i Warszawa. Den sven
ska riksdagen hade fastställt en särskild "kvot" för polska flyktingar av 
judiskt ursprung och för deras familjer. I denna invandringsvåg hade inte 



mindre än 40 % akademisk utbildning och ytterligare 20 % studentexa
men. Den intellektuella eliten av judiskt ursprung höll alltså på att lämna 
Polen. 

När Sverige i andra sammanhang har tagit ut kvotflyktingar, har in
vandrare med dålig hälsa aldrig diskriminerats, och när det gällt barnfa
miljer med hälsoproblem har dessa i själva verket getts företräde framför 
andra. Dessutom har det varit så att beslut om inrese- och uppehållstill
stånd för kvotflyktingar i allmänhet har fattats helt utan hänsyn till den ak
tuella situationen på den svenska arbetsmarknaden eller till anställnings
möjligheter i framtiden. 

Allt detta tillämpades också när de polska flyktingarna beviljades till
stånd att komma som kvotflyktingar till Sverige. Därför valde också så 
många äldre människor, några redan pensionerade, att resa till Sverige. 
Problem uppstod naturligtvis och akademiker anställdes en masse som 
"arkivarbetare". Det var en lyckad lösning, särskilt för dem som utbildats 
till humanister och som alltså hade små eller nästan inga chanser att an
nars hitta ett arbete där deras utbildning kunde komma till användning. 
Den andra sidan av det här myntet visade sig emellertid efter en viss tid, 
när det blev klart att många polska akademiker utförde högt kvalificerat 
arbete och att några av dem t o m  kom att utgöra en del av den svenska eli
ten, medan de samtidigt betalades med löner som låg under den normala 
marknadsnivån. 

De som hörde till de yngre inom denna invandringsvåg, hade börjat 
sina studier redan i Polen och kunde fullborda dem i Sverige. De lyckades 
i allmänhet mycket bättre i sina yrkeskarriärer och de kom snart att tillföra 
den svenska ekonomin stora vinster eftersom kostnaderna för deras utbild
ning mer eller mindre hade betalats av Polen. Här kan vi alltså tala om 
fördelar för Sverige som följt med denna "brain drain", fördelar som natur
ligtvis inte nödvändigtvis har varit avsiktligt beräknade från svensk sida. 

Bland polacker med judiskt ursprung utgjorde läkare den största en
skilda yrkesgruppen (cirka 100 personer). Redan i den judiska minoriteten 
i Polen var läkaryrket starkt överrepresenterat. Det berodde på att judar 
inte kunde få anställning i statlig tjänst, civilt eller militärt. Judiska akade
miker hänvisades till "fria yrken". Före kriget krävde den nationalistiska 
högern att de judiska studenternas antal skulle begränsas och att de skulle 
hänvisas till särskilda platser i lärosalarna. Studentkorporationer uppvi
glade studenter mot judiska kamrater. Det var stora svårigheter för dem 
som ville studera, men lättast var det att studera medicin, och läkaryrket 
blev därför allmänt ett familjeyrke inom den judiska minoriteten. 

I flera avseenden skiljer sig polsk-judiska läkare från andra utländska 
läkare som invandrat till Sverige. De var äldre när de kom till Sverige 
(41% var över 40 år jämfört med bara 15 % för övriga). Det var var fler 



män än kvinnor bland dem, och hälften av dessa judiska läkare från Polen 
var gifta med andra läkare. De hade många tjänsteår i sitt yrke. 

Efter 1969 ökade antalet blandade äktenskap, som tidigare varit obe
tydligt. På 1970-och 1980-talen kom var femte polsk läkare till Sverige på 
grund av äktenskap med en svensk medborgare (född i Sverige eller i Po
len). De flesta av dessa var kvinnor (81 %). Hälften hade ännu inte fyllt 30 
år (51 %) och en tredjedel var över 35 år när de gifte sig (32 %). Typiskt 
för de yngre var att de inte hade påbörjat sin läkartjänstgöring i Polen. 

Mellan 1974 och 1980 fick 8 284 polska medborgare uppehållstill
stånd i Sverige, enbart under 1982 fick 4 111 polska medborgare uppe
hållstillstånd. Antalet polska läkare som anlände till Sverige var åren 
1981-88 161 eller 31 % av samtliga polska läkare verksamma i Sverige. 
Men när situationen i den svenska sjukvården har förändrats radikalt och 
efterfrågan på läkare har minskat, har det blivit mycket svårare för ut
ländska läkare att etablera sig här. För de unga läkare som kom på 1980-
talet gällde samma förhållanden som för andra polska utvandrare så som 
de tidigare skildrats. Deras känslor av frustration gällde främst de dåliga 
villkoren för sjukvården och den medicinska forskningen i Polen. Detta 
kan bidra till att förklara att de i större utsträckning sökt arbete vid under
visningssjukhusen, även om de materiella villkoren där var sämre 

Läkarmigrationen från Polen har snarare haft en permanent karaktär. 
Sedan 1965 har sammanlagt 564 polska läkare fått svensk läkarlegitima-
tion. de utgör inte mindre än 61 % av de utom-nordiska utländska läkarna. 
Några av dessa har avlidit under åren (12 personer), andra har utvandrat 
till andra länder (11 personer) men de allra flesta (541 personer) är verk
samma som läkare i Sverige. Ytterligare ca 120 läkare har lämnat in ansö
kan till socialstyrelsen om tillstånd att arbeta i Sverige, utan att dock ännu 
uppfylla alla de krav som ställs. Flertalet av dessa arbetar dock redan som 
medicine kandidater eller underläkare på områden där läkarbristen är stor. 

Även om Polen nu räknas till de demokratiska länderna, och flykting
strömmen därifrån alltså tagit slut, och även om Sverige 1993 för första 
gången under efterkrigstiden har överskott på läkare (enligt läkarförbundet 
400 arbetslösa), strömmar alltjämt polska läkare hit. Antalet är dock mind
re än tidigare. Det första halvåret 1993 var det cirka 25 personer som sökte 
tillstånd att få arbeta som läkare i Sverige. 

Perspektiv på invandringen från Polen 
Polsk invandring till Sverige under ett halvt sekel innebär en betydande er
farenhet. Den politiska omvandlingen av Polen till ett demokratiskt land 
ger oss distans och en bättre grund för att analysera migrationen från Öst
till Västeuropa. I flera decennier har den migrationen väckt livliga debatter 



på båda sidor om "gränsen", både i mottagarländer i Väst och i sändarlän-
der i Öst. Båda sidor har varit engagerade och frågan har varit starkt poli
tiskt inflammerad. 

I Öst kallade makthavare utvandring för förräderi mot fosterlandet 
och belade "avhopp" med repressalier och t o m  straff. I Väst betraktade 
man "avhopp" som flykt från den kommunistiska diktaturen till frihet, 
rättssäkerhet och mänskliga förhållanden. En sådan uppfattning kom till 
uttryck i flera länders invandringspolitik, bl a i Sveriges. 

När enskilda utvandrare fattade sina beslut var det ofta personliga 
skäl som var avgörande, skäl som knappast alls hade något med den all
männa politiska situationen att göra. Men för att genomföra sina beslut att 
lämna hemlandet var de tvungna att ta hänsyn till den rådande politiska 
bedömningen av utvandring som något negativt, olämpligt, ja, t o m brotts
ligt. Därför är det svårt att avgöra vad som egentligen var orsakerna till 
utvandringen. 

Analyser av migration klassificerar ofta migranter med hjälp av olika 
kännetecken. De kan vara politiska, religiösa, ekonomiska osv. Enligt min 
uppfattning går det inte att tillämpa en sådan klassifikation på dem som 
utvandrade från Östeuropa. Med en stor förenkling skulle man kunna re
sonera så här: om vi betraktar utvandringen från Polen efter andra världs
kriget som "flykt" från kommunismen, varför har då kommunismens fall 
medfört en ökning av antalet emigranter? Om det var så att utvandrare på 
1980-talet flydde på grund av politisk repression, hur kan man då förklara 
att de människor som var mest engagerade i politisk opposition mot den 
kommunistiska regimen, stannade kvar i landet? Om det däremot var den 
svåra ekonomiska situationen i landet, arbetslösheten och bristen på bo
städer, som fick människor att utvandra, hur kommer det sig då att de som 
beslutade sig för att utvandra i första hand var de som hade ett bra yrke 
och en relativt hög ekonomisk standard (bl a högt kvalificerade läkare som 
hade forskningsanställningar)? 

Svaret på frågorna tycks vara lättare att ge om man ser till de faktorer 
som attraherade utvandrarna till Västeuropa, även om dessa skilde sig 
mycket från traditionella "pull"-faktorer. Förutom en högre levnadsstan
dard och högre lönenivå, utgjorde inte minst i Sveriges fall en liberal in
vandrings- och flyktingpolitik kombinerad med en positiv integrationspoli
tik lockelser för dem som funderade på att utvandra. 

I följande diagram (figur 1) över den polska invandringen till Sverige 
är tendensen tydlig. Här finns tre höga "toppar". Den första från 1946-
1948 vill jag kalla "ofrivillig tillflykt". Krigets händelser liksom "knuf
fade" ut människor från hemlandet och en betydande del av dem anlände 
till Sverige. De kom inte självständigt på grund av beslut de fattat utan de 



Figur 1. Invandring från Polen till Sverige åren 1940-1991. 

ständigt på grund av beslut de fattat utan de "fördes" till Sverige från 
koncentrationsläger, arbetsläger eller soldatläger. När de så småningom 
själva kunde planera fö r  sitt liv gällde deras beslut ett eventuell t  
återvändande till Polen, och många valde att återvända. 

Ofta glömmer vi att cirka 2 miljoner polacker återvände från Väst ef
ter andra världskriget trots den enorma förstörelse och de svåra materiella 



förhållanden som Polen drabbats av. Bland de som återvände fanns t o m  
en del förkrigsemigranter från Belgien, Frankrike och USA. 

Trots att man 1946-48 fortfarande kunde utvandra från Polen och 
fastän polacker som invandrat i USA kunde "fixa" plats åt sina familjer i 
det amerikanska drömlandet, kunde man iakttaga en växande ovilja att 
lämna Polen. Vid undersökningar i Sverige har jag träffat på många fa
miljer i vilka modern eller fadern haft möjlighet att emigrera men antingen 
avstått från det eller återvänt efter två år (Vigerson 1990). Ändå var detta 
en period då Polen levde under stalinistisk terror och då männniskor led 
brist på praktiskt taget allt. 

Men det var också åtskilliga av dem som tvingats lämna Polen i kri
gets slutskede eller under de första efterkrigsåren som inte ville återvända 
på grund av den regimförändring som inträffat eller på grund av den offi
ciella propagandakampanj som riktades mot dem som återvände. En del 
önskade resa till andra länder, i första hand till Amerika där de hade släkt 
och familj. Andra som bara ville vila sig en tid, få  vård och hinna åter
hämta sig före återresan till hemlandet, blev av olika skäl kvar. Denna 
grupp bestod huvudsakligen av arbetare och bönder, och det vore fel att 
betrakta dem som politiska flyktingar. En bestämd politisk karaktär hade 
däremot de som varit tjänstemän på polska beskickningar i de nordiska 
och baltiska länderna och som efter kriget vägrade att återvända till Polen, 
liksom också polska officerare från krigsfångeläger, speciellt officerare 
som tillhört hemma-armén och som deporterats sedan Warszawaupproret 
slagits ned. 

Den andra stora vågen av invandrare från Polen kom 1969 - 1972 
(den andra "toppen" i figur 1). Den bestod av polacker av judiskt ursprung 
som drevs ut ur Polen till följd av den antisemitiska politiska kampanj som 
leddes av kommunistpartiet. Merparten kom till Sverige som statslösa för
sedda med resedokument. De var utan tvivel politiska flyktingar i Genéve-
konventionens mening, men det som förenade dem som grupp var att et
nisk och religiös förföljelse riktats mot dem på grund av deras judiska på
brå. Existensen av staten Israel innebar en stor förändring för judar i Polen 
liksom i andra länder. Att utvandra till Israel kunde ur deras synvinkel 
betraktas som att återförena sig med deras "ursprungliga" hemland. Detta 
var emellertid ett farligt resonemang som kunde utnyttjas av makthavarna 
i Polen så som också skedde i den antisemitiska kampanjen i mars 1968. 
Slagordet löd: "Judar till Israel! - Man kan bara ha ett fosterland." Exem
plet visar hur komplicerat det är att avgöra vad som är orsakerna till ett 
migrationsbeslut, det må gälla flyktingar eller andra utvandrare. 

Det förefaller enligt min mening lättare att tillämpa en push-pull teori 
vid analyser av migration från öst till väst. Den judiska gruppen blev 



1969-72 bokstavligen "knuffad" ut ur Polen (berövade medborgarskapet 
och förbjudna att återvända och t o m  besöka landet). I ett avseende hade 
också "pull"-faktorn en avgörande betydelse, nämligen vid valet av Sver
ige och inte av Israel. Flyktingarna valde Sverige som ett land känt för sin 
hjälpaktion för judar efter kriget, ett land utan ras- och religionsmotsätt
ningar och utan antisemitiska attityder. Allt detta var viktigt för deras ju
diska identitet. Sverige hade också en lockelse för äldre och yngre, genom 
sitt socialförsäkringssystem och sitt system med gratis utbildning. Att 
många var läkare hör till bilden. De var äldre, hade ofta en lång yrkes
karriär bakom sig och ville så fort som möjligt fortsätta i sitt yrke. Detta 
kunde de göra i Sverige där det var brist på läkare (men inte i Israel). Men 
alternativet Sverige uppstod endast därigenom att den svenska regeringen 
utfäste sig att ta emot ett stort antal judar från Polen. 

I slutet av 1970-talet ökade utvandringen från Polen runt om i 
världen. I diagrammet finner vi en stark ökning av invandringen 1981-82. 
Detta kräver emellertid en särskild förklaring. Invandringen registrerades 
vid den här tiden och därefter statistiskt först när en utländsk medborgare-
fick tillstånd att vistas i Sverige, och inte den dag som någon kom resande 
till landet och sökte asyl. När krigstillstånd proklamerades 1980, kom det 
nya asylsökande men redan då fanns det många polska asylsökande i Sver
ige. Med anledning av krigstillståndet beslöt den svenska regeringen att 
alla polska medborgare som vistades i landet skulle få  stanna. Därmed 
ökade antalet registrerade invandrare så kraftigt som den tredje "toppen" 
visar. 

Polackers benägenhet att lämna landet har blivit ett tema som tagits 
upp i många undersökningar, inte bara i Polen utan runt om i världen. På 
olika områden har forskare sökt efter förklaringar till den stora utvandrin
gen och den starka benägenheten att emigrera, utan att kunna ge någon 
slutlig eller fullständig förklaring. Här kommer jag att belysa detta tema 
utifrån sociologiska studier som gjorts i Polen och utifrån studier som jag 
själv gjort i Sverige bland polska invandrare och flyktingar. 

Uppkomsten av konsumtionsetiken på 1970-talet i Polen 
1970 markerar början av Gierek-epoken (som uppkallats efter namnet på 
kommunistpartiets förste sekreterare), vars viktigaste slogan var "byg
gande av det andra Polen". Vägen till detta andra Polen skulle utgöras av 
en stark industrialisering genomförd för pengar lånade i väst och en samti
dig strävan att tillgodose befolkningens konsumtionsbehov. Det som följde 
var en visserligen ojämnt fördelad men förhållandevis snabb förbättring av 
levnadsvillkoren för stora befolkningskategorier - nya importerade kon
sumtionsvaror dök upp på marknaden. 



Samtidigt ägde en grundläggande förändring av passpolitiken rum. 
Till skillnad från den föregående perioden blev nu pass som möjliggjorde 
utlandsresor tillgängliga för de flesta, med undantag för dem som tidigare 
på ett eller annat sätt gjort sig omöjliga hos myndigheterna, t ex genom 
protester eller "olydnad". För första gången under efterkrigsperioden be
hövde man inte tillhöra samhällseliten för att kunna resa utomlands. 

Till Giereks politik hörde också öppnandet av Polen "mot väst". Nu 
blev det möjligt för polacker att besöka sina släktingar i Väst och betala 
resekostnaderna med polsk valuta. Under dessa besök arbetade större del
en av de polska turisterna med företrädesvis tunga jobb. Även om dessa 
jobb var uselt betalda med västerländska mått medförde de - på grund av 
den svarta växlingskursen för västvalutor - att de återvändande turisterna 
blev ekonomiskt och socialt privilegierade. Konsumtionsaspirationer bör
jade väckas i stor skala. 

Gierek-regimens uppväckande av dessa konsumtionsideal syftade 
främst till att vända befolkningens uppmärksamhet bort från politiska 
spörsmål. Konsumtionen skulle bli en attraktiv livsstil som minskade 
människornas aggressioner gentemot maktapparaten. Detta medförde att 
när ökningen av levnadsstandarden stannade av under andra hälften av 70-
talet (vilket även inbegrep stor bostadsbrist vars konsekvenser var mest 
svidande för den unga generationen) började människor på ett starkt nega
tivt och känsloladdat sätt att utvärdera helheten av sina livsomständig
heter. Genom att man allmänt uppfattade det som statens ansvar att sörja 
för medborgarnas behov blev staten den skyldige när dessa behov upplev
des vara "otillräckligt" tillgodosedda. På så sätt ledde de sociala spänning
ar som sammanhängde med den ekonomiska situationen till spänningar 
med politiska förtecken. 

En sidoeffekt av Gierek-regimens politik var en tilltagande social 
stratifiering till följd av stimulering av produktiviteten. Medan vissa mind
re grupper i samhället kunde åtnjuta stora ökningar av löner och inkomster 
från andra källor, blev dessa ökningar små eller helt frånvarande för den 
stora majoriteten, varför differentieringen av levnadsstandarden ökade allt
mer. Eftersom den sociala rättviseideologin fortfarande ansågs gälla, öka
de detta befolkningens frustration. Under dessa betingelser ledde varje åt
gärd från statens sida som medförde en sänkning av hushållens levnads
standard till utbrott av aggression från befolkningens sida. Prisökningar på 
livsmedel, framförallt kött, blev till ett slags "tändhattar" för missnöjesytt
ringar (1970, 1976, 1980). 

En annan källa till frustration under denna period, framförallt för den 
unga generationen, var sammanbrottet i den sociala mobilitetens mekanis
mer. Detta medförde att den under 50- och 60-talen så starka övertygelsen, 



att Polen är ett land av öppna möjligheter för varje ung människa, utan 
hänsyn till social bakgrund, började tyna bort. Den ersattes i allt större ut
sträckning av insikten att det inte var utbildning och ärligt arbete utan sna
rare familjens medlemskap i makteliten, "nätverk" och mutor som var 
nyckeln till socialt avancemang. I den allmänna uppfattningen sågs mate
riell framgång som lika mycket (om inte mera) beroende av slughet, ohe
derlighet och fixarmentalitet (varvid "oklara" inkomstkällor sågs som helt 
acceptabla) som av ärligt arbete och begåvning. 

Ytterligare en källa till frustration och missnöje utgjordes av makt
apparatens demoralisering på alla nivåer. Myndighetsmissbruk och utnytt
jande av makt för egen vinning under jämlikhetsideologins tunna fernissa 
omvandlade den motvilja mot regimen som ackumulerats i befolkningen 
till öppet hat. Allt detta utgjorde element i en tilltagande, storskalig socio-
politisk kris, vars första eruption ägde rum i juni 1976. Efter att arbetar-
protester i fabrikerna i Radom och Ursus brutalt slagits ned, uppstod KOR 
(Kommittén för arbetarnas försvar), vars betydelse under denna period 
knappast kan överskattas, framförallt på grund av att den utgjorde den för
sta organiserade och samtidigt öppna oppositionen. 

Under Solidaritetperioden (juli 1980 - december 1981) tonas de kon-
sumeristiska aspirationerna ned i det polska samhället och ersätts av andra 
överordnade värden: medverkan i beslutsprocesser på alla nivåer, social 
rättvisa som kamp mot "nomenklaturans" privilegier, och sanning som ett 
värde i sig, det sistnämnda som en reaktion på den förljugna officiella pro
pagandan. Även religiösa och nationella värden (bland dem rekonstruktion 
av den förljugna historieskrivningen) började få en särskilt betydelse. 

En tydlig generationsklyfta kunde iakttas i den socio-politiska förny
elserörelsen: den efter kriget födda generationen uppvisade en större radi-
kalitet, större kompromisslöshet och starkare hat mot allt som kunde för
knippas med "de röda" och samtidigt en större optimism i fråga om utsik
terna att snabbt ändra systemet. På grund av detta kom de unga fram till 
Solidaritetsrörelsens främsta led. 

Införandet av krigstillståndet den 13 december 1981 och omständig
heterna kring denna händelse överraskade det polska folket. Parallellt med 
fysiskt tvång i form av arresteringar, interneringar, husrannsakan och rät
tegångar tillämpade maktapparaten även ekonomiska tvångsåtgärder som 
gick ut på att avskeda Solidaritetsaktivister och införa arbetstvång, varvid 
arbetsplatser militariserades. Stora prishöjningar ledde till att befolkningen 
blev fattigare. Folk kände sig hotade och upplevde att de behov och vär
den som aktualiserades åren 1980-81 och som då ansågs då kunna förverk
ligas, blev blockerade. Den totala frustration som följde var resultatet av 
både privat och samhällelig deprivation. 



Krigstillståndet innebar ett nederlag för patriotismens etos. Hela 
samhället paralyserades av rädsla, osäkerhet och hat mot regimen. Man 
återvände till konsumtionsideologin utan några möjligheter att förverkliga 
den. 

När krigstillståndet upphörde blåstes nytt liv i de värden som sam
manhängde med privatlivet. De konsumeristiska aspirationerna från 70-
talet började göra sig gällande med allt större styrka. Parallellt med att 
dessa välståndsförväntningar återuppväcktes blev de också totalt blockera
de. Plötsligt, efter alla tidigare förhoppningar om att "bygga ett andra Po
len" (Gierek-perioden) och "ett andra Japan" (ett av Solidaritetsrörelsens 
slagord), upptäckte folk att landet i realiteten befann sig på samma nivå 
som tredje världen. Den massiva hjälp som Polen erhöll från väst påmin
de polackerna ännu mera smärtsamt om landets läge i förhållande till väst
länderna. Samhället sjönk i en allt djupare känsla av frustration och brist 
på hopp om att krisen skulle kunna övervinnas under överskådlig tid. Detta 
illustreras av resultaten från undersökningar som genomfördes 1983 av 
sociologiska institutionen vid Warszawas universitet (Nowak 1983). På 
frågan hur stora chanserna var att lösa krisen svarade endast 3% av univer
sitets- och högskolestudenterna i Warszawa att de var stora; 13% ansåg att 
de var ganska stora, 37% att de var ganska små och 32% att de var mini
mala. En så pessimistisk bedömning av situationen måste avspeglas i be
folkningens psykiska tillstånd. 

När man i undersökningar som genomfördes under Gierek-perioden 
frågade unga människor hur de föreställde sig sina liv 5 eller 10 år senare 
gav de flesta ganska banala svar: lycklig familj som levde i välstånd (detta 
kom alltid på första plats), vidare en bra lägenhet (eventuellt en villa) med 
färg-TV och stereo, bil, utlandsresor och kanske även en sommarstuga. De 
unga uppvisade betydligt mindre intresse för samhällsfrågor än föräldra
generationen. Polska sociologer kallade denna generation för "de halvlågt 
flygande målens generation", inställd på en begränsad stabilisering (No 
wak 1983). 1978 trodde 38% av studenterna att de efter avslutade studier 
skulle få ett jobb som de skulle vara nöjda med; 1983 sjönk denna andel 
till 29%. Dåligt arbete förväntades 1978 av 24%, 1983 ökade denna andel 
till 42%. Allt detta tydde på en mycket negativ subjektiv bedömning av 
möjligheterna på arbetsmarknaden efter krigstillståndet och det är inte 
svårt att inse att detta åtföljdes av rädsla för de materiella konsekvenserna 
av situationen. 

Efter 1982 var blockeringen av alla strävanden - både individuella 
och sociala hos de unga - och den efterföljande frustrationen så stark att 
just denna åldersgrupp uppvisade de starkaste tendenserna att fly både den 
egna livssituationen och systemet. Den vanligaste formen av flykt från sys



temet var att lämna den offentliga sektorn och starta eget, vare sig det nu 
var helt på egen hand eller som en "joint venture" med polacker bosatta i 
väst (sk Polonia-aktiebolag). Människor med hög utbildning och kompe
tens startade boutiquer, små tillverkningsföretag, hantverksfirmor och far
mer. Inom den humanistiskt utbildade intelligentsian blev det populärt att 
bilda jordbruksföretag. Trots att dessa människor fick avstå från arbete 
som vore förenligt med deras utbildning och yrke var de mera nöjda med 
att välja en livsmodell som gav dem högre levnadsstandard och som de 
uppfattade som mera attraktiv. Under 80-talet var det inte längre utbild
ning som avgjorde individens sociala prestige utan snarare pengar (helst i 
västvaluta), hög levnadsstandard och goda sociala kontakter. 

En allt större del av befolkningen valde det andra alternativet - den 
bokstavliga flykten utanför landets gränser. Enligt de tidigare citerade so
ciologiska undersökningarna valde år 1978 82% av högskolestudenterna 
Polen när de tillfrågades i vilket land de skulle vilja bo efter avslutade stu
dier; 1983 hade denna andel sjunkit till 60%. Detta mått, som innebär att 
mer än var tredje student var beredd att emigrera, är det mest talande ut
trycket för den frustration som de unga polackerna upplever (Nowak 
1983). I andra undersökningar har 33% av de unga arbetarna deklarerat att 
de gärna vill lämna landet (Nowak 1983). Även denna del av den unga ge
nerationen, som efter 1981 aktivt fortsatt att förverkliga Solidaritetsperio
dens målsättningar inom illegala politiska, sociala och publicistiska organi
sationer, har uppenbarligen drabbats av rädsla när det gäller familjens och 
barnens framtid och utformat beredskap att fly från Polen. 
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Kjell Öberg: 
MINNEN M.M. 

ngefär samtidigt med att Tomas Hammar avslutade arbetet på sin 
doktorsavhandling Sverige åt svenskarna, inleddes min medverkan 

i invandrarpolitiken. Den var helt oplanerad och tillkom mest av en slump. 
Jag hade f ö aldrig hört talas om Tomas, men efternamnet var mig välbe
kant. Sedan min tid som journalist på Aftontidningen under kriget kände 
jag väl till Gillis Hammar, den envise antinazisten och beskyddaren av 
flyktingar undan Hitler. Det var samma slags ideal som låg bakom tidnin
gens födelse 1942. Det framgår av sonens förord till avhandlingen hur 
barndoms- och ungdomsårens dagliga samvaro med flyktingarna i föräld
rahemmet ledde honom in på hans ämnesområde. 

Det dröjde en del år innan jag blev bekant med Tomas. Sedan dess 
har jag mycket ofta haft anledning att vara tacksam för år av vänskap och 
fruktbart samarbete. 

Andra världskriget liksom dess förspel och följder förde stora grup
per av flyktingar till Sverige. Många kom att stanna. Ganska snart efter 
krigsslutet uppstod stor brist på arbetskraft inom industrin. En beredning 
för rekrytering utomlands tillsattes av regeringen 1946. Hur det kom sig är 
något oklart. Vid ett par tillfällen på 70-talet försökte jag få Erlander att 
erinra sig de diskussioner som föregick beslutet, men han sade sig inte 
minnas några. Några vittnesbörd återfinns inte i hans memoarer. Inte hel
ler hos Wigforss, trots att han uppehåller sig vid olika försök att skaffa 
arbetskraft, t ex genom inställda repetitionsövningar. Det långt radikalare 
greppet att tillgripa invandring nämner han inte. Sannolikt tänkte sig var
ken han eller Erlander eller någon annan i regeringen att det kunde bli 
fråga om annat än tillfälliga åtgärder av begränsad omfattning. De väntade 
sig nog bara gästarbetare, men ordet användes varken då eller senare. Nå
got gästarbetarsystem fick vi aldrig, och däri ligger det som främst skiljer 
Sverige från de flesta om inte alla europeiska mottagarländer. 

Gunnar Myrdal berättade en gång i början av 80-talet att det var han 
som i regeringen väckt tanken att rekrytera industriarbetare i Italien. Upp
slaget, sa han, kom från Gunnar Andersson - andre ordförande i LO - som 
vid ett besök hos Myrdal i handelsdepartementet uttryckte bekymmer för 
verkstadsindustrins svårigheter att rekrytera arbetskraft och då nämnde 
möjligheten att finna folk i Italien. Myrdal tyckte idén var förträfflig. Un
der det fortsatta samtalet kom de in på frågan om vad som behövde göras 
för att få italienarna att trivas. Skulle det t ex inte kunna ordnas så att de 
serverades vin till maten i företagens matsalar? Ett första men aldrig för



verkligat uppslag till "invandrarpolitiska åtgärder" som termen lyder nu
mera. Det skulle dröja mycket länge innan några sådana kom till i verk
ligheten. Någon vinservering blev det förstås aldrig. 

Blygsam början 
Invandringen av utländska arbetare började under andra hälften av 40-ta-
let. Den förblev länge blygsam i jämförelse med ankomsten av stora flyk
tinggrupper från de baltiska staterna och en del andra länder. Om mottagar
landet borde göra något särskilt för dessa invandrare och flyktingar, och i 
så fall vad, diskuterades knappast alls förrän några år in på 60-talet, dvs 
med 15-20 års försening. Sedan växte långsamt fram ett osystematiskt 
reformarbete. Först 1975 fattade riksdagen beslut om "riktlinjer för invand
rar- och minoritetspolitiken". Då hade nästan 30 år gått sedan den stora 
efterkrigsinvandringen inleddes, den som under en enda generation radi
kalt och oåterkalleligt förändrat sammansättningen av Sveriges befolk
ning. Formuleringen "invandrings- och minoritetspolitiken" valdes därför 
att regeringen och riksdagen såg framför sig en framväxt av etniska mino
riteter ur invandringen. I viss mån har det blivit så. 1986 års riktlinjer kal
las kort och gott "invandrarpolitiken". I propositionen hävdade regeringen 
att inga minoriteter uppstått, i varje fall inte av den art att de kunde betrak
tas som nationella sådana. Det befriade Sverige från en del skyldigheter, 
och det var väl det som var meningen. 

Närmast av en tillfällighet kom jag att på nära håll bevittna samhälls
förändringen och även medverka på olika sätt vid tillkomsten av reform
verket. Tillfälligheten bestod i att jag flera år i förtid blev hemkallad från 
Peking för att syssla med uppgifter, som egentligen var avsedda för en 
kollega som tackat nej. 

Axplock från 25 års arbete 
Nu tänker jag berätta lite om mina erfarenheter från 25 års arbete med in
vandrarfrågor. Urvalet får bli det som kommer för mig under själva skri
vandet. 

Under de 13 åren från 1949 till 1962 bodde jag och min familj utom
lands som tillfälliga och utomordentligt privilegierade emigranter. Vi for 
ut med barn i förskoleåldern. När de kom hem och sattes i svenskt gymna
sium hade de alltså aldrig gått i svensk skola. Under utlandsåren hade vi 
därmed mött ett problem som längre fram skulle bli en del av mitt yrkes
liv: Vad och hur gör man för att bevara och utveckla barnens modersmål? 
Vi visste ju att vi en dag skulle vända åter till Sverige. Ur omtanken om de 
egna barnens situation spirade kanske mitt senare intresse för invandrarnas 
barn och deras i allmänhet mycket svårare läge. 



Astrid Lindgren kom till vår hjälp med Pippi, barnen i Bullerbyn och 
Nils Karlsson Pyssling. Om dem läste vi för våra barn tills de kunde läsa 
själva. Under åren därefter fick vi dem att skriva av en sida då och då vid 
sidan av brev - tämligen glesa - till mor- och farföräldrar. Trots den pri
vilegierade situationen var det ändå tydligt att omplanteringen till en helt 
främmande språk- och skolmiljö tärde på självförtroendet. Föräldrarna 
presenterade Bullerbyböckerna som ett slags sagor, barnen fick nog ändå 
för sig att just så var det i Sverige. Det bäddade för kommande besvikel
ser, även om det inte längre var små barn som återvände till fosterlandet. 
Slutresultatet blev i alla händelser att de i stort sett inte hade några svårig
heter att klara undervisningen i gymnasiet. 

Så långt var allt gott och väl. Vi var inte så lite stolta över det goda 
resultatet. Till att börja med. När den ena dottern en dag gråtande sa, att 
det hade varit bättre om hon inte kunnat svenska stod vi där som fråge
tecken. Mysteriet klarades upp när hon fått ett antal flera år på nacken. Vi 
hade försummat en viktig vokabulär i en tonårings liv genom att inte näm
na "könsorganen vid deras rätta namn" för att tala med en välkänd polis
rapport fran Lund. "När jag inte visste vad knulla betydde blev jag till åt-
löje för alla kamraterna", sa flickan. 

Hemspråkslärarna har det inte lätt om de ska ge eleverna ett relevant 
ordförråd. Inte föräldrarna heller för den delen. Vad händer om en turkisk 
flicka kommer hem till mamma och pappa och frågar vad knulla heter på 
turkiska? 

Informationskanaler 
När jag kom tillbaka till Sverige 1962 var det för att bli samordnare av 
Sverige-informationen till utlandet. En av de första uppgifterna blev att 
kartlägga kanalerna för denna information. Jag visste förstås att Sverige på 
allvar blivit ett invandringsland, men det slog mig först vid hemkomsten. 
Under mina barndomsår på 1920-talet i en liten ångermanländsk by var 
det tvärtom. Då och då följde vi någon grannpojke till kvällståget, som 
skulle föra honom till Stockholm och Göteborg för vidare befordran till 
Amerika. Så småningom kom det brev till pappor och mammor, och så 
fick vi veta en del om hur det var att bo och arbeta därborta. Ibland hände 
det att nån kom hem på besök, med guldbågade glasögon, skor med vita 
isättningar och kanske halmhatt. Av det lärde vi oss än mer. 

Var det inte likadant i finska, grekiska, jugoslaviska och italienska 
byar och städer på 1960-talet? Därifrån hade unga män och kvinnor sökt 
sig till arbete i Sverige. Nu skickade de brev och pengar hem och for dit 
på semester. Varför inte förse dem med information om Sverige på deras 
egna språk? Inte för deras egen skull, så långt tänkte jag inte, utan för Sve
riges. 



Det blev i alla händelser inledningen till en serie konflikter och ba
taljer som präglat många av de 25 år jag arbetat med invandrar- och mino
ritetsfrågor från 1963 till 1988. De statliga och statsfinansierade informa
tionsorgan som ingick i Upplysningsberedningen - det var namnet på min 
samordningsgrupp - kunde inte acceptera invandrarna som mottagare av 
information avsedd för utlandet. De kallades för resten inte invandrare 
ännu utan "importerad utländsk arbetskraft". Inga argument hjälpte och 
det blev en bitter och fåfäng strid. 

Begynnande debatt 
Ungefär vid den tiden kom äntligen debatten i gång om att något måste 
göras åt den miserabla sociala situationen för de invandrade arbetarna och 
deras familjer. Oemotsägliga vittnesbörd visade att de levde i ett fullstän
digt informations-vakuum, ovetande om viktiga händelser i sin svenska 
omgivning och okunniga om sina sociala och andra rättigheter. Indigna
tionen växte hos oss som arbetade i Upplysningsberedningens sekretariat. 
Påtryckningar sannolikt från fackligt håll hade då lett till att den sittande 
utlänningsutredningen fått i uppdrag att utarbeta en "upplysningsskrift för 
den utländska arbetskraften". 

Dess manuskript gick på remiss bl a till LO och SAF, som båda häf
tigt kritiserade innehållet - från helt motsatta utgångspunkter. (F ö var den 
knappast begriplig för andra än välutbildade svenskar). Inrikesminister 
Rune Johansson gav Upplysningsberedningen pengar och fria händer att 
utarbeta lämpligt informationsmaterial. Resultatet blev boken "Ny i Sver
ige" på svenska, avsedd för myndigheter och andra som behövde kunskap 
om utlänningars rättigheter och skyldigheter. För invandrarna själva utar
betades förkortade versioner på några invandrarspråk. 

Vem är invandrare? 
Det här var veterligen första gången information hade publicerats på de 
största invandrargruppernas egna språk, sannolikt även premiär för beteck
ningen invandrare som ersättning för den dittills gängse "importerad ar
betskraft". Allteftersom åren har gått har även den nya benämningen mötts 
av kritik. Ordet tycks av somliga uppfattas som i viss mån nedsättande, ett 
slags mild synonym till svartskalle. "Turkarna är invandrare, men inte fin
narna." 

Nån gång i slutet av 70-talet skrev jag till Jan Mårtenson, som då var 
chef för kungens kansli, och föreslog att drottning Silvia i något lämpligt 
sammanhang skulle framträda offentligt som invandrare och uttala sin för
hoppning att andra invandrare skulle bemötas lika generöst som hon. In 
dignerade tidningsledare och insändare lät mig förstå hur oförskämt det 



var att kalla drottningen för invandrare. Därefter har jag då och då uppre
pat oförskämdheten och utsträckt den till att kalla resten av familjen för 
invandrarbarn. Jan Mårtenson svarade att drottningen tills vidare var fullt 
upptagen med att lära sig Sverige. F ö måste hon avstå från att uttala sig i 
ett så kontroversiellt ämne. Kontroversiellt? (Jan Mårtenson blev senare 
biträdande generalsekreterare i FN, chef för dess kontor i Geneve. Bl a 
hade han under sin domvärjo The Committee on the Elimination of Racial 
Discrimination, som arbetar för både drottningars och etniskt avvikande 
allmoges mänskliga rättigheter. 

Nu tillbaka till 60-talet. Med "Ny i Sverige" inleddes ett fint samar
bete mellan inrikesdepartementet och Kollegiet för Sverigeinformation i 
utlandet (halvpermanent efterföljare till Upplysningsberedningen). Rune 
Johansson tillsatte Arbetsgruppen för invandrarfrågor med mig som ord
förande och ledamöter från några departement. Kollegiet bestod sekreta
riatet och pengarna kom från inrikes. Nya bataljer förestod. Departements
folket ville att vi skulle utreda och så småningom skriva ett betänkande. Vi 
andra ville göra nånting, experimentera med åtgärder och studera resulta
tet. Gruppmötena urartade ibland till gräl. Det fanns hetsighet på båda 
sidor. Rune Johansson löste tvisten genom att förorda åtgärder. 

Tidningsägare 
En sådan var starten av Invandrartidningen, det svenska samlingsnamnet 
på fem olika språkupplagor med veckoutgivning. Företagsformen skulle 
bli en statlig stiftelse och första numret skulle komma i oktober 1967. Det 
höll på att bli försenat, ty statlig stiftelse kunde bara beslutas av riksdagen 
och då först 1968. Dilemmat löstes genom att jag själv blev tidningens 
ägare under de månader som återstod till riksdagsbeslutet. Departementet 
gav mig ett personligt lån på 50 000 kr. Jag blev varken fattigare eller ri
kare genom detta biandekonomiska klipp. 

Viktigast i tidningen fann vi åtminstone de första åren vara avdelning
en för frågor och svar. Den gav oss betydelsefull inblick i läsarnas svårig
heter, och den blev också grunden för Charles Westins doktorsavhandling 
Existens och identitet. 

Efter 26 år fortsätter Invandrartidningen att verka. Under skicklig 
ledning har den anpassat sig väl till den invandrade befolkningens ändrade 
sammansättning, inte minst genom tillkomsten av editionen På lätt sven
ska men också genom utgivningen av nya versioner på tillkommande in-
vandrarspråk. För många invandrare har På lätt svenska betytt ett språng
bräde mot god läskunnighet och skrivförmåga. 



Kulturell valfrihet 
Vi talade på den tiden ofta om invandrarnas sociala anpassning. Varje 
gång underströk vi att anpassning måste vara ömsesidig. Invandrarna mås
te mötas av en motsvarande utveckling hos den svenska omgivningen, 
samhället och människorna. Under de upproriska åren i slutet av 60-talet 
hjälpte det föga. Vid de årens vanliga konfrontationsmöten påstods vi 
egentligen bara eftersträva slavens anpassning till slaveriet. Allt vårt tal 
om behovet av reformer viftades föraktfullt bort. Jag minns en diskussion i 
Moderna muséet där en opponent sa: "Förstår du inte att revolutionen mås
te vara ditt mål?" 

I Ny i Sverige 1965 står det: "Vill de så skall de behålla det som bin
der dem vid det gamla: kultur, traditioner, språk, religion, mat, kläder - det 
ger dem stöd, något att falla tillbaka på, innan de känner sig hemmastadda 
här. Låt dem gärna bli 'annorlunda svenskar' - vi har plats för och behov 
av olika kulturella grupper i vårt land". Citatet står sig gott i jämförelse 
med kravet på revolution för 25 år sedan. Den sålunda proklamerade kul
turella valfriheten upphöjdes genom riksdagsbeslutet 1975 till doktrin. 

Arbetsgruppen försummade inte att hålla massmedierna underrättade 
om vad den hade för sig. Vi uppnådde också förhållandevis stor och posi
tiv publicitet. Statens utlänningskommission råkade däremot ut för den 
ena attacken efter den andra från samma medier. Vi undvek sorgfälligt att 
kritisera eller ens omnämna kommissionen, men det blev allt tydligare att 
personalen där trodde att vi lierade oss med kritikerna. Det skulle få  sina 
följder när vi 1969 hamnade tillsammans i invandrarverket. 

Lång svältkur 
Verkets tillkomst grundade sig på utlänningsutredningens betänkande 
1968 och en proposition 1969 som i långa stycken innebar en förbättrad 
version. Den nya myndigheten gavs uppgifter som dittills vilat på utlän
ningskommissionen, medborgarskapsbyrån i justitiedepartementet och ar
betsgruppen för invandrarfrågor. Anpassnings- och informationsfrågorna 
blev mycket illa tillgodosedda med personal. De skulle få  vänta tills den 
pågående invandrarutredningen blev färdig så svältkuren fortsatte till 
1975. 

Invandrarverket (SIV) skulle börja sin verksamhet 1 juli 1969. Jag 
tyckte att jag förtjänade att bli erbjuden att bli dess chef, men jag hade be
stämt mig att svara med ett orubbligt nej för att i stället gå tillbaka till UD. 
Jag kapitulerade när jag låg plågad av diskbråck på sjukhus med inrikes
minister Eric Holmquist på sängkanten. De stormiga år som följde gav 
mig nog anledning att ångra mig, men det har jag ändå inte gjort. De flesta 
diplomatiska företrädarna för ett litet land som Sverige blir inte mycket 



mer än iakttagare. Chefen för invandrarverket är i högsta grad en delta
gare. Funktioner som följt i släptåg, t ex som ordförande i EIFO-DEIFO, 
utredningsman i diskrimineringsutredningen och ledamot i FN:s rasdiskri
mineringskommitté har gett kompensation genom möjlighet att påverka 
utvecklingen. 

Olycklig upptakt 
Svårigheterna började omedelbart, redan före verkets start. Propositionen 
och riksdagsbehandlingen försenades starkt. Först den 13 maj - tror jag -
togs beslutet. Vi var av formella skäl förpliktade att annonsera ut alla 
tjänster, men det framgick att de som redan arbetade i de tre ingående en
heterna i stort sett bara behövde anmäla sina önskemål. En halvsides an
nons stod i morgontidningarna redan dagen efter beslutet. Vi använde 
också tillfället att i texten presentera SIV en smula utförligt. 

Annonsen var vår första olyckshändelse. Många anställda i kommis
sionen såg i den en konspiration i syfte att bli av med dem. Den andra 
olyckan dröjde inte länge. 

Redan före annonseringen bonade jag hos Eric Holmquist om att 
verkets start skulle uppskjutas till 1 oktober, men förgäves. Det försatte 
oss i ett omöjligt läge. När den lagstadgade ansökningstiden tre veckor 
gått var vi en vecka in i juni. Då stod vi där med så många ansökningar att 
pärmarna fyllde flera hyllmeter. Det var inte ens teoretiskt möjligt att klara 
alla anställningar till 1 juli, än mindre att underrätta alla sökande och ge 
tid för besvär i förekommande fall. 

Medarbetare och inhyrda konsulter arbetade praktiskt taget dygnet 
runt under de tre sommarveckor som återstod. När den dagen kom var alla 
befattningar över den tidens lönegrad 11 tillsatta. Ganska många tjänster 
återstod att fylla. Sista natten skrev jag och mångfaldigade ett utförligt 
brev där jag försökte förklara det som hade hänt och varför. Ett ex låg 
nästa morgon på varje arbetsbord. Men brevet kunde inte hjälpa mycket. 

Det hemska var att inte så få  människor, som hållits i svåruthärdlig 
spänning i flera veckor, kom till sin arbetsplats på Riddarholmen utan att 
veta om de hade arbete eller inte. 

Värsta dagen 
Ingemar Källberg, min ställföreträdare, som dragit det tyngsta lasset under 
förberedelserna, gjorde mig sällskap på den första morgonens rundvand
ring i verket. I en del arbetsrum satt lyckliga människor, som efter decen
niers osäker anställning i en provisorisk kriskommission äntligen hade fått 
fast arbete. I andra rum satt folk och grät, besvikna över anställning på 



lägre nivå än de hoppats. I ett rum t o m en veteran som av misstag fått 
besked att hon inte blivit anställd. Det kunde vi korrigera omedelbart, men 
såret läkte säkert inte lika snabbt. 

Rundvandringen slutade i ett större rum där en grupp kvinnor mötte 
oss med dov tystnad och vreda blickar. En av dem gick fram mot mig, vif
tade med ett papper och sa: "Och det här förbannade brevet som strör salt i 
våra sår! Nu ska vi dricka kaffe, och ni är inte välkommen!" Den 1 juli 
1969 blev den värsta dagen i mitt arbetsliv. I särklass. 

Det tog ett år att reparera skadorna, även om bitterheten levde längre 
än så hos enstaka medarbetare. Jag tror att försoningen kan dateras till en 
vacker försommardag 1970, då hela personalen var samlad på restauran
gen Herrgårn vid Skurusundet. Vi hade en informationsdag där, följd av 
en personalfest, och jag undrar om inte det vackra vädret underlättade för
soningen. Om inte Herrgårn brunnit ner skulle jag vallfärda dit. 

En kväll ett par år senare fick jag mitt livs finaste komplimang. Tele
fonen ringde. I andra ändan var hon som en gång förbannat mitt brev. Hon 
sa: "Vi sitter några stycken här och har kommit överens om att jag skulle 
ringa och säga att vi älskar dej." 

Fortsättning följer 
Första sommaren blev ungefär som den börjat. Trist stämning och hårt ar
bete. Ambassaden i Prag var översvämmad av ansökningar om visum, 
följder av Sovjetinvasionen 1968. Köerna ringlade sig långt ut på gården. 
Anhöriga och vänner i Sverige låg på invandrarverket. Rera bland person
alen arbetade frivilligt kvällar och helger och fick mest skäll i telefonen. 
Detta var 60-talets sista år. Ett inslag i decenniets radikalisering var krav 
på öppnare gränser. Folkpartiets ungdomsförbund under Thomas Hammar
bergs ledning krävde helt fri invandring. Såna tendenser gav ökad kraft åt 
angreppen på invandrarverket. 

Något hundratal vuxna zigenare och deras barn kom den sommaren i 
husvagnar från Frankrike och Spanien och sökte asyl som politiska flyktin
gar. Ungefär hälften fick uppehållstillstånd av humanitära skäl. Resten 
fick avslag och frågan om utvisning togs upp. En frenetisk mediakampanj 
satte i gång. Sveriges Radio-TVs nyhetsredaktioner ställde ohämmat sina 
resurser till kritikernas förfogande. En jurist skrev i en kulturartikel: "In
vandrarverket drar sig som bekant inte för att bryta mot lagen". I täten 
gick dock Expressen. 

Socialporr, sa Ågren 
En bekant i tidningens redaktion påstod att dess kampanj föregåtts av en 
diskussion i redaktionen om reportaget skulle vinklas för eller emot zige



narna. Sant eller inte, men vinklat blev det. Dag efter dag behandlade Ex
pressen ämnet inom sorgram runt hela sidor eller uppslag. En dag ringde 
en medarbetare och bjöd mig följa med dagen därpå till Vårby utanför 
Stockholm, där husvagnarna var uppställda. Jag avböjde och sa att ett be
sök inte skulle ändra något. För övrigt, sa jag, har jag inte tid för jag ska 
fara på semester i övermorgon och har mycket som måste göras dessför
innan. 

Nästa dag en helsida inom sorgens svarta ram. Tvåspaltigt porträtt av 
mig. Rubrik tvärs över sidan: 

DET ÄR HAN SOM BÄR ANSVARET 
Och i morgon far han på semester 

En del år senare blev Expressens legendariske redaktionschef Sigge Ågren 
intervjuad av Vilgot Sjöman i TV, en av de där intervjuerna där offret 
möttes av både kamera och mikrofon redan i porten, sig själv ovetande. 
Sjöman bad om en kommentar till zigenarreportagen. Ågren: Äsch, det var 
ju bara socialporr. 

På Arenateatern gav Per Edström "Den bruna överrocken", skriven 
av honom själv om jag inte minns fel. Plagget ifråga var jag, och den bru
na färgen var förstås gemensam med nazismens. Tyvärr hann jag aldrig se 
den. Däremot hade jag ett långt och trevligt telefonsamtal med Edström. 
Han lät sympatiskt resonabel, blev överraskad av en del faktiska upplys
ningar han fick. Det var inte utan att han verkade en smula skamsen. 

Populisternas intåg 
Varför har Sverige - i motsats till Danmark och Norge - inget invandrar-
fientligt missnöjesparti? Den frågan fick jag då och då under min aktiva 
tid. Min gissning var att det saknades ett par förutsättningar, 1) en karis-
matisk ledare och 2) stöd i nyhetsmedierna. 

En kort period 1984-85 förfasade sig många tidningar - i viss mån 
även radio och TV - över "flyktinginvasionen" från Mellersta östern. De 
grundade sig på starkt överdrivna och tendentiösa uttalanden av en chefs
person inom polisen i Trelleborg, som okritiskt återgavs i medierna. 
"Journalisten som verklighetens dramaturg" kallade Ylva Brune det i en 
rapport från diskrimineringsutredningen. 

Trots allt såg det inte ut som mer än en obehaglig men övergående 
episod. I själva verket förebådade det en farlig tendens. Några år senare 
framträdde inte en utan två ledare med den erforderliga egenskapen. Det 
tar emot att kalla Bert Karlssons och lan Wachtmeisters utstrålning för 
karisma (som visst betyder nådegåva och är något mycket positivt), men 
de har förmågan att samla åhörare och framför allt att skapa publicitet. 



Inte många har stått så avklädda som Bert Karlsson efter Olle Stenholms 
intervju 1991 i TV2, men - som BK själv säger - dålig publicitet är också 
bra. Medierna har stått till tjänst, inte därför att de nödvändigtvis gillar Ny 
demokrati utan på grund av den dramatik partiets möten bjuder på. 

Ny demokratis angrepp på invandringspolitiken och den bl a därav 
följande framgången i valet var illa nog i sig själv. En betydligt farligare 
effekt blev att den skrämde så många tongivande politiker till att hukande 
lämna fältet fritt för parets gycklande populism. Sannolikt har de två in
spirerat till den ökade frekvensen av attentat och terrorhandlingar. Det är 
inte heller uteslutet att de indirekt medverkat till den tydliga skärpningen 
av vår flyktingpolitik. 

Lyckligtvis är det alltjämt vanligt att skolbarn ställer upp och pro-
testdemonstrerar när någon av deras kamrater hotas av utvisning. De stöds 
säkert av sina föräldrar och lärare. Redan det är ett tecken på att fientlighe
ten och hatet mot invandrare inte är riktigt så stort som många föreställer 
sig. 

"Riktiga beslut" 
När Peter Nobel var diskrimineringsombudsman hävdade han en gång att 
handläggarna på invandrarverkets tillståndsbyrå borde vara jurister för att 
"besluten skulle bli riktiga". Vad som nu menas med riktiga. Naturligtvis 
bör de veta vad som står i lagen och andra styrande dokument, och det är 
inte så svårt att lära sig. Sedan kommer tolkningen. Min erfarenhet är att 
andra egenskaper ofta väger lika tungt som lagklokheten: Människosynen, 
medkänslan, förmågan att identifiera sig med de asylsökande, särskilt i ett 
land med ambitionen att föra en generös flyktingpolitik. 

De flesta lagar inbjuder till alternativa tolkningar, inte minst utlän
ningslagen och dess asylregler. Den talar om "välgrundad fruktan" för för
följelse hos en asylsökande att återvända till sitt hemland. När regeringen 
anbefaller en generös politik måste den mena att detta rekvisit kan bedö
mas på olika sätt, generöst eller mindre generöst. Därtill kommer numera 
att allt flera drivs att fly utan att de är personligen förföljda. Skolexemplet 
från min tid var mamman i Beirut som med sina barn levde i en källare 
under ett sönderbombat hus. Hon var inte förföljd i flyktingkonventionens 
mening. Måste man vara jurist för att väga hennes och barnens flykting
skäl? 

När utlänningskommissionen ersattes med invandrarverket 1969 till
fördes personal för handläggning av medborgarskapsärenden, "åtgärder 
för invandrare" och informationen till och om invandrare. Behandlingen 
av tillståndsärenden blev integrerad, dvs personal från andra enheter än 
tillståndsbyrån deltog i diskussionerna. Inför mig föredrogs en stor mängd 



ärenden på detta sätt. Jag kan erinra mig många fall där juristerna för
ordade "nej" och icke-juristerna "ja" men knappast något omvänt exempel. 
Ingen förordade naturligtvis något "olagligt" beslut. Både sidornas tolk
ningar rymdes inom lagens bestämmelser. 

Regeringen gjorde själv sådan varierande bedömning när den ännu 
var asylprövningens sista instans. Numera sker detta i den nyinrättade ut
länningsnämnden. Bland den handläggande personalen där finns ett antal 
icke-jurister, bl a tjänstemän som överflyttades från departementet när 
nämnden övertog dess uppgifter. Ambitionen är att alla handläggare skall 
vara jurister, och uppkommande vakanser besätts regelmässigt med så
dana. 

När nämndens chef intervjuas om något utifrån sett obegripligt 
och/eller upprörande beslut åberopar han regelmässigt lagens bestämmel
ser som om någon annan tolkning än nämndens inte varit tänkbar eller 
möjlig. Man kan i sådana fall vara säker på att nämndens beslut varit "lag
ligt" men möjligen eller rentav sannolikt hade ett annat beslut varit lika 
lagligt. Den som fattar ett juridiskt beslut har en annan roll än hönans inför 
kritstrecket. 

Redan för många år sedan, när överklagande av SIV:s beslut om ut
visning tenderade att bli allt vanligare, föreslog arbetsmarknadsdeparte
mentets handläggare att deras och invandrarministerns arbetsbörda borde 
lättas av en nämnd för besvärsärendena. De som tyckte annorlunda - jag 
var en av dem - hävdade att utvisningsärenden var av en sådan art att de 
borde styras politiskt mera direkt än genom en fristående nämnd. Depar
tementets arbete kunde mycket väl organiseras så att detta bleve möjligt 
utan att det tummades på de konstitutionella formaliteterna. En förutsätt
ning vore att invandrarministern inte hade någon annan funktion. 

Jag är inte övertygad om att den lösning som slutligen valdes har nå
gon annan fördel än just att lätta ministerns börda och lindra hennes poli
tiska ansvar. Har Sverige kanske kapitulerat inför den europeiska övertron 
på domstolar eller domstolsliknande institutioner som de enda tänkbara 
garanterna för de asylsökandes rättssäkerhet? Mot detta vågar jag hävda 
att garantin var lika stor eller större före nämndens tillkomst. 

Hur ska vi ha det? 
Den som kommit till Sverige i hopp om att få bosätta sig här men inte har 
uppehållstillstånd har hamnat i en påfrestande situation av plågsam väntan 
och ovisshet. För en del är det en fråga om liv eller död, för alla om glädje 
eller förtvivlan. Inte att undra på att sådana människoöden ofta uppmärk
sammas av massmedierna. För den som fått sitt eftersträvade tillstånd upp
står nya frågor: Var ska jag bo, kan jag få ett arbete, hur kan jag fortsätta 



min utbildning, får min familj komma hit, mina vuxna barn, mina gamla 
föräldrar? Kommer svenskarna att tycka bra om mig? Dessa och liknande 
frågor är inte lika påtagligt dramatiska och tilldrar sig inte samma intresse 
som "kvar" eller "ut". Frågorna och svaren kan sammanfattas i begreppet 
etniska relationer. Hur de utvecklas är avgörande för om vårt samhälle 
skall präglas av vad Billy Ehn en gång kallade samlevnadsfrid eller av in
tolerans, fiendskap och tumult. 

Några av de attitydundersökningar bland svenskar som gjorts de se
naste 25 åren tycks tyda på förekomsten av en liten grupp aggressivt och 
aktivt fientliga, en mycket större grupp toleranta och en stor kategori mel
lan de två förstnämnda. Kanske vågar man karaktärisera mellangruppen 
som likgiltiga med dragning än åt den toleranta sidan, än åt den intoleran
ta. Förmodligen hittar man där dem som säger att de inte ogillar flyktin
garna utan flyktingpolitiken, dvs att vi "tagit emot för många". Arbetslös
heten anförs ofta som en motivering. Det är knappast troligt att arbets
lösheten bland de infödda svenskarna ökat på grund av flyktinginvand
ringen. Motsatsen är mera sannolik. Arbetslösheten i sig har ändå bidragit 
till en mera negativ inställning. Den tid tycks vara förbi, åtminstone tills 
vidare, då svensken i gemen var stolt över vår beredvillighet att ge fristad 
åt de förföljda. 

En intressant och viktig fråga är om det finns något samband mellan 
likgiltigheten och den ökande frekvensen av terrordåd och konfrontation 
mellan svenskar och invandrare. Man hör då och då människor försöka 
ursäkta förövarna just genom att nämna mängden av asylsökande. I alla 
händelser tycker jag mig märka en nedlåtande ton hos de likgiltiga gente
mot invandrare. Vid varje jämförelse är den infödda svensken överlägsen, 
det svenska bättre än det främmande, dvs om det främmande är okänt, nytt 
och inte vitt. Det bäddar för diskriminering. 

På detta område har dock ett framsteg gjorts, om än senkommet. Det 
ser ut som om riksdagen under hösten 1993 förbjuder etnisk diskrimine
ring i arbetslivet. 1971 anslöt sig Sverige till FN-konventionen om förbud 
mot varje form av etnisk diskriminering, men arbetslivet lämnades utanför 
lagstiftningen. Regeringen tog sin tillflykt till en tvivelaktig och formalis
tisk tolkning av konventionen enligt vilken den inte var tvingande på den
na punkt. Någon moralisk skyldighet kom man inte att tänka på. Om ett 
förbud kommit medan det ännu fanns gott om arbete hade det kunnat leda 
till en ny och bättre praxis på arbetsmarknaden. Nu lär vi få vänta tills ti
derna blir bättre igen. 

Det är inte mycket som talar för att vi närmar oss det jämlikhetsmål 
som proklamerades i 1975 års riksdagsbeslut om invandrar- och minoritets
politiken. Tvärtom är det tydligt hur den ekonomiska krisen gjort reformer 



till invandrarnas förmån än lägre prioriterade än förut. På vissa områden 
har reformer fått negativa effekter utan att det i och för sig varit avsikten. 
Ett exempel är skolpengen och friskolorna som redan medverkat till en 
ökande social och etnisk segregering med minskade resurser till dem som 
bäst skulle ha behövt dem. De allt mer omfattande avregleringarna, eller 
snarare den atmosfär i vilken de sker och den ton med vilken de presente
ras låter som "bra karl reder sig själv". De andra får skylla sig själva. 

Det är dags att politikerna visar att de menar allvar när de säger att de 
etniska frågorna är av största betydelse för vår framtid. Regeringen kunde 
ta ett litet första steg genom att befria invandrarministern från andra upp 
gifter än de etniska och skicka ut henne att studera de etniska relationerna 
runtom i landet. 

CKJ 
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