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FÖRORD 
 

Det har knappast varit en spikrak väg fram till att skriva färdigt avhandling-
en. Skrivandet av den tog sin början för många år sen, i början av min dokto-
randtid. Då var jag åtskilliga år yngre än nu, och gick med storögd entusiasm 
in för forskarstudierna. Jag var också oerfaren och något vilsen i sökandet 
efter ämnesmässig identitet och hemvist. Kanske var det därför forskarstudi-
erna och skrivandet av denna avhandling genom åren tagit så många avtags-
vägar och nära nog helt avstannat. Halvskrivna manus åkte i byrålådan och 
jag valde att helt ägna mig åt undervisning och utvärderingsuppdrag. På 
vägen har jag träffat många kollegor som inspirerat mig till och gett mig 
mod att så småningom plocka upp manuset igen. Nu får jag äntligen sätta 
punkt för ”eländet” och se framemot nya utmaningar och uppgifter.  

Det finns så många personer som jag borde tacka för att de på olika sätt 
gjort det möjligt för mig att färdigställa avhandlingen. Att pricka av alla som 
under alla dessa år följt mig, stöttat mig, på olika sätt bidragit till att jag växt 
som människa och akademiker är nära nog omöjligt.  

Det finns emellertid några som betytt enormt mycket för att göra livet 
härligt att leva och hjälpt mig att sätta arbetet, forskningen och universitetet 
inom parantes. Ni är ett gäng härliga människor som jag delat och delar min 
vardag med. Min älskade dotter Hanna som är lika gammal som avhandling-
en. Tack för att du är så glad och full av entusiasm och ställt krav på att jag 
ska ”skriva färdigt det där någon gång”. Tack för att du fyllt huset med dof-
ten från nybakade muffins och ljudet av glatt tonårsfnitter. Tack Ulf för att 
du står vid min sida med osviklig tilltro och med påminnelser om en kom-
mande vår, knoppar och värme. Du har alltid stått beredd med omtanke, mat 
och pyssel. Tack min utvidgade familj, Tobbe och Marita, pappa och Imma 
som stått vid min sida genom åren som gått. Pappa, jag längtar efter att få 
komma hem till dig och att du sätter hammare och spik i händerna på mig, så 
vi får göra någon nytta!  Tack Inger, Gunnar och Per för erat stöd och alltid 
trevliga umgänge. Alla mina goda vänner som håller mig vid gott mod och 
gör livet njutbart, Cia min vapendragare bland skor och vackra ting, Kicki 
för vänskap och välbehövliga träningspass. Anders och Monia, Anna-Lena, 
Marek, Lennart, Jan, Helena, Lars, Petra, Katarina med familjer för alla ku-
linariska stunder vi har haft och utflykter vi gjort tillsammans. Tack alla 
vänner på lite längre geografiskt avstånd för allt roligt vi har haft. Tack Ka-
rin och Roger för att vi fått hyra erat vackra hus på Norrbyskär på somrarna. 

Det är många andra människor som på olika sätt bidragit till att avhand-
lingen nu är färdigställd. Ett stort tack till Lennart Nygren som genom åren 
visat mig förtroende, slitit med utkast, och brottats med mina syntaxer. Tack 
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Lennart för ditt stora stöd på upploppet när det varit som mest behövligt! 
Tack också till Lars Dahlgen för granskning av avhandlingens olika delar 
och för dina uppmuntrande ord på vägen. Tack till Rafael Lindqvist som 
inkluderat mig i utvärderingsprojekt och uppmuntrat mig till att forska. Tack 
alla ni som läst och kommenterat olika utkast. Föropponent Åsa Gustafson 
för din läsning och dina kommentarer vid slutseminariet, Lennart Sauer, Lars 
Evertsson, Jens Ineland och Mona Dufåker för er värdefulla läsning av och 
synpunkter på olika kapitel. Tack Evelyn Khoo och Martin Shaw för språk-
granskning av de engelska texterna. Tack Anna-Lena för hjälp med kor-
rekturläsning. Ewa Persson ska ha ett stort tack för att ha slitit med manuset 
som har varit skrivet i åtskilliga formatmallar. Det kan inte ha varit lätt! 

Det finns också många andra kollegor som på olika sätt bidragit och stöt-
tat i avhandlingsarbetet. Riitta Lindahl, Mikael Sjögren, Inger Ekman, Chris-
tina Drugge, Lena Dahlgren och Mehdi Ghazinour och många fler - Tack för 
att ni på olika sätt underlättat arbetsbördan när det varit behövligt och på 
andra sätt uppmuntrat och inspirerat mig. 

Jag vill också rikta ett stort tack för de finansiella möjligheterna som gi-
vits för att jag kunnat frigöras från undervisningen och skriva färdigt. Tack 
HSFR (humanistiskt samhällsvetenskapliga forskningsrådet) för anslaget vid 
studiens inledning och tack till samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå 
Universitet och Institutionen för Socialt Arbete. 
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Kapitel 1  
 

Inledning  
 

 
Bakgrund till utlokaliserade flyktingförläggningar 
 
Prolog 
 
Det är en gnistrande kall vårvinterdag jag reser i bil på väg till brukssamhäl-
let placerat mitt i det svenska skogslandskapet. På håll skymtar jag konturer-
na av samhället med dess gruvlave som reser sig likt en svamp bland tät 
skog av gran och tall. Det lilla samhället ligger på långt avstånd från stadens 
larm och puls och många skulle påstå att dess läge är i periferin. Med knast-
rande däckljud mot den kalla snön svänger en abonnerad buss in på samhäl-
lets kanske största parkering. Ut ur bussen kliver ett 50-tal män och ett fåtal 
kvinnor som just anlänt från krigets larm i forna Jugoslavien. Det är kallt, 
någon huttrar, tänder en cigarett och ser ner på sina tunna skor. De ser trötta 
ut, inte ledsna, men sammanbitna och lättade. Resan är över – för nu. Med 
det samma de påbörjar den korta promenaden till Invandrarverkets huvud-
byggnad för inskrivning och logi inser man att omvärlden är här. Föreställ-
ningen om samhällets periferi och avlägsenheten förefaller plötsligt skenbar. 

I ett avlångt barackliknande hus sker inskrivningen av de asylsökande. 
Byggnaden ligger mitt i samhället och omges av affärer, post och bostadsbe-
byggelse från 1950-talet. Inskrivningen tar tid. De väntande bjuds på kaffe 
och smörgås. En handläggare förser den asylsökande med ett urval av infor-
mation och bestämmer en ny tid för samtal. Hälsoundersökning, inskrivning 
för svenskundervisning, tider för simhall och simundervisning och kurser i 
datakunskap är några av de praktiska saker som ska gås igenom. En ung man 
som är vaktmästare följer med ett par vars inskrivningsprocedur är färdig. 
Vaktmästaren bär på ett kuvert som innehåller bostadsnycklar och ett infor-
mationsbrev översatt till albanska och engelska. Lägenheten finns i ett hus 
med tre lägenheter, bara två gator bort. Det blir en kort promenad. Huset har 
grönmålade träpaneler med vita knutar. Gången fram till husets trapp är väl-
plogad och sandad. Huset har en gemensam ingång med tre separata ytter-
dörrar. En av lägenheterna verkar tom, i den andra verkar en person med 
svenskt namn på ytterdörren bo, i den tredje lägenheten ska det asylsökande 
paret bo. I lägenhetens tre rum och kök finns redan möbler som verkar an-
vända men funktionella. Väskor placeras i hallen, ytterkläder krängs av, det 
kikas ut genom rummens fönster. Den medföljande personalen verkar följa 
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ett mönster som om han gjort det tidigare. Han vill visa de viktiga sakerna: 
hur man sköter spisen, toalett och badrum, proppskåp, teve och att kylen 
redan är kall och innehåller några basvaror som mjölk, smör, en limpa och 
ett paket ägg.  

I det lilla samhället verkar emellertid lugnet och vardagen flyta på som 
vanligt och de nyanlända verkar inte väcka något uppseende eller rucka på 
de dagliga rutinerna. Mjölken handlas på Konsum, några äldre damer har 
stannat upp för att prata, kanske om vädret eller barnbarnen, några bergarbe-
tare är på väg ner i gruvschaktet medan några andra vilar ut efter att ha gått 
av treskiftet och kanske tar de sin första kopp morgonkaffe. På skolgården 
rusar de rastbusande barnen och bildar små pustar av varm andedräkt mot 
den kalla höga vinterluften. Allt går sin gilla gång. I mitt intryck av samhäl-
let är jag emotionellt vacklande. Det är närhet och intimitet på samma gång 
som avstånd och anonymitet. Det är lokalt och globalt, sida vid sida1.  

Bakgrunden är flerfaldig till att asylsökande från forna Jugoslavien en 
vårvinterdag 1994 steg av bussen i Malmliden2 och inkvarterades i en av 
Invandrarverkets förläggningar för att invänta besked om asyl. Situationen är 
uttryck för en humanitär respons på omvärldens oroligheter, inbördeskrig 
och etniska rensningar som drivit människor på flykt undan livshot, margina-
lisering och förföljelse till ett annat tryggt, säkert sammanhang som kanske 
också på sikt kunde utgöra en ny fast punkt i tillvaron. Den är också resulta-
tet av den tidens svenska invandringspolitik, frammanad i en anda av gene-
rositet, solidaritet och mångkulturalitet. Spridningen av asylsökande och 
involveringen av nära nog samtliga kommuner i flyktingmottagandet kan ses 
som höjdpunkten på mångåriga invandrarpolitiska strävanden efter integra-
tion och mångkultur. Denna politik har historiska rötter som går tillbaka till 
1970-talet då Sverige gjorde upp med assimilationstanken och istället befäste 
mångkulturalismen som ett mål i samhällsbygget. Den svenska invandrarpo-
litiska modellen fick högt anseende i internationell jämförelse och har karak-
teriserats som en i politik lagfäst kulturpluralism.3 

                                                        
1 Avsnittet bygger på ett montage av observationer som gjorts vid flera datainsamlingstillfäl-
len hösten 1993 och våren 1994 i en svensk ort med flyktingförläggning för asylsökande.  
2 Orten har i avhandlingen ett fingerat namn: Malmliden. Anonymiseringen är huvudsakligen 
gjord för att dekontextualisera avhandlingens rön, dvs. att dra bort uppmärksamheten från 
orten och istället fokusera på de processer och mekanismer som sker där. Utöver detta så finns 
även en etisk avvägning i att fingera ortens namn (Se kapitel två, Metod).  
3 Ur Castles 1984 som syftar på prop. 1975:26.  
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I och med ”hela Sverige strategin” utvecklades den svenska invandrarpoliti-
ken i riktning mot att involvera hela landet i flyktingmottagning.4 Med soli-
daritet som ideologisk käpphäst salufördes den utlokaliseringsinriktade flyk-
tingpolitiken som då antog form. Hela Sverige uppmanades att solidariskt ta 
ett proportionerligt ansvar för att ta emot flyktingar och asylsökande vilket 
skulle gynna den ömsesidiga integrationen – och motverka segregationen.5  
Oroligheter och flyktingströmmar i omvärlden under samma tidsperiod med-
förde ett stort tryck på det svenska flyktingmottagandet. Alltför få anlägg-
ningar och tillståndsmyndigheter och alltför få kommuner i vilka flyktingar 
med uppehållstillstånd kunde placeras, gjorde väntetiderna för asylsökande 
inhumant långa och myndigheterna överbelastade med ärenden.6 Dessutom 
fann man snart att kommunplacerade flyktingar bosatte sig i storstadsområ-
dena där anhöriga och landsmän redan bosatt sig. Den tilltagande koncentra-
tionen av utlandsfödda i storstäderna kopplades samman med det ”centralise-
rade” flyktingmottagandet.  

Denna solidaritetsretorik kompletterades också med argument som hand-
lade om ansvar, plikt och etnisk mångfald. Invandrarverket introducerade 
”hela Sverige Strategin” med att vädja till kommunerna om ”solidariskt an-
svarstagande”7 och att de skulle ”ta sin proportionerliga del” av asylsökande 
och flyktingar.8 Invandrarverket betonade också de fördelar som fanns med 
att flyktingmottagandet integrerades i mindre lokalsamhällens bostadsområ-
den, service och infrastruktur i övrigt och med att det inte blev alltför kon-
centrerat till storstadsområdena. Att nästan samtliga svenska kommuner kom 
till undsättning och involverades i att ta emot både asylsökande och kom-
munplacerade flyktingar har uppfattats som ett gensvar i solidarisk anda.9 De 
ideologiska avsikterna med spridningen av flyktingar och asylsökande var 
storslagna och attraktiva. Ett utspritt och integrerat flyktingmottagande skul-
le, i mångkulturalistisk anda, bidra till att Sverige blev mer etniskt och kultu-
rellt blandat.  

Med facit i hand vet vi att det även förekom andra skäl till att kommuner-
na tog emot flyktingar än ett solidariskt ansvarstagande eller att bidra till att 

                                                        
4 Ds A 1981:11. Prop. 1983/84:124. 
5 Prop. 1983/84:124; SOU 2003:75.  
6 Prop. 1983/84:124 s. 4; Andersson 1994; Södergran 2000. 
7 Södergran, 2000, s. 58; SOU 2003:75, s. 198-199. 
8 1987 uppmanade Invandrarverket samtliga kommuner att bistå i flyktingmottagandet med en 
inriktning på att alla kommuner borde ha ett årligt flyktingmottagande som motsvarade 2,9 
promille av befolkningen (SOU 2003:75, s. 198). 
9 Se bl.a. Kadhim, 2000, s. 21. 
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nå visionen om det mångkulturella Sverige. Till exempel flyttade principer 
om ekonomisk rationalitet in i de kommunala styrelserummen tillsammans 
med, eller istället för, principer om humanitet och solidaritet. Det var inte 
ovanligt att det i landsortskommuners beslut att ta emot flyktingar överväg-
des vad flyktingmottagandet kunde göra för att fylla de kommunala bostads-
bolagens tomma lägenheter, skapa arbetstillfällen, förhindra utflyttning och 
nedläggning av kommunal service eller helt enkelt bidra till tillskott i den 
kommunala kassan från den statliga ersättningen för flyktingmottagandet. En 
del av detta har omtalats som en ”omvänd arbetslinje” i flyktingmottagan-
det.10 Den ursprungliga formella ideologiska utgångspunkten för ”hela Sve-
rige strategin” fick således en märklig vändning på det sätt som politiken 
tillämpades. Staten gav kommunerna möjligheten att sluta avtal med Invand-
rarverket och gav således kommunerna mandat till självbestämmande om 
invandring till kommunen. Detta tillät i sin tur kommunerna att låta beslutet 
styras av vad flyktinginvandringen kunde göra för kommunen, istället för det 
omvända. I takt med en alltmer pressad mottagningssituation gled de solida-
riska utgångspunkterna alltmer över mot ett kommunalt självbestämmande i 
flyktingfrågan motiverat med behovet av ”folkligt stöd” för invandringspoli-
tiken.11 Kommuners lämplighet som urvalskriterium för flyktingmottagning 
var inget som prioriterades vilket innebar att även kommuner med bristfällig 
organisation involverades i flyktingmottagandet.12 Dessutom hamnade frå-
gan om flyktingmottagning i vissa fall i kommunala sammanhang där såväl 
fientlighet som rasism vädrades.  

Det har påståtts att mandatet som gavs till kommuner och lokalbefolk-
ningar att ha inflytande och i vissa fall självbestämmande över flyktingmot-
tagning och invandring gav legitimitet åt etnocentrism och en manifestering 
av ett ”vi” (som tillhör och får bestämma om vår ort) och ”dem” (de som 
kommer utifrån till vår ort och behöver vår tillåtelse).13 I många kommuner 
genomfördes s.k. ”rådgivande folkomröstningar” som ofta fick stor betydel-
se för kommunstyrelsernas beslut. Inte sällan var sådana procedurer hårdbe-
vakade av media som noggrant följde lokala opinioner med avsikt att katego-
risera regioner i termer av intolerans och tolerans, något som satte ytterligare 
press på de kommunala beslutsprocesserna.14 

                                                        
10 Lundh & Olsson 1994.  
11 Ålund & Schierup 1991; jmf Lundh & Olsson 1994. 
12 Kadhim 2000. 
13 Ålund & Schierup 1991. 
14 Se Alsmark & Uddman 1990. 



 15 

När ”hela Sverige strategin” väl sattes i verket accepterade emellertid de 
flesta kommuner kommunplacering av flyktingar med uppehållstillstånd. 
Befolkningen i många kommuner runt om i landet var också positivt inställ-
da till utlokaliserade flyktingförläggningar för asylsökande. Dock utmärkte 
sig ett fåtal kommuner genom att neka till placering av flyktingförläggningar 
i kommunen eller ta emot flyktingar med uppehållstillstånd.15 Det fanns 
andra kommuner som å andra sidan utmärkte sig genom att befolkningen 
solidariserade sig med asylsökande och flyktingar och gick i polemik mot 
myndigheternas avvisningsbeslut om det skulle behövas.16 Därtill så förekom 
att regioner och kommuner uppvisade ambivalens till flyktingmottagande. 
Ortsbefolkning och kommunpolitiker hade i vissa fall svårt att bestämma sig, 
eller att det förekom starka opinionsstrider som ibland resulterade i splittrade 
ortsbefolkningar.17 Variationerna på temat förbryllar. Då ingen systematisk 
uppföljning gjorts av kommunernas ställningstaganden är det svårt att förkla-
ra dessa variationer. Man kan fråga sig om de berodde på lokala strukturer 
till exempel i termer av kommunal organisering och beslutsprocesser eller på 
i vidare mening kulturella eller historiska sammanhang. Man kan därtill und-
ra hur självbestämmandet som givits till kommunerna påverkat beslutspro-
cessen. Man kan undra om kommunal egennytta blev centralt i ställningsta-
gandet och hur den i så fall påverkade närvaron av flyktingar eller förlägg-
ningar.  

Trots den omfattande ”hela Sverige strategin” vet vi fortfarande nästan 
ingenting om vardagslivets etniska relationer på landsbygden i Sverige av 
idag.18 Av ett fåtal fallstudier som gjorts av orter med utlokaliserade förlägg-
ningar att döma så verkar det inte finnas några självklara samband mellan 

                                                        
15 Ett uppmärksammat fall var Sjöbo som framställdes som en kommun vars opinion mot 
flyktingmottagande var starkt och som även beskrevs som främlingsfientlig. I den omröstning 
och beslutsprocess som föregick, så vann visserligen motståndarsidan - men det med en knapp 
majoritet. Det fanns en stark opinion för ett flyktingmottagande som dock ofta förringats i den 
mediala rapportering som skedde av händelseförloppet (Se Fryklund & Peterson 1989; Als-
mark, 2000, s. 49-70). 
16 Se Sörlin, (1996) om solidariteten i Åsele. 
17 Fryklund & Petersen 1989; Alsmark & Uddman 1990; Tilia 1999; Alsmark 2000; Pred 
2000 s.186-199. 
18 Politiken med att sprida bosättningen av asylsökande och flyktingar hade inte någon varak-
tighet. Sekundärflyttningar blev under 1990-talet en beteckning på den omflyttning som 
skedde av flyktingar som fått uppehållstillstånd och kommunplaceringar. År 2001 hade 
Stockholms län 27 procent av de flyktingar och asylsökande som kommit 1986-1995 (SOU 
2003:75, s. 200.) 
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inledande ställningstaganden och opinioner och senare förhållningssätt.19 
Negativa opinioner har ibland vänts till att bli positiva över tid och vice ver-
sa.20 Dock har studier tytt på att ambivalens i inledningsskedet ofta åtföljs av 
fortsatt ambivalens.21  

 
 

Utlokalisering och integrering av förläggningsverksamhet 
 

Vid sidan av det solidariska flyktingmottagandet var integration och mång-
kultur ideologiska förtecken i den politiska argumentationen för ett utlokali-
serat flyktingmottagande.22 Integration kan också ses som en grundläggande 
princip bakom hur man politiskt ville lösa inkvartering och boendefrågan för 
asylsökande i landets kommuner.23 Trots att inkvarteringsfrågan i perioder 
varierat mellan förläggningsvistelse till s.k. e-bo (eget boende), har integra-
tions- och normaliseringstanken oavsett tidsperiod funnits som en vägled-
ning för utformningen av mottagandet.24 Att sträva efter att uppnå ett så 
normalt vardagsliv som möjligt återfinns som tema i hur man inkvarterade 
asylsökande i integrerade boendemiljöer men också i det sätt på vilket man 
erbjöd aktiviteter, fritid och i hur man organiserade de asylsökandes vardag i 
stort. I de politiska utgångspunkterna uttalades ambitionerna att omhänderta-
gande skulle ske planerat och under sådana förhållanden att det underlättade 
och skapade förutsättningar för en naturlig integrering i det omgivande sam-
hället.25 Placering i eget boende eller i miljöer där flyktingen sedan kommer 
att permanent bosätta sig lyftes fram som bra utgångspunkter för att under-
lätta integrationen med ett lokalt sammanhang.26  

För de nyanlända asylsökande i Malmliden, skulle man kunna betrakta 
lösningen på inkvarteringen som att den låg väl i linje med den rådande poli-
tiska integreringsambitionen.27 De asylsökande bodde inte i avskiljda bo-
                                                        
19 Fryklund & Petersen 1989; Alsmark & Uddman 1990; Tilia 1999; Alsmark 2000; Wigerfelt 
& Wigerfelt 2000. 
20 Tilia 1999. 
21 Wilton 2002. 
22 Ds A 1981:11, Prop. 1983/84:124. 
23 Prop. 1983/84:124. 
24 Prop. 1983/84:124; Prop 1993/4; SOU 1996:55. 
25 Ds A 1981:11 s. 86-89; Prop. 1983:84/124: SOU 2003:75, s. 179. 
26 Ds A 1981:11 s. 88. 
27 Termen integrering härstammar från normaliserings- och integreringsprincipen som utveck-
lades i Skandinavien för olika klientgrupper med början 1960-talet och avser målet ”att leva 
ett så normalt liv som möjligt, i så normala boendemiljöer som möjligt” (Palmblad 1992, s. 
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stadsenheter, utan placerades i tomma lägenheter, integrerade bland bofasta 
invånare. Bostäderna var inga särskilt uppförda bostäder för Invandrarverket 
eller asylsökande, utan hyrdes ut av den lokala fastighetsägaren ur det gäng-
se bostadsbeståndet. Modellen för inkvartering i Malmliden var inte an-
märkningsvärd i ett svenskt sammanhang. Att integrera olika samhällsgrup-
per i bostadsområden genom att blanda bostadsbeståndet med hyres- och 
bostadsrätter, småhus och flerfamiljshus är ett typiskt exempel på svensk 
politik för boendeintegrering.28 Andra exempel på detta är integrerade 
gruppboenden, träningslägenheter i befintliga och så vanliga bostadsområ-
den som möjligt, detta som ett led i en politik som betonar normalitet och 
rättigheter i behandlandet av olika grupper som på något sätt behöver sam-
hällets stöd och insatser.29  

 
 

Motsägelsefull invandrarpolitisk retorik  
 

I forskning om etniska relationer och attityder till invandring talas det om att 
invånare ur majoritetsbefolkningen ofta uppvisar en i-princip-solidaritet med 
”de andra”.30 Man sympatiserar med invandring och flyktingmottagning på 
ett generellt plan men kan visa sig vara vacklande i ett konkret ställningsta-
gande. Det finns även otaliga beskrivningar av den samhälleliga ambivalens 
som uppvisas mot personer med t.ex. funktionshinder,31 utvecklingsstör-
ning32 eller missbruk, särskilt om vi också förväntas ta mot dem i det egna 
grannskapet.33 Ett sätt att förklara individers ambivalens i förhållande till 
dem som betraktas som avvikande är att den avspeglar ambivalenta politiska 

                                                                                                                                  
33-35). Målsättningarna med normalisering och integrering sätts ofta i relation till avinstitu-
tionalisering eller utvecklandet av nya vårdideologier och institutionsformer. För en diskus-
sion om integrering och normalisering, se t.ex. Söder 1981, eller Palmblad, 1990; 1992. 
28 Boendeintegrering är en benämning på politiska insatser för att integrera olika grupper i 
normala boendeområden, från institutionsboende eller särskilda boenden till skillnad från 
vanliga boendemiljöer. Exempel på detta är utflyttningen av begåvningshandikappade från 
stora vårdhem, ofta belägna utanför centralorterna, in till integrerade boendemiljöer i central-
sortens grannskap. Se t. ex. Gustavsson, (1990) som undersökt konsekvenserna av detta. I 
sammanhanget kan man betrakta boendeintegrering som en handling som har för avsikt att 
utmynna i integration. 
29 Gustavsson 1989; 1990; Palmblad 1992. 
30 Billig 1985; Pred 2000. 
31 Se t.ex. Söder 1990b. 
32 Se t.ex. Sauer 2004. 
33 Se t.ex. Gustavsson 1989; 1990; Palmblad 1992. 
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diskurser om grupperna. Det finns forskare som hävdar att just den invand-
ringspolitiska retoriken, särskilt från mitten av 1980-talet och framåt är fylld 
av budskap om vacklande inställningar till invandring och flyktingmottag-
ning.34 Å ena sidan är talet om solidaritet, integration, boendeintegrering och 
normalisering ett budskap om tolerans och mångkulturalitet. Å andra sidan 
är en skärpt lagstiftning om asyl, inskränkningar av hjälpsystemen för nyan-
lända, talet om bidragsberoende och etnisk segregering uttryck för budskap 
om en minskad tolerans för invandring och visar på en vacklande hållning 
inför invandrares ställning i det svenska samhället.35 Vidare framhålls också 
att sättet på vilket mottagning och integration av nyanlända sker ger upphov 
till klientifiering och stereotypa föreställningar om hjälpbehov.36 Även i poli-
tiska diskussioner och mediala framställningar förs en retorik där invandrare 
och nyanlända beskrivs som hjälplösa, tärande och bidragsberoende klienter 
som därför underblåser en samhällelig tvekan inför gruppen.37  

Politiska beslut om öppna eller stängda gränser för invandring respektive 
restriktiva eller generösa beslutsgrunder för asyl kan uppfattas som produk-
ter av politiska ideologier. Det som kan uppfattas som motsägelser i en in-
vandrarpolitisk retorik kan medföra att människor blir osäkra eller vacklande 
till vad de själva ska tycka och hur de ska förhålla sig. Generösa integra-
tionspolitiska målsättningar om mångkultur, jämlikhet och (boen-
de)integration å den ena sidan, och å den andra sidan, en restriktiv asyllag-
stiftning och förekomsten av institutionell och arbetsmarknadsdiskriminering 
ger intryck av ambivalens som kan göra det svårt för allmänheten att uppleva 
politiken som trovärdig och konsekvent.38  

 
 

                                                        
34 Ålund & Schierup 1991. 
35 Castles 1984; Ålund & Schierup 1991. 
36 SOU 1992:133; Kamali 2000. 
37 Schierup 1991; Abiri 2000; Boréus 2006. 
38 Ålund & Schierup 1991. 
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Forskning om reaktioner på lokal flyktingmottagning  
 

Det är svårt att få klarhet i vad det utspridda asyl- och flyktingmottagande 
innebar i termer av integration och mångkultur då det saknas övergripande 
analyser och då fallstudierna är för få. Vi vet att en spridning av flyktingars 
bosättning inte fått några långvariga effekter och att det inte lett till förbätt-
rad integration vare sig på arbetsmarknaden eller bostadsmarknaden.39 Men 
det finns begränsat med uppföljningar om hur bosättningsstrategin inverkade 
på landsbygdens etniska relationer. Genom åren har media rapporterat  om 
händelser där flyktingar, förläggningar och lokalinvånare varit inblandade.40 
Den mediala uppmärksamheten har givit intrycket av varierande reaktioner 
på närvaron av asylsökande eller flyktingar med uppehållstillstånd.41 Av de 
få vetenskapliga fallstudier som gjorts där man undersökt opinioner eller 
reaktioner på närvaron av förläggningar, invandrare eller flyktingar i ett 
lokalt sammanhang visas också att reaktionerna och opinionerna varierade 
betydligt i olika sammanhang.42 På en del håll har optimismen och engage-
manget varit stort43 för att förbereda för placeringen av asylsökande eller 
flyktingar i kommunen, medan det förekommit beslutsvånda och motstånd 
på andra håll.44 I en del lokala sammanhang har hela befolkningen förknip-
pats med solidaritet och välvilja för att man gömt asylsökande eller på andra 
sätt tagit ställning för de asylsökande mot etablissemanget.45 Men det finns 
också det motsatta, att lokalsamhällen och även regioner förknippats med 
främlingsfientlighet för att opinioner varit negativa och för att våldshand-
lingar och attentat har begåtts mot invandrare eller Invandrarverkets byggna-
der.46 Nyhetsrapporteringen har ofta tagit fasta på ett fåtal personers negativa 

                                                        
39 SOU 2003:75. 
40 Se Pred 2000, s. 186-222 för en uttömmande beskrivning av nyhetsrapportering om flyk-
tingmottagande orter och uppmärksammade händelser. 
41 Pred 2000, poängterar dock att medias val av belysning och rapportering av händelser på 
orter där flyktingar och lokalinvånare varit involverade, har varit högst selektiva där ett fåtal 
orter har fått negativ uppmärksamhet som fientliga, medan andra orter där konflikter före-
kommit inte uppmärksammats.  
42 Se t.ex. Fryklund & Peterson 1989; Alsmark & Uddman 1990; Tilia 1999; Wigerfelt & 
Wigerfelt 2000. 
43 Se Tilia 1999. 
44 Alsmark & Uddman 1990. 
45 Sörlin 1996; Tilia 1999. 
46 Alsmark 2000; Bjørgo 2000; Wigerfelt & Wigerfelt 2000. 
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attityder eller våldshandlingar, vilket överskuggat andra uppfattningar och 
aktiviteter.47  

I forskarsammanhang har man brottats med att dekonstruera förenklade 
mediabilder av det som visats vara utslag av komplexa orsakssamband och 
situationsbundna händelser i varierande lokala sammanhang.48 Ett fåtal etno-
logiskt och sociologiskt inriktade studier har påvisat att sambanden mellan 
aggressiva handlingar från enskilda eller grupper av invånare riktade till 
invandrare på orten och deras inställning till invandring inte låter sig beskri-
vas med enkelhet.49 Man har i vissa fall funnit att reaktioner som varit nega-
tiva till invandrare, förläggningar eller asylsökande i stor utsträckning har 
stått för något helt annat än att vara ett utslag av främlingsfientliga attityder 
eller intolerans. Lokala omständigheter, sociala förändringsprocesser, invå-
nares upplevda marginalisering, historiska konflikter i kommunen och kon-
flikter mellan lokalpolitik och grannskap har i vissa fall spelat in på de reak-
tioner som uppstått i förhållande till utlokaliserad flyktingmottagning.50  

På ett generellt plan kan man förstås undra varför reaktionerna och in-
ställningen till invandring och flyktingmottagning kan variera så starkt mel-
lan motstånd och välvilja å ena sidan och fientlighet och generositet å den 
andra. Man kan undra över i vilken grad reaktionerna kan förklaras utifrån 
det situationsspecifika sammanhanget och händelseförloppet och olika lokala 
omständigheter. Frågan om sammanhangets betydelse för uppkomsten av 
individers inställningar och attityder är uppmärksammat inom forskning om 
etniska relationer,51 forskning som visar att dessa inställningar och attityder 
inte uppstår ur ett vakuum. Som ovan nämnts kan en ambivalent invandrar-
politisk retorik generera ambivalenta hållningar. Det är en retorik som även 
media har stor betydelse i att producera eller reproducera och då ofta genom 
att framställa ”hotet från de andra”. 52  

 
 

                                                        
47 Se Pred 2000 för en diskussion om massmedial uppmärksamhet av våld och rasism mot 
invandrare och flyktingar. 
48 Alsmark 2000. 
49 Alsmark & Uddman 1990; Tilia 1999; Alsmark 2000; Wigerfelt & Wigerfelt 2000. 
50 Alsmark 2000. 
51 T.ex. Schierup & Ålund 1991; Miles 1994; Rattansi & Westwood 1994; Wieviorka 1994; 
Löwander 1997;  Molina 1997;  Pred 2000; Wilton 2002. 
52 T.ex. Ålund 1997. 
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Det lokala och reaktioner på invandring och asylmottagning 
 

Kan de mer omedelbara regionala och kommunala sammanhangen ha inver-
kat på hur invånare ställt sig till invandring eller utlokalisering av asylsökan-
de? Fallstudier har uppmärksammat att variationerna i invånares inställning 
mellan olika kommuner eller regioner sammanfaller med omständigheter 
som funnits i de mer omedelbara sammanhangen. Det har föreslagits att 
olika lokala processer har inverkat och samspelat i de reaktioner invånarna 
visat till asylmottagande i kommunen.53  

Relationerna mellan kommunal- eller regionalpolitik och lokalinvånare 
verkar också ha påverkat lokala hållningar och beslut.54 Där det funnits en 
stark opinion mot att ta emot asylsökande har det också funnits mycket anta-
gonism och olösta konflikter mellan kommunpolitiker och invånare.55 Till 
historiska lokala processer hör också tidigare erfarenheter av invandring.56 
Orter med tidigare erfarenhet av invandring har i jämförande studier visat sig 
mer positiva till flyktingmottagning.57 Nedläggningar av industrier, arbets-
löshet eller andra strukturomvandlingar som haft lokal inverkan har i flera 
fallstudier visat sig sammanfalla med invånares motstånd och protester till 
invandring. Även oro eller ovisshet inför den egna eller ortens framtid har 
sammanfallit med lokalt negativa inställningar till invandring. Oro för om-
världsförändringars påverkan på lokalsamhället t.ex. i form av upplevelser 
av hot om arbetslöshet, osäkerhet och otrygghet inför framtida marginalise-
ring är några av de omständigheter som satts samman med olika negativa 
uttryck mot invandring.58 Invånares upplevelse av gemensamma livsstilar 
och existentiella utrymmen har också påtalats som anledningar bakom olika 
slags reaktioner till invandring.59  

Den bakgrund som tecknats här tyder på att människors reaktioner på in-
vandring och flyktingmottagning inte kan förklaras på något enkelt sätt, utan 
att de sker inom ramen för ett komplext samspel mellan individ och sam-
manhang. Detta sammanhang innefattar både politiska, ekonomiska och 
kulturella dimensioner och spänner, i rumsliga termer, över såväl globala, 

                                                        
53 Tilia 1999; Alsmark 2000. 
54 Alsmark & Uddman 1990; Alsmark 2000. 
55 Ibid. 
56 Tilia 1999. 
57 Rantakeisu, Almgren & Starrin 1997b. 
58 Hobsbawm, 1993; Pred, 1997.  
59 Bjørgo 2000; Wigerfelt & Wigerfelt 2000. 
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nationella som lokala dimensioner, som dessutom är inflätade i varandra i en 
ständig förändringsprocess. 

Det är därför angeläget med studier som ger oss kunskap om attityder till 
och reaktioner på invandring som även inkluderar olika slags kontextuella 
dimensioner i analysen. Bland de många orter som involverades i flykting-
mottagning på 1980- och 1990-talet fanns det också de som stod mitt i eller 
inför mer genomgripande omställningsprocesser, något som väcker frågor 
om hur t.ex. oro inför företagsnedläggelser och liknande påverkar hur lokal-
befolkningen reagerar. Det finns naturligtvis många sätt att studera dessa 
reaktioner, men givet den rådande bristen på studier och givet den uppenbara 
komplexitet som detta bakgrundsavsnitt tecknat finns det goda argument för 
ytterligare och fördjupade fallstudier. I föreliggande avhandling har valet 
gjorts att med hjälp av en fallstudie undersöka ett av de små samhällen i 
vilket en asylmottagning etablerades. I just detta fall fanns det ett antal sär-
drag och specifika villkor som i och med denna studie får en belysning: geo-
grafiskt läge, vikande basnäring, brukskultur, enskilda aktörer och förenings-
traditioner. 

 
 

Avhandlingens syfte och frågeställningar 
 

Malmliden var en av de mindre orter i Sverige som kom att omfattas av 
”hela Sverige strategin” då en flyktingförläggning placerades i grannskapet. 
Vid den tid då detta var aktuellt stod Malmliden inför en strukturell kris, då 
samhällets största arbetsgivare skurit ned på verksamheten med arbetslöshet 
och utflyttning som följd.  

En del av de lokala omständigheterna som omgärdade etableringen var 
således av ekonomisk, arbetsmarknadspolitisk men också regionalpolitisk 
karaktär. Lokala förutsättningar för flyktingmottagandet av betydelse var att 
det fanns tillgänglig arbetskraft, uppbyggd infrastruktur och kommunal ser-
vice och tomma bostäder.  

Fallet är därmed intressant för att det lokala sammanhanget vid tidpunk-
ten genomgick en ekonomisk och social förändringsprocess. Dessutom hade 
man mycket få erfarenheter av utomnordisk invandring, men viss erfarenhet 
av in- och utflyttning. In till Malmliden har folk flyttat från stora delar av 
Sverige med varierande varaktighet och förankring till orten och många har 
betraktat det som något av ett ”genomfartssamhälle”. Vid tidpunkten för 
etableringen av förläggningen kan man även anta att det bland invånarna 
fanns upplevelser av osäkerhet och otrygghet inför framtiden. 
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Fallet är även intressant med tanke på att arbetet med flyktingmottagning är 
något som till stor grad skiljer sig från det industriarbete man tidigare varit 
van vid på orten samt att orten inte tidigare hade någon erfarenhet av flyk-
tingmottagning.  

Forskningsintresset för orten väcktes i början av 1990-talet i samband 
med de krissignaler som kom från kommunledning och boende på orten. Vid 
en förstudie till denna avhandling som gjordes 1992-1993 stod det klart att 
närvaron av förläggningen var viktig och av större betydelse för ortens socia-
la processer än vad som förutsetts.60 Mitt kunskapsintresse smalnades således 
av till att fokusera mer på konsekvenserna av den utlokaliserade förlägg-
ningen än på omvandlingsprocessernas konsekvenser i allmänhet. Dock gav 
förstudien insikt om att det var viktigt att i studiet av vad som hände i an-
slutning till förläggningens etablering inkludera ett kontextuellt och socialt 
förändringsperspektiv. Flyktingförläggningen fanns i ett sammanhang och 
invånarnas reaktioner mot den uppstod ur detta sammanhang som hade att 
göra med invandrarpolitiska överväganden, mottagningens utformning, och 
den förståelse och inställning som fanns till flyktingar, flyktingmottagandet 
och invandring.  

Syftet för avhandlingen är således att beskriva och analysera följderna av 
etableringen och närvaron av den flyktingförläggning som placerades i 
Malmliden under 1990-talet. Fokus ligger på de reaktioner de boende på 
orten visade, reaktioner som i avhandlingen sätts i relation till den lokala 
situationen och det invandrarpolitiska sammanhanget.  

Valet av perspektiv för att söka kunskap om följderna har alltså begrän-
sats till enbart ortsinvånarnas perspektiv, dvs. hur de upplevt och sett på 
saken. Valet skedde för att få så mycket information som möjligt om hur 
synen på asylmottagning och utlokalisering upplevdes, beskrevs och förkla-
rades och hur man argumenterade för olika synsätt. Med en etnografisk ut-
gångspunkt på kunskapssökandet är det bara utifrån individers subjektiva 
uppfattningar och utsagor av den verklighet som individerna upplever och 
lever i kan göras. En frågeställning är därför: 

 
–  Hur beskriver invånare i Malmliden sina reaktioner på etableringen och 

närvaron av en förläggning i grannskapet? 

                                                        
60 År 1992 beviljades forskningsmedel från Byggforskningsrådet som utmynnade i en utvid-
gad forskningsansökan till HSFR (humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet). 
Forskningsintresset var då formulerat i mer allmänna termer om konsekvenserna av det loka-
las omvandlingsprocess ur ett konfliktperspektiv. Problemformuleringen inkluderade då 
närvaron av förläggningen som en aspekt av ortens flera parallella omställningar. 
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–  Hur beskriver invånare vad den utlokaliserade förläggningen betyder för 
dem själva och grannskapet? 

–  Hur kan reaktionerna karakteriseras och begreppsliggöras? 
 
Målet har varit att nå så individnära beskrivningar som möjligt och att ge-
nom dessa nå information om sammanhanget, samt att avkoda vad som får 
individer att säga, tycka och uppleva som de gör. Dessa beskrivningar ger 
underlag för tolkningar av vad etableringen av förläggningen betyder på ett 
subjektivt plan för de intervjuade personerna. I frågeställningen efterfrågas 
också individernas uppfattning om förläggningens betydelse för grannska-
pet. Denna dimension efterfrågas eftersom en flyktingförläggning är ett ex-
empel på något som kan betraktas som en semioffentlig eller semiprivat 
platsrelaterad miljö.61 Det är en verksamhet för att inkvartera asylsökanden 
men samtidigt inget annat än, att via statens och kommunens försorg erbjuda 
individer i väntan på något mer permanent en bostad och ett så normalt liv 
som möjligt. Det är därför möjligt att asylsökanden i grannskapet kan betrak-
tas som vilken ny granne som helst, om än en tillfällig sådan.62 Det innebär 
att en öppenhet måste eftersträvas i kunskapssökandet om hur invånare be-
traktar inslaget av förläggning och flyktingar i grannskapet. 

Utöver dessa beskrivningar och de tolkningar de medför har jag också en 
ambition att generera analytisk kunskap. Det betyder att det finns en strävan 
att teoretiskt begreppsliggöra de reaktioner som beskrivs, vad är de uttryck 
för och hur kan de benämnas teoretiskt? Jag har eftersträvat en förståelsein-
riktad analys med fokus på individers meningsskapande och upplevelser.63 I 
detta sammanhang behöver något sägas om utifrån vilka perspektiv eller 
vilken teoretisk referensram denna förståelseinriktade analys görs. Avhand-
lingens ansats är explorativ och präglas av ett upptäckande kunskapssökande 
utan på förhand definierade teoretiska perspektiv.64 De analytiska ramarna 
som finns i avhandlingen har vuxit fram och bestämts parallellt med de em-
piriska undersökningarna som gjorts.65 Ansatsen har emellertid inte varit 
                                                        
61 Med semioffentliga eller semiprivata miljöer menas gråzoner för när det offentliga rummet 
övergår till att vara privat och vice versa och när en diffusion eller osäkerhet uppstår om detta 
(se t.ex. Tomas Wikströms, 1994 avhandling Mellan Hemmet och världen). Det kan t.ex. gälla 
uppfattningar om var tomtgränsen börjar och slutar, för det privata i trappuppgångar, men 
även när en privat gräns för integritet i det offentliga rummet är legitim eller inte, t.ex. grän-
serna för privatzon på en parkbänk. 
62 Särskilt med tanke på invandrarpolitikens integrerings- och normaliseringsambitioner. 
63 Utgångspunkten utvecklas närmare i Metodkapitlet (kap. 2). 
64 Ansatsen förklaras grundligt i Metodkapitlet (kap. 2). 
65 Se kapitel 2 för en grundlig genomgång i hur de analytiska ramarna, teoretiska begreppen 
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perspektivlös i inledningsskedet. I syfte och frågeställningar betonas aktörs-
perspektivet men också sammanhang, rumslighet och ett lokalt perspektiv i 
kunskapssökandet.  

Som redan nämnts så är aktörsperspektivet centralt genom vilket vi kan 
nå kunskap om hur individer förstår och konstruerar sin världsbild. Men 
avhandlingen betonar också sammanhangets roll för denna förståelse och 
konstruktion, eller med andra ord att individers föreställningar om och reak-
tioner mot andra är socialt konstruerade.66 De föreställningar och reaktioner 
individer har är kontextbundna och för att förstå hur dessa konstrueras har 
jag utgått från att både ett lokalt och ett vidare sammanhang är av betydel-
se.67 Följande frågeställningar inbegriper ett sätt att tydliggöra distinktionen 
mellan lokalt och ”ett vidare” sammanhang  
 
– Hur kan reaktionerna förstås i relation till den lokala situationen och till 

ett vidare sammanhang? 
– På vilka sätt står reaktionerna i relation till det lokala sammanhanget? 

(social förändringsprocess, historik, rumsliga dimensioner)? 
– På vilka sätt står reaktionerna i relation till ett vidare sammanhang?68  
 
I avhandlingen förstås sammanhangets inverkan på individers reaktioner 
både ur ett interaktionistiskt och ett strukturellt perspektiv. Att vilja förstå 
reaktionerna mot förläggningen i relation till (ett vidare) sammanhang re-
spektive ett lokalt dito görs med utgångspunkt i ett perspektiv om att före-
ställningar, reaktioner mot händelser och mot andra människor etc. måste ses 
som historiskt och samhälleligt kontextbundna. Reaktioner mot förläggning-
en inkluderar också reaktioner mot dem som befolkar förläggningen, dvs. 
asylsökande. Dessa reaktioner bygger på de föreställningar vi har om andra 
människor och som är socialt konstruerade och ofta rör sig i ett kontinuum 
mellan normalitet och avvikelse, och som varierar med tid, plats och kon-
text.69  

Viktiga bidrag till detta konstruerande av föreställningar ges via media, 
politiska beslut och reformer. Institutionella praktiker kan ha intresse av att 

                                                                                                                                  
genererats från bearbetning av data, samt kapitel 7 där analysramen presenteras. 
66 Berger & Luckman, 1979. 
67 T.ex. Goffman, 1963; Matza 1969. 
68 Med vidare sammanhang avses t.ex. nationella och lokala politiska strömningar och be-
slutsprocesser och samhälleliga attityder till målgruppen. Vidare sammanhang har dock inte 
preciserats på förhand utan följer av de utsagor och observationer som görs i studien. 
69 Berger & Luckman, 1979. 
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producera och vidmakthålla föreställningar om olika grupper i samhället. 
Intressena kan bestå i att klientgrupper särskiljs från varandra och etiketteras 
så att de passar samman med befintliga institutionella praktiker. Dessa pro-
ducerade föreställningar kan vara mer eller mindre stabila för olika grupper 
och särskilt uppmärksammas de som definieras vara i samhällets marginal, 
socialt avvikande, etniskt eller kulturellt olika.70 I detta perspektiv blir mi-
granter, ”invandrare” och asylsökande, ”flyktingar”, etc. När jag, som det 
heter i en av avhandlingens frågeställningar, vill studera reaktionerna ur ett 
vidare sammanhang inkluderar jag politiska diskurser och praktiker (invand-
rarpolitiska/flyktingpolitiska/socialpolitiska), medias idéproduktion och om 
migranter och asylsökanden som tänkbara dimensioner att inkludera i kun-
skapssökandet.  

Vad som händer i medias bevakning eller i politiska praktiker är också 
tidsberoende varför en analys av sammanhanget måste sättas i relation till 
aktuella tidsperioder och historiska händelseförlopp. Välfärdsstatens, in-
vandrings- och invandrarpolitikens retorik såväl som praktik är därför vikti-
ga studieobjekt när reaktioner mot nyanlända och flyktingmottagande stude-
ras.71  

Den strukturella dimensionen av ett sammanhang innefattar en förståelse 
av hur interpersonella sammanhang sammanlänkade med strukturella makt-
förhållanden påverkar reaktioner av olika slag.72 Inflytande (eller brist på 
inflytande) och ojämnt fördelade resurser mellan olika grupper i samhället 
kan ge upphov till marginalisering, kamp och konflikt, något som i sin tur 
påverkar människors förhållningssätt i olika situationer. Dessa strukturella 
förhållanden kan finnas på alla samhälleliga nivåer, globala, nationella, regi-
onala och lokala och skapa inflytande på interpersonella relationer på mikro-
nivå. Lokala arbetsmarknadsförhållanden, sociala och ekonomiska villkor på 
lokal nivå har en kontextuell betydelse för studien och inkluderas därför i 
den sista frågeställningen. Hur människor förstår sitt lokala sammanhang 
och grannskap och dess historia kan också ha betydelse för inställningen till 
nya invånare och grannar och inkluderas också därför i den sista frågeställ-
ningen. 

 
 

                                                        
70 T.ex. Denzin, 1968; Traub & Little, 1985. 
71 T.ex. Castles, 1984; Wieviorka 1994; Miles 1994; Ålund & Schierup, 1991; Molina, 1997;  
2005. 
72 Ibid. 
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Material, avgränsningar och benämningar 
 

Det material som ligger till grund för avhandlingen är intervjuer, observatio-
ner och olika skriftliga källor. För att undersöka reaktioner behöver man 
rimligen fråga individer om hur de tänkt, upplevt och känt inför en given 
situation. Den semantiska betydelsen av reaktion är att det är ett gensvar på 
en händelse eller retning.73 Det sättet att avgränsa reaktion är emellertid nå-
got snävt för avhandlingen. Min förståelse av reaktion är mer vidgad då den 
inkluderar vad individer upplevt och känt men också vilka handlingar som 
reaktionerna innefattar. I studiet av reaktioner innefattas alltså både vad in-
divider uttryckt om vad de tänkt och upplevt om det inträffade, men också 
hur de reagerat, dvs. förhållit sig (känslomässigt) eller agerat i förhållande 
till det. De sätt att reagera som innefattas i undersökningen har inte enbart 
handlat om vad individer gjort i faktiskt handling utan också vilka förhåll-
ningssätt de beskrivit. Det kan t.ex. ha utgjorts av olika slags strategier för 
att handskas med det man upplevt i förhållande till förläggningens etable-
ring.  I studiet av reaktioner är individers upplevelser och handlingar i fokus, 
men i studien finns också inslag av kollektiva reaktioner, dvs. vad olika fö-
reningar eller grupper sagt eller gjort i relation till förläggningen. Att beskri-
va detta var inte inledningsvis avsikten, men framstod efterhand värt att in-
kludera då det tillförde vidgad kunskap om reaktionerna i grannskapet. 

Eftersom studiens kunskapsintresse är hur omgivningen reagerat på ett 
lokalt integrerat flyktingmottagande borde även de som flyttar in i grannska-
pet, dvs. de asylsökande kunna tillföra dimensioner om detta. De har ju upp-
levt reaktionerna och skulle därför ha tillfört ytterligare kunskap om detta. 
De asylsökande kunde ha givit mig information om hur de upplevde sig be-
mötta, om de upplevde sig bra mottagna och om de trivts med boendefor-
merna, etc. Det hade därför varit intressant att inkludera de asylsökande i 
studien men det har inte gjorts.  Valet har emellertid varit att utesluta de 
asylsökandes perspektiv och det har huvudsakligen gjorts utifrån etiska hän-
synstaganden och ur tillförlitlighetssynpunkt (bl.a. språkliga hinder). Om 
dessa överväganden diskuteras mer utförligt i avhandlingens metodkapitel 
(kap två).  

Det är på sin plats att redogöra för benämningarna som används i avhand-
lingen. Det är relativt enkelt att avgränsa och benämna vilka invånarna är i 
studien. Det är de som är permanent boende i Malmliden och som själva 

                                                        
73 Norstedts svenska ordbok, 1986. 
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identifierar sig som invånare.74 Däremot kan det råda en viss begreppsför-
virrning när man ska benämna politikområdet och verksamheten som ämnet 
berör och också dem som verksamheten är ämnad för. Fler olika politikom-
råden är relevant för avhandlingens ämne då det tangerar både invandring till 
Sverige, mottagandet av flyktingar men också social- och integrationspolitik. 
Benämningen av dessa politikområden har ändrats genom åren och hur vi 
benämner dessa idag överensstämmer inte med de benämningar som var 
gällande för tidpunkten då studien genomfördes. Det som idag benämns som 
migrationspolitik, flyktingpolitik och integrationspolitik motsvarades på 
1980- och en bit in på 1990-talet av invandringspolitik och invandrarpoli-
tik.75 Likaså överensstämmer inte heller dagens beteckningar för verksamhe-
terna som avhandlingen berör med de på 1980 och 1990-talet. Idag kallar 
man t.ex. flyktingförläggning för anläggningsboende. Vad man avsåg med 
flykting på 1980 och 1990-talet överensstämmer inte heller helt med hur 
flyktingbegreppet avgränsas idag, trots att grundpelarna76 och lagstiftningen 
som definierar flyktingskap och skyddsbehövande77 i princip är de samma. 
Grundskillnaderna mellan asylsökande och flykting (med erkänd flyktingsta-
tus) är i stort sett de samma för båda tidsperioderna men i offentliga utred-
ningar, reformer och dylikt förekommer skiftande begreppsanvändningar 
och sammanblandningar av de kategorierna där man ömsom åtskiljer be-
nämningen på den periodens alla flyktingkategorier i konventionsflyktingar, 
asylsökande, flyktingar, spontant inresta flyktingar etc. och ömsom benäm-

                                                        
74 Till dem som inte räknas som invånare i egentlig mening är de som dagligen pendlade från 
andra orter in till Malmliden för att arbeta där. Till invånare räknas alltså de som bodde där 
och hade sitt vardagsliv där. Jag har dock lämnat en öppenhet för vem som egentligen betrak-
tas som invånare med tanke på att många asylsökande tillbringade flera år på orten i väntan på 
uppehållstillstånd och därför hade ett tämligen långvarigt vardagsliv som gör både engage-
mang i och identifikation med orten tänkbar. 
75 Politikområdena utreds närmare i kapitel tre. 
76 Grundpelaren för vem som räknas som flykting, bygger sedan 1951 på FN:s flyktingkom-
missariatets beslut i Generalförsamlingen (Resolution 428) Statue of the Office of the United 
Nations High Commissioner for refugees (UNHCR). Det som där står, om t.ex. ”välgrundad 
fruktan för förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet…”osv. är det som avses med 
flyktingstatus och utgör underlag för att med svensk lagstiftning, Utlänningslagen (UtlL) 
besluta om uppehållstillstånd. 
77 Gällande lagstiftning anger, förutom de flyktingskäl (enligt flyktingkonventionen) som 
anges för prövningen av uppehållstillstånd, reglerar även Utlänningslagen möjligheterna att 
söka asyl (enligt de skäl som ingår i flyktingbegreppet 1 kap. 3§ UtlL) men också att söka 
uppehållstillstånd på grunder som omfattas av bestämmelsen om skyddsbehövande i övrigt (1 
kap. 12§ UtlL) och ömmande omständigheter.  
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ner alla kategorierna för kort och gott ”flyktingar”.78 Det är en avspegling av 
periodens politik för att organisera mottagandet av nyanlända, bosättningen 
och integrationen av nyanlända, en politik vars förutsättningar och organise-
ring var annorlunda än idag. Förutom att Arbetsmarknadsverket 1984 över-
lämnade ansvaret för mottagandet av alla nyanlända till Invandrarverket så 
hade Invandrarverket och kommunerna en delvis annan uppdelning av an-
svaret och finansieringen för mottagandet av nyanlända än vad som gäller 
idag.  

Hållningen som jag valt är att så långt det är möjligt tillämpa benämning-
arna för politikområden, verksamheter och målgrupp så som de användes 
under tidigt 1990-tal. Det går dock inte att göra konsekvent då det förekom-
mer en s.k. ”commonsense” användning av fr.a. benämningarna av asylsö-
kande och flyktingar, som ”flyktingar” särskilt i offentliga utredningar men 
också av de invånare som ingår i studien. Den verksamhet som speglas i 
avhandlingen benämner jag flyktingförläggning för att avspegla periodens 
benämning. De som verksamheten avsåg var i synnerhet asylsökande och 
därför är det i huvudsak den gruppen som avhandlingens ämne, politikområ-
den och reglering är riktade till. Dock framgår det av texten att jag inte an-
vänder asylsökande konsekvent utan flyktingbenämningen används också. 
Det är för att inte förvränga den benämning som gavs av andra, dvs. av in-
tervjupersoner eller som förekommer i skriftliga material.  

En annan orsak är att det inte är helt enkelt att utifrån 1980 och 1990-
talets politiska lösningar för mottagandet och omhändertagandet av nyanlän-
da särskilja asylsökande och flyktingar från de verksamheter som berörs. 
T.ex. inkluderades både asylsökande och flyktingar med uppehållstillstånd i 
reformer om mottagandet av nyanlända. Det är giltigt för de reformer som 
kan räknas till ”hela Sverige strategin” som delvis utgick från en syn på att 
det kommunalt utspridda och integrerade mottagandet skulle inkludera inte 
enbart flyktingar med uppehållstillstånd utan även de asylsökande.79 Det kan 
delvis förklaras med att om inte de flesta, så i vilket fall många asylsökande 
fram till mitten av 1990-talet fick uppehållstillstånd och därför var det rim-
ligt att påbörja en kommunal integrationsprocess redan under väntetiden för 
asyl. De skäl som tillämpades för att få uppehållstillstånd var också annor-
lunda fram till mitten av 1990-talet. Det var nämligen möjligt att få uppe-

                                                        
78 Ett exempel på detta är utredningen (Ds A 1981:11) för förslaget om att överföra motta-
gandet av flyktingar från Arbetsmarknadsverket till Invandrarverket där förslagen om ”Ett 
lokalt omhändertagande av flyktingar” huvudsakligen handlar om flyktingar med uppehålls-
tillstånd men inkluderar även asylsökande och spontant inresta flyktingar. 
79 Se Ds A 1981:11; Prop. 1983/84:124; SOU 2003:75. 
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hållsillstånd på andra grunder än på flykting- och asylskäl vilket innebar i 
relation till idag en vidare syn och benämning på dem som kunde komma 
ifråga för uppehållstillstånd.80 Ett annat skäl är att de s.k. spontant inresta 
flyktingarna utan uppehållstillstånd bosatte sig i kommuner och hamnade 
utifrån den då gällande ansvarsfördelningen, under kommunens ansvar. Stor-
städernas s.k. belastning för flyktingmottagandet som kan sägas utgöra bak-
grunden till reformeringen av flyktingmottagandet i ”hela Sverige strategin” 
rörde alltså inte enbart flyktingar med uppehållstillstånd som drog sig till 
storstäderna utan även flyktingar utan uppehållstillstånd. En annan aspekt 
som komplicerar åtskillnaden i benämningar är att det inte är uteslutet att 
även flyktingar med uppehållstillstånd vistades på förläggningen i Malmli-
den. Även om den var avsedd för asylsökande så fanns det inte alltid kom-
munplaceringar att tillgå för flyktingar eller möjligheter att slussa ut flyk-
tingar i eget boende efter beviljat uppehållstillstånd.  

I kapitlen fyra och fem som handlar om tidigare forskning och teoretiska 
perspektiv om reaktioner på flyktingmottagning vidgas också den målgrupp 
som inkluderas från att vara enbart asylsökande till flyktingar och flykting-
mottagande i stort, men också till att handla om etniska relationer i vidare 
mening. Skälet till detta är för att det inte finns specifika studier eller förkla-
rande teorier om reaktioner på just asylsökande, men att det inte heller för-
ståelsemässigt är meningsfullt att avgränsa problematiseringen till just asyl-
sökande. Relationerna och situationerna detta berör handlar om etniska rela-
tioner i stort men också om interaktionen mellan och positioneringen av 
grupper och kategorier generellt sett. Det betyder att inte heller i dessa kapi-
tel kommer benämningen asylsökande att användas helt konsekvent. 

 
 

                                                        
80 Flyktingpolitisk praxis ändrades vid ett flertal tillfällen under 1980-talets senare del. En del 
förändringar innebar en generösare tillämpning, men de flesta innebar restriktivitet i beviljan-
det av uppehållstillstånd. Den mest omfattande förändringen är den som skedde i december 
1989 som kallas Luciabeslutet som innebar att Sverige inte längre kunde ge uppehållstillstånd 
till andra än de som uppfyllde Genèvekonventionens kriterier för flyktingar och flyktingar 
med starka skyddsbehov. Det var med andra ord inte längre möjligt att bevilja uppehållstill-
stånd på humanitära grunder efter Luciabeslutets genomförande. Luciabelsutet genomfördes 
genom att införa en undantagsklausul som möjliggör att invandringen begränsas om det råder 
särskilda skäl för det. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen som tog detta beslut 
öppnade vägen för en synnerligen restriktiv flyktingpolitik (Johansson 2005, s. 150-151). 
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Avhandlingens disposition  
 
Avhandlingen består av 10 kapitel. I kapitel två, Forskningsmetod redogörs 
för vetenskapsteoretiska överväganden, metoder för datainsamling och ana-
lys. I kapitel tre, beskrivs det politiska sammanhanget med avseende på in-
vandringspolitiken med fokus på ”hela Sverigestrategin”, och den invand-
rings- och flyktingpolitiska retoriken som präglade tidsperioden. Kapitel fyra 
innehåller sammanställningar av tidigare forskning om och befintliga per-
spektiv på lokal invandring och flyktingmottagning. Kapitel fem är avhand-
lingens teoretiska ram. Där beskrivs de perspektiv och begrepp som valts ut 
för deras relevans för att ge förståelse för insamlade data. Begreppen som 
belyser dessa data är inte utvalda på förhand innan data samlats in, utan har 
vuxit fram parallellt med och efter det att empiriska teman etablerats. Kapitel 
tre och fyra kan tillsammans läsas som en kunskapsöversikt som ger läsaren 
en förförståelse till lokalt utlokaliserade flyktingförläggningar. Kapitel sex är 
ett empiriskt kapitel som beskriver det lokala sammanhanget Malmliden och 
kan läsas som en bakgrundbeskrivning av det sammanhang som sedan foku-
seras i resultatkapitlen sju till nio. Kapitel sju, åtta, och nio är avhandlingens 
resultatkapitel om reaktioner där empiriska teman presenteras genom citat 
varvade med referat och kommentarer. Varje resultatkapitel avslutas med 
analytiska resonemang som syftar till att begreppsliggöra och sätta in olika 
reaktioner i ett sammanhang. Kapitlen sju till nio kan läsas som fristående 
men utgör samtidigt helhetsbilden på de reaktioner som uppkommit på för-
läggningen i Malmliden. I kapitel 10 summeras och diskuteras avhandling-
ens centrala resultat.  
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Kapitel 2  
 

Forskningsmetod 
 
 

Inledning 
 

När man har svaret på ”vad är frågorna” då är samhället stillastående. Då 
kan vi inrikta oss på att studera sambanden mellan kända sociala ting. Men 
så länge samhället förändras behövs kvalitativa metoder för att upptäcka och 
beskriva komplexa sociala processer.81 Trots samhällslivets lagbundenheter 
och förutsägbarheter, bär varje tids- och kontextvariation med sig nya ut-
tryck och upplevelser. Samhälleliga fenomen, dess konsekvenser och männi-
skors erfarenheter av dem, måste på sätt och vis upptäckas på nytt, om och 
om igen. De kvalitativa fältmetodernas styrka är att komma nära den miljö 
och de människor där sociala processer sker. Chicagoskolans communitystu-
dies och antropologin har givit grogrund till de tekniker vi använder idag för 
att komma så nära sociala processer och händelseförlopp som är möjligt.82 
Den naturalistiska traditionens utgångspunkter att forskaren är på plats där 
människorna och de sociala miljöerna finns har varit en naturlig utgångs-
punkt för datainsamlingen i avhandlingen.83 Fallstudiemetodiken med den 
möjlighet den ger att grundligt studera ett enda case är en ytterligare be-
ståndsdel till avhandlingens design.84 Etnografiska metoder som deltagande 
observation att besöka platser, ta del utav olika händelser, gå på möten, leta 
rätt på och prata med personer med mycket kunskap om grannskapet eller 
bara gå och handla på affären har varit viktiga tillvägagångssätt för att som 
utomstående begripa väsentligheter av det som pågått på orten, vid sidan av 
de intervjuundersökningar som genomförts. I nedanstående avsnitt beskrivs 
mer detaljerat vetenskapsteoretiska utgångspunkter, metodologiska influen-
ser och tillvägagångssätt i avhandlingsarbetet. 

 

                                                        
81 Starrin 1994, s.11-38. 
82 Whyte Foote 1943; Redfield 1955; Hillery 1968. 
83 Blumer 1969. 
84 Merriam 1994; Yin 1993, 1994; Stake 1995. 
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Sammanhanget som studieobjekt 
 

I utgångspunkterna för denna studie betonas att förståelsen av reaktionerna 
på förläggningen måste kontexualiseras och då bl.a. till det lokala samman-
hanget. En rimlig utgångspunkt i kunskapssökandet är alltså att man inte kan 
bortse från i vilket sammanhang en förläggning etableras och vad det är för 
lokalt sammanhang som individerna i undersökningen lever i. Studien är 
också en fallstudie där kunskaperna som mynnar ut från arbetet naturligt nog 
kommer att kunna förknippas med just detta lokala sammanhang, det som 
var specifikt för och det som hände just där, även om en sådan partikulär 
förståelse av resultatet kan diskuteras. Men när jag som forskare fysiskt och 
mentalt närmade mig detta lokala sammanhang så ställdes jag inför vad det 
lokala sammanhanget egentligen var för något, om det gick att se, var det 
började och slutade och kunde folk som bodde där relatera till det? Frågorna 
stod förstås i relation till om ett lokalt sammanhang ens går att studera och 
om det hade någon relevans för att forma folks vardagsliv och villkor?   

 
Går det lokala sammanhanget att studera? 

 
I äldre studier om lokalsamhällen sattes en mängd olika kriterier upp för vad 
som egentligen utgjorde ett lokalt sammanhang.85 I läsningen av antropolo-
giska och sociologiska klassiker får man klart för sig att lokalrelaterad forsk-
ning inte varit ett oomstritt forskningsobjekt och är det knappast nu heller.86 I 
en samtid som kännetecknas av bl.a. globalisering, individualisering och 
teknologisk utveckling är det i hög grad möjligt att ifrågasätta om lokalsam-
hället ens är möjligt som en avgränsad plats för områdesbundna gemenska-
per. De flesta sociala system är öppna och integrerade med varandra på olika 
nivåer och människors relationer föreställs av nutida tänkare blivit alltmer 

                                                        
85 Kriterier för lokalsamhället som studieobjekt har bl.a. sagts vara att det skulle ha etablerade 
geografiska gränser ett system med fysiska men också social gränser mot omvärlden, dvs. att 
det rör sig om ett integrerat system där folk har relationer till varandra. Andra aspekter som 
lyfts som ramar in det lokala som studieobjekt det är vad invånare själva menar är deras loka-
la sammanhang och om de identifierar sig med platsen där de bor. Platskänsla eller lokal 
identitet brukar här översättas som topofoli (Tonboe 1994), territorialitet (Berglund 1998) 
eller spatial identitet (t.ex. Häggström 2000).  
86 Inom antropologin, urbansociologin och s.k. communitystudies har både metoder och 
resultat varit omstridda. Bl.a. forskarens roll och påverkan på lokala sammanhang  (Foot 
Whyte 1943; Redfield 1955), men också att typer av områden allt för okritiskt förknippades 
med vissa former eller förutsättningar för gemenskap. 
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polycentriska och i allt mindre grad platsbundna.87 En del forskare hävdar att 
det är förlegat att betrakta lokalsamhället som ett handlingssystem.88  

Likaså ifrågasätts idag om lokalsamhället längre kan ses som ett resultat 
av ett system inom vilket folk har relationer till varandra. Hans Lindfors 
hävdar att handlingssystem i meningen starkt integrerade system av relatio-
ner, är svåra att återfinna empiriskt.89 Detta p.g.a. att människors relationer 
överskrider platsen som utgångspunkt och det är hart när omöjligt att alla 
människor inom ett specifikt område eller grannskap skulle ha lika stark 
förankring till platsen och i de lokala nätverken. 

 
”/…/Människor ingår i lokala system av sociala relationer och nätverk. En del 
av befolkningen kan ha en svag förankring i de sociala nätverken, medan 
andra är mycket starkt förankrade. Det påverkar självfallet det lokala systemet 
och bestämmer huruvida vi kan kalla en plats, en geografisk enhet, för ett lo-
kalsamhälle”90 

 
Det förefaller mycket rimligt och nödvändigt med ett omvärldsperspektiv 
hur geografiskt isolerat det lokala sammanhanget än är och hur starka plats-
relaterade nätverk som där än finns. Det gäller att inse att omgivningen utan-
för lokalsamhället kan vara en viktig(are) förklaringskälla till förändringar 
på lokalplanet. Men det är viktigt att inte heller bortse från att lokalsamhället 
även i tider av globalisering fortfarande för många människor utgör den vik-
tigaste och närmaste livsmiljön som inverkar på socialt liv och relationer. 
Trots att många av dagens tänkare hävdar att det isolerade sammanhanget 
inte längre existerar – att allt är involverat i ett nät av omvärldsrelationer 
med hjälp av Internet, media och annan kommunikation,91 så slutar inte det 
lokala att spela roll för människors vardag.92 Att bo i t.ex. Biskopsgården 
eller Hammarkullen kan ge upphov till andra uppväxtvillkor och sociala 
identifikationsprocesser än att bo i t.ex. Askim.93  

                                                        
87 Giddens 1990. 
88 T.ex. Crozier & Friedberg 1980; Bäck-Wiklund & Lindfors 1990. 
89 Lindfors 1996. 
90 Lindfors 1996, s. 44. 
91 Castells 1999. 
92 Sassen 1994; Blakely & Snyder 1997. 
93 Här syftar jag på journalisten Janne Josefssons uppföljande dokumentärer om Askim 
respektive Biskopsgården med fokus på hur klasstillhörighet och lokala uppväxtvillkor spelat 
in på hur livet gestaltat sig för en grupp ungdomar. I Ove Sernhedes (2002) studier om ungdo-
mar och gängbildning i bl.a. Hammarkullen (Alienation is my nation) illustreras hur områdets 
socioekonomiska utveckling och offentliga stigmatiseringsprocess inverkar på ungdomarnas 
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Även om vår medvetenhet om omvärlden, vår förmåga och våra möjligheter 
att resa och skapa relationer utanför vårt grannskap förminskar det lokalas 
omedelbara betydelse, så finns tendenser till att grupper tvärtemot vad man 
skulle kunna förvänta sig, snarare blir alltmer knutna och beroende till det 
lokala. Kosmopoliten94 är inte vem som helst, det är en välutbildad medveten 
västerländsk individ ur medelklassen som har pengar, kontakter och kunskap 
som möjliggör att frigöra sig från det lokala beroendet. Social och spatial 
rörlighet underlättas av socialt och ekonomiskt kapital. Det finns också ten-
denser till att ibland avsiktligt, men också oavsiktligt återskapa det lokala 
som en avgränsad enhet för individer och snarare stänga ute den globala 
omvärlden. Inhägnade områden, s.k. ”gated communites”, är ett exempel på 
att områden skapas med särskild tillgänglighet för vissa och inom vilket de 
inbördes relationerna är på förhand designade efter intresse eller plånbokens 
storlek.  Zygmunt Bauman95 pekar bl.a. på det paradoxala med att vår post-
moderna tid fylld med möjligheter till rörlighet och lösgjordhet från såväl 
tradition som plats, samtidigt ger upphov till rotlöshet och vilsenhet. Genom 
t.ex. gated communities eller andra nyskapande områdesgemenskaper försö-
ker folk kompensera för förlusten av förankring.  

Kanske kan man formulera förhållandet mellan globalt och lokalt som att 
det lokala inte har upphört att existera i fråga om att vara villkorsskapande 
och betydelsefullt för de som verkar där, men att den globala omvärlden är 
villkorsskapande för individers beroende eller oberoende till det lokala. An-
thony Giddens påpekar att det är rimligt att förutsätta att det globala influerar 
allting och att det lokala därmed blivit alltmer påverkat och öppet (sårbart) 
för omvärldens påverkan.96 Det lokala sammanhangets styrka i att vara vill-
korsskapande för människor, har möjligen begränsats eller försvagats i och 
med globaliseringen, men har knappast upphört att existera i betydelse och 
inverkan på människors vardag. 

Trots globaliseringens och teknikens inverkan på uppfattningen av vår 
omvärld och dess gränser i en mer töjbar bemärkelse, så har inte alla möjlig-
heten att blicka ut och bort från stadsdelen, bygatan eller området.97 Öppen-
heten och tillgången till den globala världen är inte lika för alla. Social mar-
ginalisering och segregering är också processer som leder till att individer 

                                                                                                                                  
identitetsbildning och upplevelser av chanser i livet. 
94 Giddens 1990. 
95 Bauman 1991. 
96 Giddens 1990. 
97 Sassen 1994; Molina 1997. 
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och grupper mer eller mindre motvilligt binds till den lokala platsen p.g.a. 
bristande möjligheter och resurser.98 

Det förekommer också att individer och grupper accepterar eller lever 
upp till en marginell position och skapar sin tillhörighet i världen genom att 
betona det lokala territoriet som gränssättande markör.99 Jag ser därför inte 
att det lokala sammanhanget spelat ut sin roll, vare sig för människor som 
vistas där, eller i egenskap av att vara ett viktigt och intressant studieobjekt. 
Genom att studera lokala sammanhang får vi inte bara kunskap om det lokal-
specifika utan också om hur det omgivande sammanhanget inverkar på det 
lokala. Studiet av det lokala sammanhanget ger oss möjlighet att se vilka 
konsekvenser t.ex. ekonomiska förändringar eller politiska beslut får gör 
enskilda individer, grupper eller orter. De lokala villkoren och förändringar-
na som skett i Malmliden, både gruvans rationaliseringar och etableringen av 
förläggningen är exempel på att individer i ett lokalt sammanhang är expone-
rade för såväl lokala, nationella som globala politiska och ekonomiska pro-
cesser. 

 
[att studera lokala sammanhang är viktigt] om vi ska kunna se sambanden 
mellan människors privata bekymmer och allmänna samhällsproblem”100 

 
Det lokala sammanhanget som studieobjekt – ett konstruerat objekt 

 
Hur kan man då förhålla sig till platsen, det lokala som studieobjekt, i en 
utgångspunkt som både accepterar det lokala som möjligt studieobjekt, men 
med samtidig medvetenhet om det lokala som svåravgränsad empirisk enhet, 
och att även acceptera dess begränsningar i betydelsefullhet för människor 
som bor och verkar där? 

En viktig utgångspunkt är att acceptera att en plats inte existerar som en 
plats förrän människor agerar i enlighet med detta. Det finns inget lokalsam-
hälle i objektiv mening. Att en viss plats kallas en by behöver inte betyda att 
individerna som bor där lägger samma betydelse eller mening i ”by-
beteckningen” i fråga om vart deras sammanhang börjar och slutar. När 
kommunpolitikerna kommer på att de skall dela in sin kommun i stadsdels-
nämnder betyder det inte att invånarna automatiskt som ett resultat av detta 
förändrar sin omvärldsuppfattning eller får förändrade relationer till sin om-
givning. Ett handlingssystem finns alltså inte i förväg utan uppträder och 
                                                        
98 Se t.ex. Irene Molinas (1997), avhandling om ”Racial segregation”.  
99 Wacquant 1993; Sernhede 2002. 
100 Bäck-Wiklund & Lindfors 1974, s. 45, med hänvisning till Mills C & Wright 1971. 
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upprätthålls som ett resultat av de handlingar och föreställningar människor 
tillämpar och konstruerar.101 

I den klassiska studien av Båtskärsnäs102 insåg Åke Daun att när de fråga-
de efter vad det var för typ av samhälle och vilken förändring det stod inför, 
var det människors konstruerade bilder han fick av Båtskärsnäs. Författaren 
såg att invånarna överbetonade den kulturella gemenskapen och den välav-
gränsade miljön i samhället. Invånare i Båtskärnsnäs ville gärna framhålla 
samhället som en ort där det fanns en enad kampvilja grundad på gemen-
samma delade villkor och upplevelser. Så var det dock, vid en närmare be-
traktelse, inte alls. Samhället hade sedan lång tid tillbaka utmärkts av fejder 
och splittringar som delade samhället i tu, vilket stod i motsats till den sam-
hällsbild som framhölls av invånarna. Bilden av Båtskärsnäs bygemenskap 
och sammanhållning visade sig vara tämligen fiktiv. Dauns slutsats var att en 
gemensam bild av ett lokalsamhälle inte är delad utan att det oftast före-
kommer delkulturer även i det lilla samhället. Men man kan också uppmärk-
samma att de bilder människorna i Båtskärsnäs gav av sitt samhälle, således 
var en konstruktion, nämligen en bild som invånarna ville ha eller behövde 
ge av sin lokala boendemiljö.  

Frågan om ett lokalsamhälle finns och (kan studeras) handlar alltså om 
och hur människor ser på sitt sammanhang som ett avgränsat sammanhang, 
och om det är av betydelse för dem, var det börjar och slutar för olika perso-
ner, och slutligen även hur denna bild ser ut för olika individer. Denna bild, 
av ett sammanhang, är alltså knappast en, och den är konstruerad. Man kan i 
detta perspektiv se att de bilder som frammanar förekomsten av det vi teore-
tisk och empiriskt uppfattar som ett lokalsamhälle, kan vara både tillfälligt 
konstruerade och också utgöra symboliska redskap som är mer eller mindre 
överensstämmande bland folk som bor där. För forskaren gäller det att be-
trakta de producerade bilderna som just konstruktioner, men också att försö-
ka komma bakom bilderna, förstå dem som något, varför de ser ut som de 
gör och vilket symboliskt budskap de bär. Man kan t.ex. se att behovet och 
viljan att mobilisera motstånd mot de pågående förändringarna av sågverks-
industrin i Båtskärsnäs var starka. I den situationen i denna specifika histo-
riska ögonblicksbild av samhället, blev det en mobiliserande nödvändighet 
med en konstruerad och fiktiv bild av ett enat lokalsamhälle, grundat på 
sammanhållning, och där invånares upplevelse av identitet var kopplad till 
territoriet.103  
                                                        
101 Mattsson 1996, s. 57. 
102 Daun 1969. 
103 Daun 1969; Frykman & Löfgren 1979. 
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Vetenskapsteoretiska utgångspunkter och forskarposition 
 

Mellan meningsskapandets och meningstydandets princip 
 

Individer tillskriver sina handlingar och upplevelser av fenomen mening. 
Deras beskrivningar av det de gör, upplever och av den omgivning de lever i 
bygger i sig på deras egna tolkningar. Själv, som forskare har jag också haft 
ambitioner att anlägga mening och tolkningar på de handlingar och beskriv-
ningar intervjupersonerna givit uttryck för. I samhällsvetenskaplig forskning 
som inkluderar människors upplevelser, erfarenheter, uttryck etc. föreligger 
alltid en spänning mellan empirinära analyser och perspektivseende. Hur ser 
man på det studerade? Ser man intervjupersoners utsagor som de bästa re-
presentationerna av den studerade verkigheten? Eller är det i forskarens 
tolkning och sätt att begripa materialet som den studerade verkigheten bäst 
framträder? Dessa två olika sätt att förhålla sig till kunskap kan sammanfat-
tas under det meningstydande respektive meningsskapande spåret.104 I det 
meningsskapande söker forskaren att bortse från intervjupersonernas egna 
tolkningar av sin tillvaro och sammanhangen runt dem då beskrivningarna 
kan vara såväl felaktiga som ovetenskapliga. Det är forskaren som med hjälp 
av teoretiska tankefigurer ges rätten att tolka och begripliggöra intervjuper-
soners handlingar och uttryck. Det meningstydande spåret däremot, innebär 
att aktörernas beskrivningar av sig själva och sina aktiviteter är av funda-
mental betydelse,105 bl.a. därför att man inom traditionen menar att det är 
aktörernas egna uppfattningar om vad de gör som ger deras handlingar me-
ning och identitet. 

Ingen av de båda traditionerna är helt tillfredsställande i sina renodlade 
former. Forskning som enbart återger aktörernas uppfattning säger oss t.ex. 
inte allt som är av intresse att veta om hur samhällen fungerar. Risken med 
en sådan ansats är att allt vi lyckas studera är individers uppfattningar om sig 
själva, vilket kan innebära att man går miste om t.ex. betydelsefulla makt-
aspekter som inverkar på händelseförlopp och situationer.106 Forskaren inom 
samhällsvetenskapen måste därför enligt min mening, sträcka sig bakom 
aktörernas självuppfattningar. Forskaren måste å ena sidan förhålla sig till 
den värld som redan är tolkad av aktörerna själva (och kan därför inte bortse 

                                                        
104 Distinktionen och tankefiguren meningstydande och meningsskapande bygger på Gilje & 
Grimens (1992) diskussion om dubbel hermeneutik. 
105 Jfr. Max Webers (1985) förståelsebegrepp i den sociala forskningen (verstehen), om vik-
ten av att den sociala forskaren studerar de meningar som individer tillskriver sina handlingar. 
106 Se Starrin, Dahlgren, Larsson & Styrborn, 1991. 
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från aktörernas beskrivningar) och å andra sidan rekonstruera sociala aktö-
rers tolkningar med hjälp av vetenskapligt språk och teoretiska begrepp.107 
Min utgångspunkt har därför varit en balansgång mellan att bibehålla empi-
rinära beskrivningar, men att tillföra ett aspektseende. Det innebär att se 
något som något,108 dvs. att anlägga en aspekt på det vi ser och att tydliggöra 
dessa aspekter för läsaren.109  

 
”En folks kultur är en mängd texter, de själva mängder vilken antropologen 
anstränger sig att läsa över deras axlar till vilka de egentligen hör.”110  

 
Detta sätt att förhålla sig till empiri och teori kan liknas vid Giddens termi-
nologi om dubbel hermeneutik.111 Tillämpningen av denna ”dubbla 
hermeneutik”, att å ena sida göra anspråk på att vilja förstå händelser ur 
olika aspekter, men att samtidigt inte förvränga och övertolka människors 
vardag, förpliktigar. Synsätt, teorier, normer och värderingar spelar in och 
här gäller det att vara på sin vakt och att eftersträva reflexivitet. Allt 
(teoretiskt) tänkande bygger på kulturberoende normer. Teorier är präglade 
av den samtid, kultur och kontext i övrigt de skapades inom. Forskaren är 
även hon en del av denna samtid och går omkring med sin kulturberoende 
samtidsuppfattning som utgör det raster genom vilket hon ser på 
omgivningens händelser. Oavsett om man väljer en specifik teori eller inte, 
tillämpas kulturspecifika rationaler i vårt sökande av förståelse för 
omvärlden. Varför gjorde hon si och han så? Vi försöker alltid begripa vår 
omvärld och gör det så gott vi kan utifrån förvärvade normer om sakers till-
stånd; gott och ont, fel eller rätt, rationellt och irrationellt, osv.  

Riskerna att i forskningens strävan efter aspektseende ramla ner i en grop 
av etnocentrism, där forskaren ser världen utifrån sin egen horisont, men 
aldrig bortom den, är alltid närvarande. I tolkningen av olika slags händelser 
har jag försökt att åstadkomma det som etnografen bör göra, nämligen kliva 
runt ”utan sin autopilot påslagen”.112  Att främliggöra sig inför det invanda 
synsättet är dock lättare sagt än gjort, när det dessutom kräver ett ständigt 

                                                        
107 Gilje & Grimen 1992, s. 175-236. 
108 Asplund 1983. 
109 Jag återkommer längre fram i kapitlet med att förklara hur analyser gått till och vilken roll 
analytiska ramar spelat i avhandlingen. 
110 Geertz 1973 s. 452. 
111 Gilje & Grime 1992, s. 178-181. 
112 Lindgren 1994, s. 91. Ett annat sätt att formulera det vore att sätta sin förkunskap och sina 
föreställningar inom parentes, dvs. bracketing. 
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reflexivt tänkande kring vilka på förhand gjorda, ofta ej tydliggjorda, norma-
tiva föreställningar man egentligen gör sig om olika situationer. Det förhåll-
ningssättet jag eftersträvat kan liknas vid följande tankar levererade av Gilje 
och Grimen113 om att söka efter rationell förståelse: 

 
”det är en bättre utgångspunkt för förståelse av enskilda människors hand-
lingar och yttringar att anta att de är förnuftiga än att anta det motsatta, och 
det är en bättre strategi att tolka deras handlingar och yttranden så att de 
framstår som så förnuftiga som möjligt än att anta motsatsen. På så sätt kan 
rationaliteten hänga samman med förståelsen.” 114 
 
 

Design och tillvägagångssätt – upptäcktens väg och fallstudien som de-
sign 

 
För att beskriva studiens upplägg i stora drag så passar det här att återknyta 
till begreppet naturalistic research.115 I Herbert Blumers tappning innefattar 
den naturalistiska forskningsprocessen två väsentliga steg: exploration och 
inspection. Exploration innebär att forskaren inledningsvis skaffar sig en 
bild av forskningsområdet och efter hand bestäms vilka data som bör samlas 
in och hur detta kan ske. Det betyder att problemområdet till en början får 
vara tämligen löst formulerat och att det är en fördel att inte alltför snabbt 
låsa utgångspunkterna.  

Avhandlingens utgångspunkter och kunskapsintresse var till en början 
löst formulerade med studiet av sociala förändringsprocesser som huvudsak-
ligt fokus. Preliminära frågeställningar rörde vad neddragningarna i den 
lokala industrin tillsammans med vad förläggningens etablering medfört för 
individer och hushåll i termer av att kunna bo kvar, framtidsfrågor som arbe-
te och ekonomi etc. Redan efter några inledande besök i grannskapet och 
intervjuer med ett fåtal personer, framstod det att mycket av invånarnas 
uppmärksamhet riktades till frågan om och närvaron av förläggningen i 
samhället. Uppfattningen av de processer som pågick i relation till förlägg-
ningen medförde att de preliminära och lösa forskningsfrågorna ställda in-
ledningsvis behövde såväl snävas in som prioriteras om.  

I den explorativa designen förordas också en mångfald av tekniker, bara 
det passar problemformuleringen. Intervjuer, studier av informanters life-

                                                        
113 Gilje & Grimen 1992. 
114 Gilje & Grimen 1992, s. 261. 
115 Blumer 1969. 
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stories och utförandet av observationer ska ses som ansatser möjliga att 
kombinera så länge det är ändamålsenligt. Problemformulering och val av 
datainsamlingsmetoder har därmed varit av öppen, explorativ karaktär och 
olika datainsamlingskällor har kombinerats i avhandlingen. Den öppna, eller 
i en alternativ formulering, den upptäckande ansatsen har också präglat för-
hållningssättet till analytiska ramar och begrepp.116 Analytiska ramar har inte 
på förhand bestämts utan har successivt vuxit fram genererade från data. 
Analytiska ramar och teroetiska resonemang som avhandlingen mynnar ut i, 
har alltså valts ut och formulerats utifrån deras relevans för de data som suc-
cessivt vuxit fram. Detta kan knytas an till den andra fasen i Blumers forsk-
ningsprocess som han kallar inspection, dvs. då man särskiljer analytiska 
begrepp och söker relationer mellan dessa och framväxande data. De be-
grepp som särskiljs används sedan i den vetenskapliga analysen i sökandet 
efter mönster. Medan målet med inspection i Blumers tappning är att bilda 
sammanhängande teorier så har förhållandet mellan data och teori i avhand-
lingen handlat om att utifrån empiriska kategorier låta teoretiska begrepp, 
utvalda för dess relevans, användas för att benämna och föra empiriska re-
sultat till en förklarande abstraktionsnivå. Procedurerna i avhandlingen för 
att abstrahera empiriska kategorier kan liknas mer vid induktion än deduk-
tion, och valet av teoretiska perspektiv har mer handlat om valet av sensiti-
zing concepts,117 än om valet av en på förhand bestämd analysram.  

 
Flyktingförläggningen i Malmliden – en fallstudie 
 
Fallstudien kan betraktas som ett ändamålsenligt val av forskningsstrategi118 
för avhandlingen eftersom fallstudien passar i de situationer där den studera-
de företeelsen och det som påverkar den inte går att särskilja från det omgi-
vande sammanhanget.119 Robert K. Yin (1991) argumenterar för att fallstudi-
en är en passande strategi även när man föreställer sig att de kontextuella 
villkoren är avgörande för att förstå det fenomen som studeras.120 Fallstudien 

                                                        
116 Starrin, Larsson, Dahlgren & Styrborn 1991. 
117 Se Alvesson & Sköldberg 1994 s. 67 om ”sensitiserande begrepp” som koncept i omvand-
ling, som tjänar som riktmärken och vägvisare snarare än som de ”järnstaket” som definitiva 
begrepp utgör. 
118 Yin 1994 betonar att fallstudien ska ses som en forskningsstrategi (och inte som en speci-
fik forskningsmetod) som passar under särskilda förutsättningar och för vissa specifika fråge-
ställningar. 
119 Merriam 1994, s. 25. 
120 Yin 1994 , s. 13. 
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går nämligen ut på att ett fenomen studeras ur ett helhetsperspektiv utan att 
det lyfts ur sitt sammanhang. Att som i avhandlingen studera reaktionerna på 
en flyktingförläggning innebär att sammanhanget i sig (den lokala omgiv-
ningen och de som bor där) är studieobjektet, samt att förståelsen av varför 
reaktionerna blivit som de blivit, finns inbäddad i det specifika sammanhang 
som omger flyktingförläggningen. Sammanhanget som studieobjekt är såle-
des viktigt ur flera bemärkelser. Om inte hänsyn togs till situation, omstän-
digheter och sammanhang i övrigt, skulle kunskap med viktigt förklarings-
värde gå förlorad och vi skulle sakna viktiga byggstenar i att greppa kom-
plexiteten i uppkomsten av och förklaringar till reaktioner på den utlokalise-
rade flyktingförläggningen.  

Men vilket kunskapsvärde har en enda fallstudie av en utlokaliserad flyk-
tingförläggning? Är inte fallstudien ”Malmliden”, så unik att den kunskap 
som utvinns enbart ger oss kunskap om det specifika fallet? En vanlig in-
vändning till fallstudien som forskningsstrategi är just dess begränsningar i 
generaliserbarhet.121 Men valet av fallet Malmliden är inte gjort med hänsyn 
till att kunna dra slutsatser om reaktioner på utlokaliserade förläggningar i 
allmänhet. Fallet representerar inte ett ”sample” vars resultat kan summeras 
med andra fallstudier om lokal flyktingmottagning. Valet av Malmliden som 
fall kan snarare betraktas som ett val för att lära oss något mer generellt. I 
Robert E Stakes terminologi kallas ett val som görs utifrån att fallet i sig ger 
möjligheter till insikt i ett specifikt problem en intrinsic case study.122 Den 
typen av fallstudie kan också sägas vara partikularistisk för att fallet i sig 
åskådliggör något som är viktigt för förståelsen av företeelsen i fråga. 123 Ett 
argument för att göra ett partikularistiskt urval är att det maximerar vad vi 
kan lära utifrån fallet.124 Grannskapets geografiska avgränsning, det begrän-
sade invånarantalet gör att det är ett överblickbart samhälle där sociala pro-
cesser är relativt tillgängliga att studera. Till skillnad från flera andra möjliga 
fall av orter med flyktingförläggning var placeringen av förläggningen i 
Malmliden en relativ varaktig sådan. Flera års placering av en förläggning 
gör att det är möjligt att upptäcka och studera förändring och komplexitet 
hos lokala reaktionsmönster. Att ur ett helhetsperspektiv studera händelse-
förlopp i samband med etableringen av förläggningen i Malmliden och hur 
invånarna har hanterat olika frågor ger förhoppningsvis en heuristisk förstå-
else av reaktioner på den utlokaliserade flyktingförläggningen. I bästa fall 
                                                        
121 Se Yin 1994, s. 10 för en diskussion om fallstudiens generaliserbarhet. 
122 Stake 1995, s. 3. 
123 Merriam 1988, s. 25-26. 
124 Stake 1995, s. 4. 
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erbjuder fallstudien en förbättrad förståelse av reaktioner på flyktingmottag-
ning i grannskap, möjligen vidgas läsarens förståelse eller bekräftar det som 
redan var känt. En fallstudie som den i Malmliden ger kunskap om samband 
och händelseförlopp. Kunskap som genereras från fallstudien kan vara ana-
lytiskt generaliserbar till andra situationer och sammanhang.125 Fallstudiens 
resultat kan vara överförbara till en diskussion om sociala processer och 
reaktionsmönster generellt sett för andra klientgrupper eller andra former av 
sociala verksamheter. Avhandlingens belysning av interaktionen mellan 
invandrarpolitiska ideologier och beslutsprocesser och den lokala nivån, kan 
också vara överförbara till helt andra studier och sammanhang. Studiens 
substantiella fynd kan bidra med tillägg till och nya infallsvinklar på existe-
rande teoretiska anspråk om hur mötet mellan flyktingar och det svenska 
lokalsamhället kan begripas. 

 
 

Etiska överväganden    
 

Forskning som behandlar ett sammanhang, och som ger uppmärksamhet åt 
ett samhälle där människor bor både innan, under och efter forskningens 
genomförande och där kunskapsintresset är riktat mot de omställningspro-
cesser som sker, ställer tämligen komplicerade krav på etiska hänsynstagan-
den och överväganden. Ämnets karaktär i sig, att studera och uppmärksam-
ma förändringar i ett samhälle som är i ett sårbart och känsligt läge, kan 
drabba någon, både när man underlåter att studera dem och när man studerar 
dem. Att bedriva forskning om känsliga ämnen, i ett sammanhang där forsk-
ningen kastar blicken på ett helt lokalsamhälle aktualiserar etiska spörsmål 
som t.ex. om det är intervjupersonerna eller grannskapets invånare det etiska 
övervägandet skall beakta, men också om forskarens roll och förhållningssätt 
till det studerade. Till vem de etiska överväganden skall riktas gäller såväl 
det informerade samtycket som undvikandet av forskningens oönskade kon-
sekvenser. Från vem skall man egentligen be om informerat samtycke för en 
studie som bedrivs i ett sammanhang och på sätt och vis berör alla i detta 
sammanhang. Är det de enskilda respondenterna man skall tillfråga eller är 
det alla som bor och verkar i samhället? Vems samtycke är viktigt att få? En 
annan komplicerad etisk fråga rör hur och för vem man man ska undvika 
negativa konsekvenser?  

 

                                                        
125 Yin 1994, s.10. 
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Informerat samtycke av hela samhället? 
 

Efter många överväganden insåg jag att ett samtycke från enbart intervjuper-
soner inte var tillräckligt för att bedriva en studie som skulle komma att om-
fatta och beröra även andra boende i lokalsamhället. Efter att, som en konse-
kvens av sådana överväganden, informerat om studien på samhällsnämndens 
möte, frågat föreningsrepresentanter, fått lov och inbjudan av olika represen-
tanter från samhället, informerat såväl kommun som Invandrarverk, var det 
ändå inte avgjort att alla ville eller önskade att forskning skulle bedrivas. Jag 
insåg att mina förväntningar på att nå allas informerade samtycke var något 
orealistiska och naiva. Efter att träffat på en man ute på samhället, där jag 
berättat om det finansierade forskningsprojektet jag skulle bedriva i samhäl-
let, insåg jag att det inte ens var möjligt att nå alla med den nödvändiga in-
formationen för att de skulle kunna ta ställning, lika lite som att alla var ode-
lat positiva till att forskningen skulle bedrivas. 

 
M: pengar till forskning - varför då - vad ska det vara bra för? Det vore väl 
bättre att släppa ner de där pengarna i en konsumkasse över samhället, så de 
som verkligen behöver dem får dem! 

 
Är det tillräckligt med ett enskilt uttryck som ovanstående för att avstå att 
bedriva forskning? Kanske var han den ende som var ärlig? Kanske det giv-
na sammantycket från övriga präglats av en vilja av att vara till lags, att vara 
politiskt korrekt eller att det svarade mot egna intressen i att forskning be-
drivs? Det kan konstateras att det inte finns några forskningsetiska paragra-
fer eller regler som ger riktlinjerna för hur många människors informerade 
samtycke som anses vara tillräckligt och vilkas samtycke som skall efterfrå-
gas och ges i denna typ av studier. Med risken för att sjunka ner i en lamslå-
ende paranoia, står det klart att ett resonemang och ett övervägande präglat 
av common sense som tar hänsyn till det enskilda fallet måste tillämpas i de 
flesta forskningsuppdrag och att inga bokstavliga tolkningar av etiska riktlin-
jer är möjliga att göra. I forskningsprojektet har jag gjort vad jag kunnat för 
att nå en så bred del av befolkningen som möjligt. Jag hade använt mig av de 
mest relevanta fora för att nå ut och om nu inte alla var intresserade eller 
hade möjlighet att lyssna, var det inte så mycket mer jag kunde göra åt sa-
ken.  

Vid två mötestillfällen för grannskapets paraplyförening informerade jag 
om den planerade respektive pågående forskningsstudien. Paraplyförening-
ens möten var det fora som nådde ut till flest invånare. Vid dessa möten bru-
kade också kommunpolitiker vara inbjudna för att informera eller återkoppla 
kommunalpolitiska ärenden som grannskapet berördes av. Eftersom dessa 
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möten var välbesökta såg jag detta val av informationskanal som den mest 
lämpliga. Utöver detta informerades kommunpolitiker och Statens Invand-
rarverk om den pågående studien. Jag hade kontinuerlig kontakt med några 
s.k. nyckelpersoner i grannskapet, bl.a. föreningsordföranden och förlägg-
ningsledning, som innebar att jag fick information om händelser, stämningar 
i grannskapet eller viktiga förändringar som av olika skäl kunde vara viktiga 
att känna till. Vid flera tillfällen betydde dessa kontakter att jag fick reda på 
händelser eller situationer som pågick som jag hade intresse av att observera 
eller bevaka.  

 
Informerat samtycke av intervjupersoner 

 
Om man följer forskningsrådens etiska riktlinjer126 eller Steinar Kvales127 
rekommendationer för informerat samtycke, finner man att fokus ligger på 
beskrivning och information om forskningen, dess syfte, uppläggning, till-
lämpning, frivillighet i medverkan, konfidentialitet etc., innan forskningens 
genomförande. Det etiska ansvarstagandet kan därmed i stor utsträckning 
formuleras som en informationsfråga. Ju skickligare utförd och ju mer ge-
nomtänkt denna information är desto mindre risk för missförstånd mellan 
forskare och intervjuperson. Detta förhållningssätt lägger även tonvikten vid 
ett före och efter i forskningen. Inte att förglömma är att forskningsintervjun 
till stor del innehåller samma mellanmänskliga mekanismer som vilken 
kommunikativ situation som helst. Här händer saker som påverkar kommu-
nikationen mellan personer. Till detta kan räknas aspekter som intervjuper-
sonens högst personliga och individuella syfte med att medverka i en forsk-
ningsintervju, syften som inte behöver vara synliggjorda eller medvetna vare 
sig för intervjupersonen själv eller forskaren. Intervjun i sig kan väcka re-
flektioner och tankar av högst personligt slag, även om forskaren inte bedö-
mer intervjuns innehåll som känslig till sin karaktär. Det finns även intervju-
personer som av olika skäl inte lyssnar på forskarens information men som 
reflekterar över sin medverkan i efterhand. Vilka förpliktelser har forskaren 
då, i efterhand, när hon har lämnat kaffebordet, gått hem till datorn och gjort 
människors berättelser och önskemål, till ”sitt material”? Det är flera tillfäl-
len då jag stått något avvaktande inför intervjuns trevliga inramning av såväl 
gemytligt pratade om livet i allmänhet som mumsade på trädgårdshallon och 
grädde. Sådan inramning är oftast inte alls problematisk utan gjorde inter-
                                                        
126 HSFR (humanistiskt samhällsvetenskapliga forskningsrådet) etiska riktlinjer, (1990).   
127 Kvale & Fog 1992. 
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vjun avslappnad, mitt jobb njutbart och min närvaro välkomnad. Men i den 
trevliga stunden kan plötsligt, omärkbart intervjuns mer seriösa syften grum-
las och det kan tänka sig att när intervjupersonerna ”ser” sina tankar och 
uttalanden ”blivit använda”, känner sig något lurade av trevligheten. Plötsligt 
”blev” den gemytliga pratstunden till något helt annat, mycket seriösare än 
man föreställt sig. Inför dessa tankegångar har jag dock insett att en känslig-
het inför hela intervjuprocessen varit nödvändig. Det går inte att slå sig till ro 
med ett väl genomfört informerat samtycke, innan intervjun. Det måste efter-
frågas under hela forskningsprocessen och därtill måste forskaren vara upp-
märksam på den högst individuella och säregna relationen som forskaren och 
den enskilda intervjupersonen ingått. Det gäller att fråga sig – ”vad händer 
här, mellan oss”? Det gäller också att påminna sig om att forskaren ofta ses 
som en person med auktoritet som det faktiskt kan vara svårt att säga ”nej” 
till. Motiven till att ställa upp, prata om det som forskaren frågar efter, kan 
vara både en vilja av att vara tillmötesgående och att man känner sig förplik-
tigad. Oddbjørg Skjaer Ulvik128 skriver om vikten av att på olika sätt aktuali-
sera och vara känslig inför samtycket under hela processen, inte minst när 
det gäller barn, vilket Ulviks artikel särskilt handlar om. Men Ulvik pekar 
även på hur vuxna är fulla av konventioner ifråga om artighet, och att det 
förväntas av dem som vuxna att ställa upp och svara på de frågor som ställs. 

 
/…/barn er mindre bundet av høflighetskonvensjoner enn voksne er. Et barn 
viser mer uhemmet at det kjeder seg og ikke har lyst att fortsette enn voksne 
tillater seg at gjøre”129  

 
Därtill kan man också spekulera i att intervjupersonens motiv till att ge sitt 
samtycke också kan vara spegla att man känna sig smickrad av att bli tillfrå-
gad. Dessa tankegångar kanske förstorar farhågorna inför risken för kränk-
ning av intervjupersonen. De har inte desto mindre rent konkret medfört en 
strävan efter känslighet, under hela intervjuprocessen, inför individerna jag 
mött och de specifika kommunikationssituationer som uppstått mellan mig 
och intervjupersonerna.  

 
Konsekvenser av forskningen 

 
Vilket ansvar har forskaren för att forskningen inte skall medföra oönskade 
konsekvenser. Och vilka konsekvenser betraktas i efterhand som oönskade 
                                                        
128 Ulvik Skær 1996. 
129 Ulvik Skær 1996, s. 31. 
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och för vem? Det är vad de intervjuade människornas givit uttryck för som 
utgör de bilder som kan fogas samman och erbjuda oss läsare ett slags hel-
hetsbild av situationer och händelser i Malmliden. Dessa uttryck behöver 
fogas ihop till ett slags väv av mönster för att man överhuvudtaget skall kun-
na utläsa något av enskilda empiriska uttryck. Det betyder att forskaren är 
högst delaktig i skapandet av denna väv. Kunskap produceras och forskaren 
är en del i denna process. Men detta slags sammanhängande väv, kan rymma 
en mängd olika djup och mönster beroende på hur man vrider och håller den 
hur nära man ser, vilket hörn av väven man väljer att titta på. Det betyder att 
inte bara forskaren har en aktiv roll för de ”forskningens bilder” som skapas, 
utan också betraktaren/läsaren. När det gäller bilder av ett sammanhang, som 
berör människor som bor där, kan forskningen i sig bidra till att bilder ska-
pas och återskapas men också att de används för politiska eller ideologiska 
syften. Frågan om forskningens konsekvenser handlar här om vilket ansvar 
forskaren bör ta ifråga om de bilder av ett samhälle eller ett område som 
produceras från det resultat forskningen visar? Hur ska forskaren förhålla sig 
om bilderna av samhället upplevs negativa eller vållar de boende obehag?  

I Tomas Ristilammis130 bok om Rosengård resonerar han om den allmän-
na bilden och föreställningen om miljonprogramområdet förändrats från en 
bild av ”modernitetens frontlinje till att beteckna ett socialt utkantsområ-
de”.131 Författaren hävdar att Rosengård blivit förknippad med en negativt 
laddad social och kulturell annorlundahet som resulterat i en stigmatiserad 
uppfattning om miljonprogrammet. De bilder som producerats av området 
har också tagit fasta på de negativa dimensionerna, för att åstadkomma den-
na negativa bild. Det har enligt Ristilammi producerats ett slags ”svart poe-
si” om området. Dessa bilder produceras överallt, av människor som bor i 
områden, men också av människor som ser dessa områden utifrån.  Media, 
politiker men också forskare kan bidra till dessa områdes- och landskapsbe-
skrivningar. Det innebär inte att man som forskare skall undvika det negativa 
kunskapsinnehållet i de beskrivningar man ger, utan att mer ge akt på risken 
att falla för de redan existerande föreställningarna om områden och land-
skap, som kan bäras fram i såväl ”poetisk” som ”politisk” mening.132  

                                                        
130 Ristilammi 1994. 
131 Ur Häggström 2000, s. 32. 
132 Med hänvisning till Foucaults (1976, 1987), tankar om vetandets makt och Halls (1997) 
konkretiserade tankegångar om ”poetiska” och ”politiska” karaktären på de bilder kunskapen 
om områden representerar resonerar Häggström (2000, s. 36-37) om ”rummets meningspro-
duktion”. M.a.o. avses att bilderna som områden representerar kan användas i politiskt och 
normativt syfte för att lyfta fram vissa aspekter som önskvärda och oönskade och därmed 
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Eftersom det är de sociala processerna som är fokus för avhandlingen och 
inte platsen i sig, samt med hänsyn till riskerna för stigmatisering och utpek-
ning av orten och de som bor där, har jag valt att anonymisera orten. Jag har 
också valt att förvanska namn på lokala organisationer och ändrat titlar på de 
källmaterial och tidningsartiklar som jag hänvisar till. Nödvändigheten av att 
göra detta kan diskuteras särskilt eftersom lång tid har förflutit sedan datain-
samling gjordes och sedan flyktingförläggningen upphörde, och att skaderis-
ken därför kan betraktas som liten. Det kan också vara möjligt att trots an-
vändning av fingerat ortsnamn, ändå känna igen orten genom de beskriv-
ningar som görs. Antalet orter som har haft samma typ av strukturella karak-
tär, historiska bakgrund och storleksordning och vid samma tidpunkt haft 
flyktingförläggning på orten är begränsade, även om det faktiskt existerade 
flera liknande fall vid tidpunkten. Anonymiseringen av orten har ändå gjorts 
för att minimera konsekvenserna av forskningen, men framförallt för att i 
läsningen av avhandlingen och i bedömningen av den kunskap som förmed-
las, dra bort fokus från den specifika orten. 
 

 
Material och datainsamling 

 
Avhandlingen bygger huvudsakligen på intervjuer. Skriftliga källor har haft 
en mindre framträdande roll som informationskälla än intervjuerna. Skriftli-
ga källor har dock haft ett datatriangulerande syfte genom att intervjuutsa-
gors trovärdighet och slutsatsers validitet har kunnat stärkas genom att de 
kontextualiseras med hjälp av de skriftliga källmaterialen. Deltagande obser-
vationer har också genomförts. Även dessa har haft en underordnad roll som 
informationskälla i jämförelse med intervjuerna men har bidragit till viktig 
kontextuell kunskap om det grannskap som studerats. Deltagande observa-
tion kan sägas ha givit en rikare förståelse för de processer och det samman-
hang som studerats.  

Datainsamlingen skedde vid flera tidpunkter och tillfällen mellan 1993 
och 1995. Den relativt långvariga kontakten med grannskapet möjliggjorde 
att få viss kunskap om reaktioners förändring eller variationer över tid, och 
kunskap om viktiga händelser i grannskapet. Den fördjupade intervjustudien 
genomfördes emellertid med koncentration till hösten 1993 och våren 1994. 

                                                                                                                                  
ligga till grund för t.ex. debatt, eller förändring av olika slag. De mer poetiska aspekterna av 
områdens beskrivningar handlar mer om bilder av det ”genuina”, den ”riktiga landsbygden”, 
”det riktigt jämtländska” etc. som syftar till produktionen av specifika betydelser kopplade till 
landskap och områden. 
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Förläggningen hade då funnits i grannskapet sedan 1987 och verksamheten 
upphörde 1995. Valet av tidsperiod måste tas i beaktande för att kunna förstå 
de reaktioner som uttryckts och de resultat som avhandlingen utmynnat i. 
Vilka reaktioner som uttryckts om en intervjuundersökning genomförts t.ex. 
redan 1987 kan man enbart spekulera i, men sannolikt kan resultaten variera 
beroende på hur länge en verksamhet funnits i ett grannskap.  En i tid be-
gränsad studie kan därför inte belysa något annat än ögonblicksbilder utav 
ett händelseförlopp som egentligen är utav mer skiftande karaktär. 

 
Intervjustudier 

 
Om man vill veta något om människors upplevelser, känslor och tankar om 
vad som pågår i världen måste vi fråga dem om detta.133 Den kvalitativa 
forskningsintervjun har därför varit mest ändamålsenlig för att få kunskap 
om invånares reaktioner på förläggningen i grannskapet.134 Det finns emel-
lertid olika typer av intervjuer och jag har använt mig av två slag; dels en 
mer explorativ intervjuundersökningsmetod, dels en mer strukturerad inter-
vjuundersökningsmetod. Den explorativa undersökningen passar när man 
inte vet tillräckligt mycket om en företeelse för att ställa preciserade frå-
gor.135 Att få ett slags förkunskap om grannskapet och vad som pågick där 
för att sedan göra en mer strategisk planering av den egentliga intervjuunder-
sökningen var också ett av mina syften med den första inledande undersök-
ningen. Ett annat syfte var att få kontakt med strategiska personer i grann-
skapet, dels för att få en bred bild av grannskapet från insatta invånare, dels 
för att få en acceptans i grannskapet för att underlätta mina fortsatta efter-
forskningar och min vistelse där.  

Ett syfte med de inledande intervjuerna var alltså att få kunskap om sam-
manhanget och dessutom ett slags biljett in i grannskapet för fortsatt 
datainsamling. En tematisk betoning på dessa intervjuer lades på att få kun-
skap om grannskapets historiska bakgrund och viktiga händelseförlopp i 
denna historia. Kapitel 6 som handlar om grannskapets historiska bakgrund 

                                                        
133 Patton 1990, ur Sauer 2004. 
134 I alla former av intervjuundersökningar finns tillförlitlighets- och validitetsproblem som 
måste minimeras i möjligaste mån. När det som i det här fallet, gäller en intervjuundersökning 
som handlar om känsliga eller värdeladdade ämnen finns det stor anledning att vara vaksam 
på hur trovärdigt respondenter besvarar frågor. Trovärdighetsfrågan kommer att diskuteras 
utförligare i nedanstående avsnitt om kvalitet i forskningsprocess och resultat. 
135 Merriam 1988, s. 88. 



 50 

bygger därför på den första intervjuundersökningen och de personer som 
ingått där. 

Den inledande och explorativa intervjustudien genomfördes 1993. I den 
ingick åtta personer, fem män och tre kvinnor. De valdes ut i egenskap av att 
de hade mycket sakkunskap om grannskapet.136 De hade även varierande 
bakgrund och roller i samhället. T.ex. hade två av dem bott i grannskapet 
sedan det byggdes,137 en var föreståndare för grannskapets matbutik, tre var 
föreningsaktiva och en var daghemsföreståndare. Jag gjorde en skillnad på 
benämningen av dessa intervjupersoner och de intervjupersoner som ingick i 
den efterföljande studien som genomfördes våren 1994. Jag benämnde sak-
kunskaparna för ”informanter” och intervjupersonerna i studie nr 2 för ”re-
spondenter”. I avhandlingens resultatkapitel finns förkortningar som anger 
vilken typ av intervjuperson som anges i citat, förkortningen (i.i.) anges för 
informanter och (r.i.) för respondenter. Från den explorativa intervjun gene-
rerades tematisk förförståelse om grannskapets processer som ledde mig 
vidare i urvalet av intervjupersoner och utarbetande av intervjuteman.  

Den förförståelse som gavs från första intervjugenomgången vägledde 
urvalet av de 19 personer som ingick i intervjuundersökning nr 2. Samman-
sättningen som framgår i nedanstående tabell innebar en spridning över ål-
der, kön, yrkesbakgrund och nuvarande sysselsättning, Dessutom eftersträ-
vades en variation på boendeområde.138 Spridningen och variationen motive-
rades utifrån de informantintervjuer som genomförts i ett tidigare skede. 139 

 

                                                        
136 Bengt Starrin och Lars Dahlgren (ur Starrin, Dahlgren, Larsson & Styrborn, 1991) benäm-
ner denna typ av intervjupersoner som sakkunskapare som är bra att inleda en intervjuunder-
sökning med särskilt om man söker helhetsbilder och kunskap om sammanhang. 
137 Dessutom hade en av dem som bott där sedan 1940-talet samlat tidningsurklipp och andra 
skriftliga källor som rörde grannskapet. 
138 Boendeområdet framgår dock inte i tabellen men det fanns en spridning av 
intervjupersonerna på grannskapets olika bostadsområden. 
139 Bl.a. gavs en förkunskap om de spänningar som fanns mellan grupper i samhället, olika 
generationer och yrkeskategorier. 
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Tabell 1 intervjupersoner: respondenter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intervjuerna var halvstrukturerade med löst formulerade teman. Detta efter-
som jag valt en öppen ansats och inte på förhand kunde veta med säkerhet 
vilka frågor som var viktiga att ställa.140 Det var ur tillförlitlighetssynpunkt 
också viktigt att inte låsa intervjupersonerna vid frågor som riskerade att leda 
dem in på tankespår som byggde på min förkunskap istället för deras fria 
berättande. Intervjuerna ramades in av ett fåtal teman och tydliggörande av 
syftet.141  Med några undantag var intervjuerna mellan 1,5-2 timmar långa, 
innehållsrika och inte alltid så fokuserade. Jag märkte tidigt att en förutsätt-
ning för att få ta del av respondenternas berättelser var att jag vunnit något 

                                                        
140 Starrin & Renck 1996, s. 134, menar att den ostandardiserade intervjun liknar vad Kvale 
avser med den ostrukturerade intervjun. Det är en intervjuform där man går in i intervjun med 
ett öppet förhållningssätt och lösa, tematiska frågor. 
141 Se bilaga om intervjuteman. 

Kön Ålder Yrkeskategori 

Man  20 Flyktingarbetare 
Man 50-55 Fd gruvarbetare, flyktingarbetare 
Man 35-40 Fd. gruvarbetare, fd flyktingarbetare, 

gruvarbetare 
Man 45-50 Fd. gruvarbetare, arbetslös 
Man 40-45 Fd. gruvarbetare, arbetslös 
Man 75 Fd. gruvarbetare, pensionär 
Man 35 Flyktingarbetare 
Man 50 Kommunanställd 
Kvinna 25 Studerande 
Kvinna 20 Arbetslös/(ALU) 
Kvinna 50 Flyktingarbetare 
Kvinna 45-50 Kommunanställd/arbetslös 
Kvinna 65 Hemmafru/pensionär 
Kvinna 25 Arbetslös/barnledig  
Kvinna 30 Fd gruvarbetare, studerande 
Kvinna 40 Kommunanställd 
Kvinna 30 Flyktingarbetare/kringverksamhet 
Kvinna 35 Studerande 
Kvinna 50 Näringsliv 
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slags förtroende och legitimitet, även innan intervjun. Jag insåg att det var 
betydelsefullt att jag kunde referera till möten jag varit på, informationstill-
fällen jag haft om min forskning eller att jag hade bekanta i trakten. Det var 
påtagligt att jag behövde peka ut min anknytning till sammanhanget för att få 
ett slags förtroende. Jag var då inte längre enbart forskarstuderande från 
Umeå, utan någon med anknytning. Efter att jag pekat ut mig själv på den 
geografiska och sociala relationskartan fick jag ofta ett förlösande ”jaha” och 
hade i och med det nått ett slags kaffebordsstatus i förtrolighet.   

Hur trovärdiga är människor när man frågar efter deras upplevelse av en 
flyktingförläggning? Hur inverkar viljan att vara politisk korrekt, riskerna 
för att avslöja något fördomsfullt, eller rädslan för att verka rasistisk genom 
de intervjusvar som ges? Frågan om vad av det som människor väljer att 
berätta som är sant är en filosofisk fråga och sanningsanspråken är alltid 
osäkra oavsett vilken studie man än gör där kunskapen bygger på männi-
skors utsagor. Det är alltid vad människor vill berätta som vi får höra. Därför 
har min strävan varit att möjliggöra ett berättande utifrån individernas för-
ståelsehorisont. Det har inneburit att individerna givits stora utrymmen till 
berättande om livet och tillvaron i grannskapet och ofta har de på det sättet 
själva kommit in på aspekter om förläggningen utan att jag själv behövt styra 
dem dit. 

I anslutning till detta kan man ifrågasätta om intervjun varit den mest 
lämpade datainsamlingstekniken? Ett anonymt frågeformulär kanske hade 
varit den mest lämpade tekniken då ingen hört eller sett personen berätta 
eller avslöjat sådant som varit av känslig karaktär? Dock kan inte den kun-
skap man får från ett frågeformulär ersätta en kvalitativ intervju. Det finns 
risker med skevheter och stora bortfall i ett anonymt frågeformulär, och i 
synnerhet förloras kontextualiseringen av de svar som ges. Efter övervägan-
den av det slag som jag redovisat här valde jag intervjumetoden och har strä-
vat efter att reducera eventuella forskareffekter142 och åstadkomma en så 
tillåtande intervjusituation som möjligt.143  

 

                                                        
142 Kvale 1997. 
143 Dock har jag tagit del av ett enkätmaterial som grannskapets paraplyförening genomförde 
under vintern 1994 med öppna attitydfrågesvar om bl.a. förläggningens betydelse för 
grannskapet. jag har fått tagit del av samtliga svar, men använder dem inte på något annat sätt 
än som referensmaterial då informerat samtycke inte inhämtats från alla invånare, 
frågeformuläret inte provats vetenskapligt och för att bortfallet var stort på en del frågor.  



 53 

Deltagande observation 
 

För att öka förståelsen om sociala processer och reaktioner i ett samman-
hang, behöver forskaren inte bara lyssna till vad som sägs om detta utan 
också ta del av den värld som aktörerna själva ser den.144 Datainsamlingen 
har därför också utgjorts av deltagande observationer i Malmliden. Att se 
grannskapets byggnader och sociala liv med egna ögon har syftat till att till-
föra ökad förståelse om det sammanhang intervjupersonerna refererar till, 
men också till att få konkret information om händelser och situationer som 
annars varit av dold karaktär. Observationerna används i avhandlingen som 
ett slags sekundär datakälla i förhållande till intervjuerna och har också spe-
lat roll som datatriangulering av de slutsatser som dragits från intervjuunder-
sökningen. Under ett inledande skede av avhandlingsarbetet deltog jag som 
tidigare nämnts i offentliga möten och besökte olika lokaler med särskilt 
syfte att presentera mig själv och forskningen och göra min närvaro bekant 
för invånarna. Senare har jag deltagit i olika slags fora; större offentliga mö-
ten där jag kunnat iaktta olika aktörers interaktion och budskap och också ta 
del av de problem, upplevelser som tagits upp till agendan. Jag har också 
varit inbjuden till föreningars och organisationers möten där jag haft en lyss-
nande roll. Jag har besökt hemvändardagar, utställningar i Folkets hus, fot-
bollsmatcher, restauranger och affärer för att samla information om hur det 
lokala sammanhanget kan förstås och för att uppleva stämningslägen i 
grannskapet.  

Metoden för observationerna har bestått av en blandning av dolda och 
öppna observationer. I offentliga miljöer är det nära nog omöjligt att genom-
föra öppna observationer eftersom det inte går att få informerat samtycke 
från alla som eventuellt berörs. Att göra dolda observationer kan vara en 
tillgång men även ett problem ur etisk- och tillförlitlighetssynpunkt. Att inte 
göra sin närvaro som forskare känd kan öka möjligheterna att få ta del av 
kunskap som annars skulle hållas dold för betraktaren om man visste om 
hennes närvaro. I intervjuer eller öppna observationer om ämnen som kan 
vara kontroversiella eller känsliga, så kan det förekomma tillrättalagda svar 
eller att information undanhålls. I forskning om ämnen eller sociala hand-
lingar som är tabubelagda, sker eller uttrycks i det fördolda rekommenderas 
därför dolda observationer som forskningsmetod.145 Det som talar emot dol-
                                                        
144 Henriksson & Månsson 1996. 
145 Det kan gälla forskningsämnen som rör sexualitet; t.ex. hur köp av sexuella handlingar går 
till eller kontakter mellan homosexuella på s.k. bastuklubbar går till  (t.ex. Henriksson 1991; 
Henriksson & Månsson 1996), men också andra rörelser och handlingar som kan betraktas 
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da observationer är bedrägligheten och intrånget i privatlivet. Risken att som 
dold observatör infiltrera sig så mycket att forskaren tappar perspektivet, 
”goes native” och att som forskare hamna i gråzonen för vad som är mora-
liskt tillåtet, är också något som talar emot dolda observationer. Jag har till-
lämpat en hållning där öppna observationer eftersträvats genom att i möjli-
gaste mån göra människor som berörs medvetna om att forskning bedrivs. 
Men mycket av min närvaro i grannskapet kan liknas vid street ethno-
graphy,146 dvs. studier i offentliga miljöer där individerna som ingår inte är 
identifierade eller vars privatliv inte blir studerat. Skaderisken för enskilda 
personer måste därför betraktas som liten. Vid besök på större möten och 
offentliga platser har det inte heller varit möjligt att fullt ut bedriva öppna 
observationer och strävan efter full förhandsinformation kunde också ha 
äventyrat datainsamling och syftet med den. 

De deltagande observationer som förekommit i Malmliden har varit ett 
komplement till intervjuerna och de har enbart varit dolda om det inte varit 
möjligt att göra öppna informerade observationer. Observationerna har inte 
varit strukturerade eller följt något på förhand uppgjort observationsschema. 
Dock har anteckningar förts från olika tillfällen då jag besökt Malmliden där 
mina sinnesintryck och reflektioner noterats. Resultat från eller samman-
ställningar av data från observationerna redovisas inte systematiskt eller 
sammanhållet i avhandlingen utan återges i de fall då iakttagelser på något 
sätt knyter an till centrala intervjuteman i avhandlingen. 

 
Skriftliga källor 

 
I avhandlingens empiriska resultatkapitel hänvisas även till skriftligt källma-
terial. Källmaterial som används är tidningsartiklar, uppsatser om och bilder 
av Malmliden, dokument från lokala och regionala myndigheter, broschyrer 
och informationsmaterial av olika slag och lokalt föreningsmaterial; t.ex. 
stadgar, medlemsförteckningar, styrelseprotokoll m.m.147 Källmaterialet har 
haft liknande syfte som observationerna nämligen att fungera som sekundärt 
material som relaterar till centrala teman ur intervjuundersökningen. För 
vissa resultatkapitel har skriftligt källmaterial spelat större roll än för andra 
kapitel. För kapitel 6 som handlar om Malmlidens karaktärsdrag och histo-
riska bakgrund har historiska beskrivningar, tidningsartiklar, museimaterial 
etc. spelat större roll än för andra kapitel. Beskrivningar av lokala samman-
                                                                                                                                  
som illegitima eller kriminella, se t.ex. Jorgensen 1989.  
146 Whyte Foote (1948) 1993. 
147 I referenslistan finns en förteckning av vilka typer av källor som använts. 
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hang eller platser av andra slag, kan byggas på många olika textkällor. Etno-
grafen John Dorst148 menar att från många oväntade källor som t.ex. menyer, 
skyltar, kartritningar och turistbroschyrer finns budskap om lokala samman-
hang, berättelser om platsers historik samt individers förståelse av dem.  I 
datainsamlingen har jag därför samlat på mig alla möjliga källor, skrivna av 
många olika aktörskategorier där även framställning av lokala sammanhang 
har ett informationsvärde i sig. T.ex. har enskilda invånares uppsatser om det 
lokala sammanhanget inte varit värderingsfria, men har just därför varit av 
värde för att beskriva invånares förhållningssätt till grannskapet vid olika 
tidpunkter. 

Ingen systematisk datainsamlings- eller analysmetod har tillämpats för 
källmaterielen annat än en källkritiskt etnografiskt inspirerad läsning av tex-
ter och material där meningsproduktionen varit i fokus. 

 
Kvalitet i forskningsprocess och resultat 

 
Då Oscar Lewis149 upprepade undersökningen av en mexikansk by, Te-
potzlán, omkring 20 år efter att den studerats av Robert Redfield150 drog han 
helt andra slutsatser om livet i byn än hans föregångare gjort. Redfield skild-
rade byns harmoniska och välintegrerade liv, medan Lewis upptäckte kon-
flikter, avund och individualism.151 Exemplet är kanske mest känt för att det 
illustrerar svårigheterna med replikerbarhet av en kvalitativ studie. Åtföljan-
de kommentarer om Tepotzlán och de skilda resultaten är i sig intressanta då 
det ifrågasätter om replikerbarhet och generaliserbarhet är möjliga eller ens 
eftersträvansvärda i studier av sammanhang i olika tidpunkter.152 Istället för 
att förklara de skilda resultaten med hänvisning till Tepotzláns kontextbun-
denhet och att bylivet ändrat karaktär efter 20 år, så argumenterade Redfield 
märkligt nog för att det var forskarpåverkan och de olika kunskapsintressen 
han och Oscar Lewis haft som givit upphov till de skilda resultaten.153 Redfi-
eld förklarade sig varit intresserad av att besvara vad människorna tyckte om 
medan Lewis varit intresserad av att veta vad människorna led av eller tyckte 
illa om.154 Redfields kommentar är intressant då den uppmärksammar att en 

                                                        
148 Dorst 1989. 
149 Lewis 1951. 
150 Redfield 1955. 
151 Bryman 1997, s. 92-93. 
152 Bryman 1997, s. 92-93. 
153 Bryman 1997, s. 92-93; Redfield 1955, s. 136. 
154 Redfield 1955, s. 136. 
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kvalitativ studies resultat alltid uppkommer i interaktion med forskaren och 
att det därför är väntat med olika resultat, men som inte betyder att resultatet 
därför skulle vara värdelöst. Verkligheten är komplex, flerdimensionell och 
föränderlig och att studera den är det samma som att studera människors 
upplevelser av världen. Ett kvalitetskriterium som betonar den grad av likhet 
som finns mellan den information som samlats in och den ”verklighet” var-
ifrån den hämtats är därför otillräckligt.155 Det som man egentligen observe-
rar i kvalitativ forskning är människors konstruktion av verkligheten. ”En 
fallstudieforskare försöker ständigt fånga och skildra verkligheten som den 
upplevs av de människor som finns i den. I en bemärkelse är det som tycks 
vara sant eller som upplevs vara sant viktigare än det som faktiskt är sant.”156  

Oavsett vilka antaganden man gör sig om vad verkligheten är för något, 
måste forskaren ändå alltid ställa sig frågan om i vilken utsträckning det går 
att lita på resultatet som en kvalitativ studie ger. I ett korrespondenskriterium 
utgår man ofta från en entydig relation mellan verklighet och tolkning. En-
ligt min mening behövs andra kvalitetskriterier för att bedöma om resultatet 
från studier av en multipel verklighet är trovärdigt och rimligt. I avhand-
lingsarbetet har jag lagt tonvikten vid resultatens konsistens157 eller i annor-
lunda termer, deras inre validitet.158 I det följande diskuteras hur jag efter-
strävat resultatens empiriska förankring, där bl.a. min egen förtrogenhet med 
sammanhanget som studerats är ett kvalitetskriterium och även mitt sätt att 
använda olika datakällor. Jag har här genom att samla mycket information 
om sammanhanget kunnat återge en tät och innehållsrik beskrivning som 
möjliggör en förståelse av hur data genererats. I strävan efter resultatets em-
piriska förankring har jag återkopplat data till respondenterna och till en 
referensgrupp sammansatt av olika invånarkategorier. Intervjuutskrifter 
skickades till samtliga informanter och respondenter och tillfälle gavs till 
tillägg eller förtydligande. En referensgrupp som bestod av ett mindre antal 
invånare träffades sammanlagt vid tre tillfällen under avhandlingsarbetets 
gång. Träffarnas syfte var att erhålla synpunkter på datainsamling och att 
förankra studien i planeringsstadiet. De syftade även till att återkoppla fram-
växande data och utbyte av information om vad som pågick i grannskapet.  

Förutom empirisk förankring har jag strävat efter att synliggöra mina per-
spektiv och utgångspunkter som gör det möjligt att sätta avhandlingens re-
sultat i ett sammanhang. I detta har också ingått att klargöra den egna posi-
                                                        
155 Merriam 1994, s. 178. 
156 Merriam 1994, s. 178. 
157 Ödman 1979. 
158 Merriam 1994, s 177. 
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tionen i interaktionen med respondenter och informanter för att undvika skev 
inverkan på de data som samlats in. I datainsamlingens olika faser har det 
varit nödvändigt att ständigt ifrågasätta i vilken utsträckning mina frågor och 
min närvaro möjliggjort (eller hindrat) intervjupersonernas trovärdiga berät-
telser om sammanhanget. 

Jag vill här återvända till frågan om valet av kvalitativa intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Hur får man trovärdiga svar och berättelser om indivi-
ders upplevelser om att ha en flyktingförläggning i grannskapet? Är det inte 
rimligt att personer vill framstå med politisk korrekthet och därför kan vän-
tas ge en tillrättalagd eller sockrad bild av sin egentliga uppfattning? Som 
tidigare nämnts, så är detta trovärdighetsdilemma av generell karaktär i all 
kvalitativ forskning – vi vet helt enkelt aldrig om folk pratar sanning och vad 
de väljer att berätta eller dölja för oss. Men likväl är den bild de återger ock-
så den bild de vill berätta för oss och något annat alternativ är otänkbart och 
integritetskränkande. Men eftersom flyktinginvandring och flyktingmottag-
ning omges av en normativ laddning så antog jag på förhand att det kunde 
vara svårt att nå uppriktighet i intervjupersonernas resonemang. Jag hade 
därför några strategier för att ta mig an utmaningen. Det ena var att kombi-
nera intervjuerna med observationer som gav mig mer och kompletterande 
information om vad som pågick i grannskapet och vad människor tyckte och 
tänkte i olika situationer.  Det andra var hur jag lade upp själva intervjusitua-
tionen och på vilket sätt jag ställde frågor. Att intervjuerna var tematiska och 
löst strukturerade var en förutsättning. I min presentation av intervjuns syfte 
gav jag en bred beskrivning om vad de kunde vänta sig att samtalet skulle 
handla om; att förläggningens närvaro och betydelse var ett av flera ämnen 
jag var intresserad av men att huvudfrågan rörde individens subjektiva upp-
fattningar om hur det var att leva i grannskapet och vad de ansåg höll på att 
hända med det. På så sätt undvek jag ett på förhand snävt och laddat fokus 
på frågan om förläggningen.  

Min approach var också explorativ vilket innebar att jag inte på förhand 
visste om närvaron av förläggningen ens var ett viktigt tema för den specifi-
ka intervjupersonen. Jag var således tvungen att vara tillbakahållen och låta 
intervjupersonen leda mig in på vad som var väsentligt just för henne eller 
honom. I intervjun lämnades mycket utrymme till deras berättande och be-
skrivande som jag löpande följde upp med frågor. Jag upplevde därför aldrig 
att någon intervjuperson värjde sig, eller på annat sätt visade några svårighe-
ter med att beskriva sina upplevelser av grannskapet.  

Det var även viktigt att tänka igenom och hantera de känslor som kunde 
väckas hos mig om intervjupersoner gav uttryck för fientlighet och intole-
rans. Känslor av aversioner eller avslöjanden av min egen inställning kunde 
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direkt inverka på vad intervjupersonerna skulle säga vilket innebar att jag 
uppvisade nyfikenhet, artighet, empati och frågvishet men aldrig normativa 
ställningstaganden inför någon fråga. I forskning om ämnen som rört rasism 
eller attityder till invandrare, har det påpekas om svårigheten att balansera 
mellan empatiska förhållningssätt i intervjusituationen.159 Det kan här ut-
vecklas till etiska dilemman hur forskaren än gör. Om hon inte ifrågasätter 
eller markerar sitt avståndstagande till fientlighet kan det i sig medverka till 
att antidemokratiska förhållningssätt reproduceras. I Billigs160 studier av 
fascister beskriver han det olämpliga med att vara såväl förstående som di-
stanserad till intervjupersonerna. Kathleen M. Blee 161 hävdar emellertid att 
det är skillnad mellan att visa empatisk och sympatisk förståelse och att man 
måste hålla isär dessa förhållningssätt. Man bör och ska visa intervjuperso-
nen empati, men det behöver inte innebära att man sympatiserar med vad 
hon säger eller tycker. Under intervjuerna har sällan balansgången mellan 
empati och distans varit något bekymmer, däremot har jag i efterhand behövt 
tid för att smälta intryck och vad jag ibland upplevt som obehag inför indivi-
ders uppfattningar och utsagor.  

Genom att göra observationer i grannskapet, då jag med egna sinnen tog 
del av vad som pågick och hur det diskuterades kunde jag också fördjupa 
och få den information jag fått via respondenterna bekräftad. Jag kunde vid 
något tillfälle se med egna ögon hur en av grannskapets affärer stängt igen 
sin verksamhet och annonserat att det var förläggningens och flyktingarnas 
fel att man blivit tvungen att stänga. Jag kunde även genom att besöka sim-
hallen uppfatta att man ordnat särskilda besökstider för grannskapets invåna-
re. Genom att vid flera tillfällen gå på föreningsmöten och lyssna kunde jag 
också höra vad enskilda människor hade för uppfattningar och bekymmer. 
Min närvaro accepterades utan invändningar eller uppmärksamhet, vilket 
sannolikt hade att göra med mitt förarbete där jag valt ”rätt” kontaktpersoner 
som introducerade mig i olika sammanhang men också för att jag hade släkt-
anknytning i området. 

Ett alternativt tillvägagångssätt som kunde ha ökat tillförlitligheten i 
insamlande data och validiteten i undersökningens resultat hade varit att göra 
intervjuer av asylsökande om deras upplevelser av hur det blivit mottagna i 
grannskapet. Genom att intervjua asylsökande hade de sammanlagda bilder-
na från intervjuer och observationer kunnat trianguleras, även om bilderna 
                                                        
159 Se t.ex. Billig 1978. 
160 Billig 1978. 
161 Blee (2002), reflekterar över risker och moraliska dilemman med att delta från insidan i 
studiet av organiserad rasism. 
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från asylsökande och invånare inte behövt sammanfalla. Men att intervjua 
asylsökande kunde även det innebära både tillförlitlighetsproblem och etiska 
problem. De språkliga hindren var ett av dessa och hade varit tvunget att 
hanteras via tolk. Många av de asylsökande var också i ett krisförlopp och 
uppvisade symptom på PTSD162 varav en del var av allvarlig karaktär. Det 
skulle kräva noggranna avvägningar för att välja ut intervjupersoner som inte 
skulle riskera att lida skada, avvägningar som jag inte ansåg mig ha kunska-
pen och kapaciteten att göra. Att vara asylsökande innebär ett underläge, ett 
beroendeförhållande till beslutande och mottagande myndigheter och sam-
manhang som jag antog kunde inverka på den information jag skulle få utav 
dem. Det kan antas vara rimligt i situationen som asylsökande att uppvisa en 
inställsamhet och tacksamhet inför det omgivande sammanhanget där det 
också kunde ha varit svårt att skilja ut mig som oberoende forskare från 
andra myndighetspersoner som man träffar på vägen till beslutet om uppe-
hållstillstånd. Ett optimalt tillvägagångssätt hade varit att intervjua flyktingar 
som fått uppehållstillstånd, placerats i någon kommun och därmed lämnat 
Malmliden men som retrospektivt reflekterat över tiden på förläggningen i 
grannskapet. 

 
 

Analys av data och förhållandet mellan teori och data 
 

Som beskrevs i tidigare avsnitt så är avhandlingens design av en upptäckan-
de karaktär vilket inneburit att både problemställning och analysram inled-
ningsvis varit löst formulerade. I figuren ges en översikt hur analys gått till 
och hur teoretiska begrepp förts in i avhandlingen och vilken roll dessa spe-
lat för abstrahering av data. Som passande schematisk modell för hur forsk-
ningsprocessen har gått till, så har jag tagit hjälp av Charles Ragins modell 
för samhällsvetenskaplig forskning. 163  

 Empiriska bilder/teman (images i Ragins version) är tematiseringar eller 
synteser som forskaren gör av data. Ragin framhåller att de bilder (images) 
som forskaren konstruerar av data är idealiseringar och ofrånkomligen kon-
struktioner, de baseras på urval av data i avsikten att sortera och skapa me-
ning av en verklighet vars detaljrikedom och komplexitet inte till fullo går 
att återge.164 
                                                        
162 PTSD står för Posttraumatisk stress disorder. 
163 Charles C Ragin kallar modellen för A simple model of social research. Illustrationen är en 
avbild av den som Ragin visar i boken Constructing social research, 1994, s. 57. 
164 Ragin, 1994, s. 70. 
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 “Researchers make sense of their evidence by constructing images of their 
cases from the data they have collected. In effect, an image is constructed by 
the investigator when he or she brings together or synthesizes evidence”.165 

 
Ragins modell öppnar upp för variation på hur fastlåsta eller teoretiskt 
styrande teoretiska utgångspunkter kan vara i insamlandet och analys av data 
beroende på hur induktiv eller deduktiv forskningsprocessen är. 

 
“Ideas and evidence interact through images and analytic frames /…/In some 
research (analytic) frames are fixed at the start of the study, while in others 
they may be either flexible or fluid and change during the course of the study. 
/…/ a flexible frame is useful, for example, in studies that seek to explore di-
versity or advance theory. A flexible frame shows the researcher where to 
look and what factors to look for without making specific hypotheses about 
relationships among factors.”  

 
Analytiska ramar kan alltså vara fixerade vid studiens inledning eller vara 
flytande och elaborerats fram i samspel med data. Vidare kan analytiska 
ramar fylla olika funktioner: att klassificera data eller kategorisera dem.166 
Ragins terminologi images motsvaras av bilder eller teman som i min av-
handling utgörs av de resultatkapitel som presenteras tematiskt. Dessa teman 
ger ett slags summerade bilder av den studerade verkligheten vilka bygger på 
synteser av data. Det är bilder som skapar mening åt de annars osorterade 
intrycken som givits av allt samlat intervjumaterial. Nästa fas i avhandlings-
arbetet var att relatera bilderna/teman till en analytisk nivå och således be-
greppsliggöra de bilder av verkligheten som gavs. 

 
Once formed, images interact with analytic frames. The process of construct-
ing images (or imaging) complements the process of deriving analytic frames 
from theory. While these to activities, framing and imaging correspond to de-
duction and induction.167 

 
Ett viktigt begrepp i analysprocessen i Ragins modell är retroduktion vilket 
betyder att teoretiska utgångspunkter och data är i samspel under forsk-
ningsprocessen. Retroduktion innebär en dialektisk rörelse mellan empiriska 
teman och analytiska begrepp, en pendling mellan att analysera empiriska 
fynd, förstå dem som något och söka efter relevanta teoretiska begrepp och 
                                                        
165 Ragin, 1994, s. 68. 
166 I avsnittet nedan om analytiska ramar beskrivs detta närmare. 
167 Ibid, s. 72. 
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benämningar för de empiriska fynden Retroduktion motsvaras i figuren av 
att pilarna går åt båda hållen mellan boxarna för bilder och analytiska ramar.  
 

Figur 1 Avhandlingens forskningsprocess  
 

Den explorativa designen i mitt arbete har inneburit ett relativt förutsätt-
ningslöst kunskapssökande där varken studiens problemställning eller teore-
tiska ram inledningsvis var styrande för kunskapssökandet. Den teoretiska 
ramen var inte heller bestämd eller utvecklad i detta skede. Dock var inte 
kunskapssökandet helt förutsättningslöst då jag hade förkunskaper om den 
flyktingpolitiska inramningen, det lokala sammanhanget och tidigare forsk-
ning om lokal flyktingmottagning och invandring.  Men eftersom ingången 
till avhandlingen var mer induktiv än deduktiv till sin karaktär har jag mar-
kerat en tunn pil från boxen med teoretiska utgångspunkter och en något 
kraftigare pil från boxen empiriska utgångspunkter.  

Data i studien består av intervjuer och deltagande observationer. Resul-
tatkapitlen (kap sju-nio) är genererade ur en kodningsprocedur inspirerad av 
grounded theory metodik.168 Den analytiska ramen har utvecklats successivt 
och efterhand tillåtits påverka de data som fortsättningsvis samlats in. Därför 
finns pilar i båda riktningarna mellan boxarna för bilder/teman och analytis-
                                                        
168 Här har jag i synnerhet inspirerats av Starrin, Dahlgren, Larsson & Styrborns (1991) be-
skrivning av olika kodningsprocedurer i en grounded theory inspirerad analysform. Med 
grounded theory åsyftas teorigenerering på empirisk grund (s. 31). Det går i Starrin, Dahlgren, 
Larsson och Stryborns tappning ut på att följa ”det iögonfallande sättet” istället för ”kartan 
gäller sättet” i datainsamling och analys. Att följa vägen från data till teori är det principiella 
tillvägagångssättet, att utveckla teoretisk känslighet och att samla på ”teoretiska pusselbitar” 
(s. 37-58). 
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ka ramar. Den teoretiska analysramen som presentas i kapitel fem, består av 
för studien relevanta perspektiv och begrepp och har också den utvecklats i 
samspel med de empiriskt grundade bilder som genererats. Den analytiska 
ramen syftar till att begreppsliggöra de empiriska resultaten, dvs. vad reak-
tionerna på flyktingförläggningen kan benämnas som (sensitzing concept)169, 
hur de kan förstås (framing by case)170 och vilka olika aspekter reaktionerna 
kan vara uttryck för (framing by aspect).171 Utvalda teoretiska perspektiv och 
begrepp har sedan i sin tur påverkat de empiriska tematan (reaktionerna) 
genom att de begreppsliggjorts och abstraherats. 

 
Exempel på hur avhandlingens teman och kategorier har skapats från ut-
sagor 

 
Att i ord och text beskriva processen då enskilda intervjupersoners utsagor 
övergått till att bli sammanhängande mönster för att sedan bli abstraktioner, 
tenderar att bli en tillrättalagd version av det arbete som kantats av svårdefi-
nierade och ostrukturerade tankeprocesser, aha-upplevelser, kluddande och 
förkastande, till förmån av det som kan beskrivas och benämnas. Analys 
syftar till att fenomen, i dess ostrukturerade och uppenbara form de uppträ-
der, blir till något, ett mönster eller till en helhet från det som varit löst och 
ostrukturerat sammanhängande delar.172 Då avhandlingens problemställning 
inte varit teoristyrd till sin karaktär, har det inneburit att jag arbetat med 
intervjuresultatet öppet och förutsättningslöst. För att skapa mening i det 
transkriberade intervjumaterialet har jag i enlighet med grounded theoryin-
riktningens173 vokabulär, arbetat med öppna och substantiva kodningar. I 
korthet har det gått till på följande sätt: de inledande intervjuerna kodades 
med öppen kodning, därtill benämndes olika centrala teman med vardagliga 
begrepp. Sedan vidtog ett arbete för att teoretiskt abstrahera de empiriska 
teman som växt fram. Sökande av lämpliga teoretiska perspektiv och be-
grepp gjordes i detta stadium, för att sedan mynna ut i analytiska ramar som 
gav mening åt de framväxande resultaten.174   

                                                        
169 Denzin & Lincoln 1994. 
170 Ragin 1994 s. 63. 
171 Ibid, s.64-65 
172 Ibid. s. 55. 
173 Tillvägagångssätt som brukar benämnas som grounded theory grundas inte på en metodo-
logi eller inriktning, men de som brukar förknippas med den är bl.a. Glaser & Strauss 1967; 
Glaser 1978; Strauss 1987. 
174 Hur proceduren att läsa och inspireras av teori och skapa analytiska ramar, beskrivs när-
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Emellertid, vid den inledande fasen för den öppna kodningen ställdes förut-
sättningslösa frågor till materialet, t.ex.: vad domineras samtalet av inne-
hållsmässigt? Vad är det intervjupersonen uttrycker i fråga om vad förlägg-
ningen betyder för honom/henne; är det positiva, negativa innehåll? Vad är 
det för slags innehåll i det som sägs? Därefter kunde ett mindre antal teman 
urskiljas som vägledde den fortsatta intervjuundersökningen. I det följande 
exemplifieras hur detta kunde gå till: 

 
Utsaga 1: Öppen kodning I:  
det har alltid varit uppdelat i samhället  delade uppfattningar - inte entydigt 
om flyktingförläggningens vara eller inte      
 
Figur 2 Öppen kodning, första steget 

 
Därefter förbereddes nästkommande intervjuer med intervjufrågor som för-
djupade de teman som mynnat ut från den öppna kodningen. Vid efterföljan-
de intervjuomgång ställdes mer tematiska frågor för att få veta mer om de 
teman som emanerat från den öppna kodningen. T.ex. vad bestod de delade 
uppfattningarna av? Vilka hade den ena eller andra uppfattningen? Varför 
hade man de uppfattningar man hade? Utsagor från den andra intervjuom-
gången blev av naturliga skäl, många fler som var relevanta i förhållande till 
första utsagan och de kunde se ut så här: 
 
Utsagor 2: Öppna koder II: 
- de som jobbar på förläggningen försvarar den flyktingarbetare - för  
- det där ger inget jobb till de som behöver det gruvarbete, arbete till gruvarbetare 
- det vi skulle behöva här är en industri industri, inte förläggning 
- det här är ingen bra ersättning för att gruvan  förläggning, ersättning till gruva 
  lade ner 
  
- många som bor mitt ibland dem är störda grannar störda (inte andra invånare) 
- det har blivit mycket slitage på hus och ytor hus, områden slits 
- förr behövde man inte låsa hot mot privat sfär, lås 
 
- de är många som är arga för att det är fler antal, SIV inte att lita på 
  flyktingar än SIV lovat 
- förläggningen är ju inte vårat initiativ ej inv. idé, beslut utifrån, överkörda? 
 
Figur 3 Öppen kodning, andra steget  

                                                                                                                                  
mare i avsnittet nedan. 
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Så här varvades intervjuer med öppna kodningar och med fördjupade inter-
vjuer som gav mer tematisk information om framväxande data. Utifrån de 
exemplifierade koder som gjordes och fler fördjupade intervjuer som genom-
fördes kunde sedan ytterligare tematiska koder göras: 

 
Öppna koder II Nya intervjuer/utsagor Tematiska kategorier 
 
- Förläggningsarbetare – för - Bruksanda, historia 
- Gruvarbete, arbete till gruvarbetare 
- Industri, inte förläggning 
- Förläggning, räddning för orten - Ekonomisk nytta 
 
- De som bor grannar störda (inte andra)  - Platsrelaterade reaktioner 
- Hus, områden slits   och intrång 
- Hot privat sfär 
 
- Antalet flyktingar - Intrång på självbestämmande 
- Myndigheternas (brutna) löfte 
- Förläggningen ett beslut utifrån? 
 
Figur 4 Intervjuer och tematiska kategorier 

 
 
Analytiska ramar och sensitizing concepts 

 
Avhandlingens analytiska ramar har vuxit som sagt fram efterhand genom 
att mönster och kategorier har urskiljts från insamlad data. Ingen på förhand 
fixerad teoretisk eller analytisk ram skapades innan datainsamlingen påbör-
jades. Dock har jag inte varit helt teoretiskt förutsättningslös då förkunskap 
skaffats genom att läsa om tidigare forskning som därmed givit mig en upp-
fattning om vilka teoretiska perspektiv som varit relevanta i dessa studier. 
Under vägens gång har också preliminära begrepp vuxit fram, i likhet med 
vad Dahlgren och Starrin kallar spårhundsbegrepp.175 I det följande skall jag 
förklara vilken roll teori och begrepp spelat i avhandlingen och genom vil-
ken process analytiska ramar bildats. 

 
“As more is learned about the cases and as categories and concepts are clari-
fied, the researcher can address basic questions: What is the case a case of? 
What are its relevant features? What makes the chosen research subject or site 

                                                        
175 Starrin, Dahlgren, Larsson & Styrborn, 1991, s. 20. 
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valuable, interesting or significant? As qualitative researchers elaborate ana-
lytic frames, they also deepen their understanding of their cases”.176 
 

Ovanstående citat passar in som en relevant beskrivning av vilken roll analy-
tiska ramar spelat i avhandlingen. Bildandet av analytiska ramar har haft 
elaborerande karaktär, dvs. utarbetats vartefter empiriska kategorier klarnat 
och mer lärdom och förståelse uppnåtts. Processen kan beskrivas som en 
pendelrörelse mellan å ena sidan empirisk bearbetning, läsning av litteratur, 
preliminära val av analytiska begrepp eller nyckelord, för att sedan å andra 
sidan återgå till det empiriska materialet en vända till, pröva analytiska till-
lämpningar, läsa mer litteratur för att successivt uppnå ett slags teoretisk 
mättnad där det varit dags att bestämma begrepp och ramar. Det är en proce-
dur som Ragin kallar retroduktion, alltså varken induktion eller deduktion i 
dess renodlade former utan en växelvis tillämpning av induktiva och deduk-
tiva förhållningssätt till teori och data. 

En analytisk ram (eller flera) är sätt att se saker på, och genom att använ-
da och formalisera analytiska ramar kan man som forskare relatera sina re-
sultat till annan forskning och ackumulera generell kunskap om sociala fe-
nomen. Analytiska ramar behövs för att såväl klassificera som för att karak-
terisera sociala fenomen och båda funktionerna är väsentliga för att uppnå 
dialog mellan empiriska fynd och analytisk förståelse. Jag tilltalas av Ragins 
typologisering av analytiska ramar: i dem som å ena sidan tjänar syftet att 
klassificera fenomen och dem som å andra sidan syftar till att karakterisera 
dem. Den förstnämnda typen av analytiska ramar kallar han framing by case 
och den andra för framing by aspect. Framing by case, dvs. att analytiskt 
klassificera ett fenomen handlar om att ställa frågor som: vad är det som – 
det här fenomenet som studeras – är ett uttryck för? (egen översättning)177 
Framing by case handlar således om att benämna och kategorisera ett feno-
men som något. Framing by aspect handlar däremot att karakterisera varia-
tioner eller kännetecken inom ett case. När man väl identifierat vad ett fe-
nomen är ett uttryck för (eller exempel på) så används teori och begrepp för 
att identifiera uttryckens särdrag. T.ex. en studie vars syfte är att undersöka 
interaktionsmönster på en buss eller en flygplats, kan resultera i att den in-
teraktion som pågår är till stor grad ett uttryck för att undvika interaktion. 
Icke-interaktion kan utgöra den analytiska klassificeringen för att benämna 
interaktionen på bussar. Därefter kan man söka analytiska ramar för vad 
                                                        
176 Ragin, 1994, s. 90. 
177 Detta är min översättning av Ragins fråga: ”what is this – the phenomenon being studied – 
a case of?” En alternativ översättning på  ”a case of” skulle kunna vara: ”ett exempel på.” 
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icke-interaktionen karakteriseras av. Det kan vara intressant att undersöka 
hur man åstadkommer icke-interaktion. Kanske blir den mest framträdande 
kategorin för på vilket sätt man åstadkommer icke-interaktion på en buss, 
den icke-verbala. Andra aspekter av icke-interaktion på en buss kan vara om 
interaktionen skiljer sig åt beroende på olika omständigheter eller påverkas 
av olika aspekter som mängden människor på bussen, vilken typ av bussfärd 
det är, långfärds- eller lokalbuss, etc.  

 
Exempel på hur teoretiska begrepp och analytiska resonemang har växt 
fram 

 
I figur 5 illustreras i vilken ordning den analytiska ramen och teoretiska be-
grepp förts in i forskningsprocessen. Efter att data kodats, syntetiserats och 
kategoriserats så har frågor ställts till dessa kategorier vad de är ett uttryck 
för (framing by case). Data visade att reaktionerna var både för och emot 
förläggningens etablering och att upplevelserna inför förläggningens och 
asylsökandes närvaro var kluvna. Reaktionernas uttryck kunde alltså summe-
ras som kluvenhet. Kluvenhet kan alltså betraktas som ett spårhundsbegrepp, 
eller sensitizing concept. I nästa analyssteg kunde jag gå vidare och undersö-
ka vilka aspekter eller vilka former som fanns av denna kluvenhet (framing 
by aspect). Jag fann då att det fanns rumsliga och sociala uttryck i reaktio-
nerna. Jag tog t.ex. del av hur intervjupersoner beskrev både ett avståndsta-
gande och närmande till förläggningen och de asylsökande. De intervjuper-
soner som markerade ett avståndstagande till förläggningen och de asylsö-
kande kategoriserade också de senare som anonym grupp. Intervjupersoner-
na gav också uttryck för olika strategier för att hålla detta avstånd. Det här 
var alltså aspekter av kluvenheten som var ett slags (mot)handlingar eller 
strategier. Parallellt med analysen av data läste jag litteratur och sökte bland 
teoretiska perspektiv och begrepp. Den teoretiska tankefiguren NIMBY178 
(not in my backyard) visade sig fruktbart för att göra de olika aspekterna av 
kluvenheten begriplig och särskilt då de mothandlingar och strategier som 
användes. Stigmabegreppet var fruktbart för att förstå kategoriseringen och 
avståndstagandet.  

                                                        
178 T.ex. Fracchia mfl. 1976; Weber 1978; Gustavsson 1989; Palmblad 1992; Takahashi 1998; 
Wilton 2002; Lubbers, Coenders & Scheepers 2006. 
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Figur 5 Analytiska begrepp och data i dialektik 
 

Den text som framgår av bildens boxar illustrerar hur den analytiska proces-
sen gick till och hur växelspelet mellan empiriska teman och analytiska ra-
mar gick till. Bilden är dock inte helt fullständig då den inte visar alla empi-
riska teman som framkommit från data och inte heller samtliga teoretiska 
begrepp viktiga för analysen. Urvalet av text i figuren syftar dock till att ge 
läsaren en huvudsaklig idé om hur pendlingen mellan data och begrepp gått 
till och successivt lett fram mot abstraktioner av avhandlingens resultat.  
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Kapitel 3  
 

Det politiska sammanhanget – svensk flyktingpolitik un-
der andra hälften av 1900-talet 
 
 
En tid präglad av förändring 
 
De reaktioner på en utlokaliserad flyktingförläggning i Malmliden som stu-
derats i denna avhandling utspelas i början och mitten av 1990-talet, dvs. i 
ett annat samhällsekonomiskt och invandrarpolitiskt sammanhang än när 
detta skrivs. Den tidsperiod då förläggningen fanns i Malmliden, mellan 
1980-talet och slutet av 1990-talet präglades av starka omvärldsförändringar 
och svängningar i svensk politik och ekonomi vilka kom att ge stora varia-
tioner och ryckigheter i flyktinginvandringen och flyktingmottagandets or-
ganisering. Inledningen och mitten av 1990-talet kännetecknades av kon-
junkturnedgång och arbetslöshet.  

Omvärldsförändringarnas inverkan på den inhemska arbetsmarknaden har 
i kombination med underskotten i de offentliga finanserna sammantaget 
beskrivits som typiska drag i nittiotalets kris i den svenska ekonomin.179 
Etableringen av flyktingförläggningen i Malmliden gjordes redan 1987 då 
den svenska ekonomin fortfarande karakteriserades av optimism och expan-
sion. Därtill präglades perioden av en politisk föränderlighet med regerings-
skiften, ideologiska förändringar med bl.a. ökad tilltro till marknadslösningar 
och konkurrensutsättning av offentlig vård och service. På flera sätt framstår 
också 1990-talets första hälft som en tid av hårdnande attityder från det eta-
blerade Sverige gentemot människor som sökte asyl och i relation till flyk-
tingpolitiska frågor generellt sett.180  

Ideologisk, politisk och ekonomisk föränderlighet kom också att prägla 
invandrings- och invandrarpolitiken som resulterade i ett antal långdragna 

                                                        
179 Se t.ex. Välfärdsbokslutet: SOU 2001:79, s. 148. 
180 I valrörelsen i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet hårdnade klimatet betydligt i de 
politiska förslagen om flyktinginvandring och –omhändertagandet. Andra inslag i samhället 
var att det inträffade en rad attentat mot flyktingar, flyktingförläggningar och personer som 
uppfattades som icke-svenskar. Bl.a. skedde ”Lasermannens” första dåd sommaren 1991 
(Boréus 2006). En listning uppskattar att över 100 attentat som inbegrep mordbränder, 
sprängmedel eller skjutvapen, riktades mot invandrare, flyktingar, asylsökande eller förlägg-
ningar mellan 1982-1992 (Bjørgo 1997). 
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och upprepade utredningar.181 Förslagen och reformerna avlöste varandra 
och en del av de förändringar som genomfördes var av genomgripande ka-
raktär. Det som kanske är mest intressant och av betydelse för etableringen 
av förläggningen i Malmliden är de utredningar och reformer som samman-
taget kan benämnas som ”hela Sverige strategin”. Denna strategi innefattade 
en genomgripande omstrukturering av flyktingmottagandets organisering 
och inkluderade nästan hela landets kommuner i flyktingmottagandet.182 
Bakgrunden till och sammanhanget runt ”hela Sverige strategin” kommer 
vara särskilt i fokus för framställningen i detta kapitel. Det är svårt att be-
skriva strategin som en isolerad företeelse då den måste begripas i relation 
till ett vidare nationellt (invandrarpolitiskt) sammanhang.  

Invandring och integrationsprocesser sker, och etniska relationer utveck-
las alltid i ett tidsbundet ekonomiskt och politiskt sammanhang. Villkoren 
för att migrera till ett land och för att etablera sig i ett nytt land hänger sam-
man med en rad komplexa tidsberoende faktorer i omvärlden och inte minst i 
mottagarlandet.183 En nations konjunkturläge184 men också vilken typ av 
välfärdsregim den anammat verkar hänga samman med de invandringsflöden 
som uppstår och hur dessa regleras,185 men också med hur dess invandrarpo-
litik (integrationspolitik), regel- och mottagningssystem för nyanlända ut-
formas.186  Hur öppna en nations gränser är och hur ambitiös och generös 

                                                        
181 Själva inledningen av utredningsfasen kan sägas ha påbörjats när Invandrarpolitiska kom-
mittén (IPOK) tillsattes 1980 för att påbörja en fullständig översyn av Sveriges invandrar- och 
invandringspolitik. Den mynnade ut i en rad reformer och lagändringar (bl.a. en förnyad 
utlänningslag 1986) som egentligen handlade om att inrätta en flyktingpolitik från vad som 
varit en arbetsmarknadsanpassad invandringspolitik. Det första steget i en sådan riktning var 
överföra huvudmannaskapet för invandringsfrågorna från Arbetsmarknadsverket till Invand-
rarverket. Därefter genomfördes utredningar om bl.a. vilka myndigheter som skulle ansvara 
för flyktingmottagning (t.ex. Ds A 1978:1; Ds A 1981:11) om hur flyktingmottagandet skulle 
gå till (prop.1983/84:124, 1993/94:94), hur ersättningen skulle utformas och hur fördelningen 
av betalningsansvaret skulle göras (1989/90:105, 1991/92:72).  
182 ”Hela Sverige-strategin” har blivit en samlingsbeteckning för den omstrukturering av 
invandrarpolitiken som skedde i början och mitten 1980-talet, där huvuddragen i den nya 
politiken handlade om att involvera hela Sverige i flyktingmottagandet. Se Ds A 1981:11, 
Prop 1983/84:124. 
183 Se t.ex. Schierup 1991; Appelqvist 1999; Södergran 2000 för migration i omvärlds- och 
nationell belysning.  
184Se t.ex. Lundh & Ohlsson 1994 (Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring) om hur 
synen på invandring och Sveriges invandringsflöden har följt konjunkturer och efterfrågan på 
arbetskraft. 
185 Se t.ex. Faist 1995; 1996. 
186 Se Appelqvist 1999, s. 24-27 för en diskussion om den svenska välfärdsstaten och 
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politiken är för integrering av nyanlända kan kopplas till landets välfärdsre-
gim. I s.k. omfattande välfärdsstater är invandringen oftast reglerad och det 
finns politik för att underlätta integration till skillnad mot begränsade väl-
färdsstater.187 Acceptansen av invandring i ett land som Sverige med en om-
fattande välfärdsstat varierar enligt Thomas Faist som ”ebb och flod i rela-
tion till landets ekonomi” (min översättning).188 Vid perioder av ekonomiska 
kriser och hög arbetslöshet är det också enligt Faist väntat att i länder med 
ett ambitiöst välfärdssystem och med en aktiv integrationspolitik ”betrakta[s] 
nykomlingar som en presumtiv börda för samhället” (min översättning).189 
Migrationen i Sverige fram till mitten av 1980-talet kan också påstås ha varit 
en marknadsfråga där Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) som då hade det 
övergripande ansvaret hade relativt fria händer att variera arbetskraftsmigra-
tionen över tid och anpassa den till konjunkturens växlande behov av arbets-
kraft.190  

Eftersom invandringen är offentligt reglerad i Sverige är vägen in till och 
den första tiden i landet, bundna till och känsliga för aktuella regelsystem 
samt variationer i dessa. Organiseringen av 1990-talets politik för flykting-
invandring respektive politiken för mottagande och inkludering var annor-
lunda än idag och benämndes också på annat sätt. När detta skrivs (2007) 
motsvarar migrationspolitiken politiken för uppehållstillstånd och mottagan-
det av nyanlända, medan integrationspolitiken handlar om politik för inklu-
dering i samhället på bostads- och arbetsmarknaden och insatser i syfte att 
motverka diskriminering och rasism.191  Under slutet av 1980-talet och fram 
till mitten av 1990-talet benämndes motsvarande politikområden invand-
ringspolitik respektive invandrarpolitik. Med invandringspolitik avsågs re-
gleringen av migration in till landet och regleringen av migranters rätt att 
vistas, arbeta och bosätta sig i Sverige. Flyktingpolitiken utgjorde en kom-

                                                                                                                                  
kopplingar till invandringsflöden, synen på invandring och utformningen av integrationspoli-
tik. 
187Faist 1995, gör en distinktion mellan omfattande (large) t.ex. socialdemokratiska välfärds-
stater och begränsade (small) välfärdsregimer, t.ex. USA i hur de korresponderar till invand-
ringsflöden och förekomsten av integrationspolitik. 
188 Faist 1996, s. 226. 
189 Faist 1996, s. 234. 
190 Appelqvist 2000, s. 185. 
191 Politikområdena angränsar varandra då integrationsprocessen villkorar hur mottagandet 
organiseras, t.ex. bosättning, introduktionen till det svenska samhället, språkundervisning etc. 
En strukturell åtskillnad av politikområdena har dock utgjorts av de två ansvariga verken för 
migrations- respektive integrationspolitiken, där Migrationsverket ansvarat för det förstnämn-
da och Integrationsverket för det andra området. 
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ponent i den svenska invandringspolitiken eftersom flyktingars rätt till skydd 
bestämdes inom ramen för den svenska utlänningslagen.192 Invandrarpoliti-
ken riktade sig till migranter som hade fått uppehållstillstånd och syftade till 
att underlätta för individer att finna sig tillrätta i det svenska samhället. 
Myndigheter ansvariga för politikområdena och finansiering av dess olika 
delar har ändrats flertalet gånger under 1990-talet. 

Utplaceringen av flyktingar och asylsökande i hela Sverige kan påstås 
vara ett resultat av ett politiskt reformarbete som började redan på 1970-talet 
och pågick en bit in på 1990-talet, men var också ett resultat av omvärldens 
oroligheter och ökade flyktingströmmar.193 En av de bärande idéerna i re-
formarbetet handlade om att åstadkomma ett lokalt flyktingmottagande som 
innefattade hela Sverige. I förarbeten till och reformer som föregick den 
invandrarpolitiska strategin under denna period uttalades ambitioner och 
riktlinjer för hur flyktingmottagandet skulle organiseras och hur bosättning-
en skulle gå till. Utmärkande för strategin var idéerna om att bosättningen, 
särskilt när det gällde flyktingar med uppehållstillstånd skulle ske integrera-
de i lokala miljöer med goda förutsättningar för ett fortsatt inlemmande i 
samhället.194 Det är viktigt att påpeka att reformerna för att utveckla flyk-
tingmottagandet195 stod särskilt i relation till att motta och introducera flyk-
tingar med uppehållstillstånd och var då ett politikområde som inte direkt 
riktades till förläggningsverksamheten, asylsökande eller andra flyktingar 
utan uppehållstillstånd.196 Men med reformerna uttalades också att boendet 
för asylsökande och andra flyktingar som väntade på uppehållstillstånd skul-
le ordnas så att övergången till ett fast boende skulle underlättas.197 Det ut-

                                                        
192 SFS 1958:122. 
193 Södergran 1997; 2000. 
194 Ibid. 
195 När det politiskt talades (talas) om flyktingmottagande så avses de insatser som riktar sig 
till flyktingar som fått uppehållstillstånd, bosätter sig i en kommun (alternativt kommunplace-
ras) och har rätt till den introduktion som kommunen organiserar för den nyanlände. Det var 
denna verksamhet och denna kommunplacering regering, kommuner och Invandrarverk hu-
vudsakligen hade i åtanke när reformerna för ett utlokaliserat flyktingmottagande utarbetades.  
196 Det är relevant och inkludera förläggningarna (placerade i nästan hela Sverige) och om-
händertagandet av asylsökande som en del och konsekvens av ”hela Sverige strategin”. Läng-
re fram i kapitlet redogör jag närmare för hur man politiskt hanterade de olika målgrupperna i 
relation till ”hela Sverige strategin”. 
197 Se t.ex. Ds A 1981:11, s. 86, där föreslås att flyktingar ska beredas möjlighet till fortsatt 
vistelse och arbete i den kommun där det första omhändertagandet sker. 
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trycktes också en ambition att avinstitutionalisera inkvarteringen för asylsö-
kande.198  

 Förutom anspråken på integrerad bosättning uttalades också ideologiska 
mål med genomförandet av strategin om att uppnå ett etniskt blandat Sverige 
och att undvika boendesegregering.199  

Invandrarpolitiska och flyktingpolitiska reformförändringar enligt det 
som kallades ”hela Sverige strategin” kan också betraktas som respons på en 
mängd problem och behov av förbättringar av landets flykting- och invand-
rarpolitik.200 Problemen under 1980-talet var bl.a. höga kostnader för flyk-
tingmottagandet, inadekvat regelverk och bristfälliga rutiner för asylhand-
läggning samt själva mottagandet av asylsökande. Konsekvenserna detta gav 
upphov till formulerades också som problem med långa, kostsamma och 
inhumana väntetider på asylhandläggning, och koncentration av flyktingar 
eller asylsökanden till storstadsregioner.201 Reformförändringarna lanserades 
följaktligen med en politisk retorik som innehöll såväl rationella/ekonomiska 
som ideologiska argument.  

I följande avsnitt kommer en översiktlig beskrivning att göras av den po-
litiska bakgrunden till ”hela Sverige strategin”,202 samt de bärande målsätt-
ningarna som tidsperiodens svenska invandrarpolitik och reformförslaget i 
sig kännetecknades av. Utlokalisering av förläggningar och övrig flykting-
mottagning var resultatet av en invandrarpolitik som i stort sett utvecklades 
från frånvaron av invandrarpolitik, till en arbetsmarknadsinriktad invand-
rings- och invandrarpolitik, och sedan vidare till en integrationsinriktad poli-
tik inkluderad i samhällets generella välfärdspolitik och som något som skul-
le uppfattas som en angelägenhet för hela befolkningen och alla kommuner i 
Sverige.  

 
 

                                                        
198 Detta uttrycktes i prop. 1983/84:124, men kanske tydligast i ett förslag som kom betydligt 
senare, prop. 1993/94:94, s. 115-116. 
199 Ds A 1981:11; Prop. 1983/84:124. 
200 Se Södergran 1997 för en utförlig beskrivning av ”hela Sverige strategin” och motiven till 
invandrar- och flyktingpolitikens omstrukturering. 
201 Ibid. 
202 Ds A 1981:11; Prop. 1983/84:124. 
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Efterkrigstidens invandrarpolitik – från assimilations- till 
integrationspolitik  

 
Här följer en kort tillbakablick på efterkrigstidens invandrarpolitik för att ge 
läsaren den politiska bakgrund som föregick ”hela Sverige strategins” ut-
veckling. I de flesta karakteriseringar som gjorts av den svenska invandrar-
politikens utveckling brukar särskild tonvikt läggas vid den ideologiska för-
ändringen från assimilations- till integrationspolitik. Ett annat vanligt beskri-
vet drag i invandrings- och invandrarpolitikens utveckling, är att den varit 
förknippad med rådande samhällsförhållanden, t.ex. situationen på arbets-
marknaden, samhällsekonomin samt det politiska och ideologiska klimatet i 
övrigt. Officiella invandrarpolitiska mål har inte alltid varit de huvudsakliga 
krafterna utan det har också funnits inofficiella mål som tjänat som drivkraf-
ter bakom invandrarpolitiska reformer och insatser.203  

Den expansiva ekonomin och arbetsmarknadens behov av arbetskraft av-
speglades i den svenska invandringspolitiken genom att den på olika sätt 
möjliggjorde och underlättade för en ökad invandring efter andra världskri-
get fram till slutet av 1960-talet. Regleringen av invandringen ändrades suc-
cessivt mellan 1930-talet och 1970-talet. Flyktingars rätt att söka asyl var en 
av de lagregleringar som genomfördes för att underlätta invandringen till 
Sverige. En ny Utlänningslag stiftades 1954 och ett system med utfärdande 
av ett s.k. flyktingbrev inrättades 1958 som möjliggjorde att ge stöd och 
service åt flyktingar. Invandringspolitiken med Utlänningslagen inrättad 
1958204 var i många avseenden generösare än föregångaren från 1937.205 
Under den här perioden växte det även fram ett system för att organisera 
flyktingmottagande. Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) var den myndighet 
som hade ansvaret för att organisera överföringen av flyktingar till Sverige 
samt omhändertagandet av de flyktingar som fick bosätta sig i Sverige. 

Den generösa invandringspolitiken varade fram till 1968 då den s.k. re-
glerade invandringen infördes.206 Redan 1967 infördes ett krav på arbetstill-
stånd i utlänningslagen samt krav på att bostad ordnats i förväg för att utom-

                                                        
203 Lundh & Ohlsson 1994; Ålund & Schierup 1991. 
204 SFS 1958:122. 
205 I denna ingick deklarationen om flyktingars rätt att söka asyl, grundat på Förenta Natio-
nernas flyktingkonvention grundad 1951 och ratificerad av Sverige 1954. Nordiska medbor-
gare befriades från passtvång och krav på tillstånd för att bosätta sig och söka jobb inom 
Norden. Lagen möjliggjorde också utlänningar att få uppehållstillstånd, utan krav på medbor-
garskap, utan tidsbegränsning som kunde fås efter några års fast boende i Sverige. 
206 Prop. 1968:142. 
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nordiska invandrare skulle få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Riks-
dagen slog även fast att den huvudsakliga formen för flyktingmottagande 
skulle vara den som skedde i samarbete med FN:s flyktingkommissarie som 
innebar att Sverige godtog en på förhand bestämd kvot av flyktingar varje år. 
Politiska flyktingar hade dock möjlighet att söka asyl i enlighet med 1954 
års utlänningslag.207 Under senare delen av 1960-talet stagnerade konjunktu-
ren i Sverige och övriga Europa och behovet av nyrekrytering av arbetskraft 
avtog. 1972 blev det definitivt stopp för arbetskraftsöverföringen till följd av 
de krav LO och de svenska fackföreningarna ställde på att skydda den in-
hemska arbetskraften.208 Förändringarna från en generös till en restriktiv 
invandrings- och invandrarpolitik har beskrivits som ett sätt att reglera in-
vandringen i relation till konjunkturläget, men också som ett uttryck för det 
välfärdsstatliga dilemmat mellan att värna de befintliga medborgarnas intres-
sen och välfärd och den moraliska skyldigheten välfärdsstaten har mot behö-
vande människor utanför den nationella kretsen.209 

Samtidigt som en mer restriktiv invandringspolitik utformades, inleddes 
också ett reformarbete i den inhemska invandrarpolitiken. Fram till slutet av 
1960-talet var svensk invandrarpolitik präglad av idéer om assimilation. Att 
”smälta in i samhället” var något som i enlighet med 1968-års regerings-
proposition, skulle gynna invandraren om denna avsåg att slå sig ned i Sve-
rige för gott.210 Man förväntade sig också att invandrare som kommit till 
Sverige för att arbeta skulle återvända till sina hemländer i större utsträck-
ning än vad som blev fallet.211 Frågan om kraven på assimilation eller integ-
ration på grundval av kulturell differentiering debatterades därför livligt 
under en period innan riksdagen beslutade om de nya invandrarpolitiska 
målen.  

Trots att riksdagen önskade reglera invandringen med hänsyn till bl.a. ar-
betsmarknaden, bostadstillgången, skolsituationen och den sociala servicen, 
var invandringen oväntat hög framförallt för stora flyktinggrupper från re-
volterande länder i Europa212 under åren 1969-1970.213 Detta medförde att 

                                                        
207 SFS 1945:105. 
208 Hammar 1988. 
209 Faist 1995. 
210 Prop. 1968:142:107. 
211 Widgren, 1987. 
212 Bakomliggande faktorer till stora grupper flyktingar dessa år var revolter i Ungern, Polen, 
Praginvasionen 1968, juntaperioden i Grekland 1967-1974 och även krig i Eritrea i slutet av 
1960-talet. 
213 1969 invandrade 60 800 personer och 1970, 73 600 (Södergran, 1997). 
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invandringen ändrade karaktär och det ställdes nya krav på samhälleliga 
åtgärder för att underlätta för de nya invandrarnas väg in i samhället. Tidspe-
riodens politiska klimat i vilket olika minoritetsgrupper hävdade ökat infly-
tande i samhällslivet, utjämnade villkor och samhälleligt erkännande, och i 
vilket även etniska minoriteter ställde krav på utökade rättigheter, kom att ge 
avtryck i invandrarpolitiken.214 1975 lämnade Invandrarutredningen sitt slut-
betänkande som kom att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av 
svensk invandrarpolitik mot en integrationspolitik. Samma år slog en enig 
riksdag fast de invandrarpolitiska målen om jämlikhet, valfrihet och samver-
kan.215 I stora drag innebar den politik som slogs fast 1975 en strävan efter 
att ge invandrare samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som den 
övriga befolkningen.216 

Senare, i en revidering av 1990-talets integrationspolitik, konkretiserades 
att målet med integration skulle avse en process som var ömsesidig, dvs. att 
det inte enbart skulle vara invandrarnas sak att agera för integration utan att 
ansvaret även skulle delas av de redan bosatta svenskarna.217 De invandrar-
politiska målen ändrade därmed kurs från assimilationspolitik till integra-
tionspolitik, och uttryckte även en politisk strävan att förverkliga goda etnis-
ka relationer i Sverige.218  

 

                                                        
214 I invandrarpolitiken syns dessa förbättringar av etniska rättigheter bl.a. genom rätt till 
svenskundervisning, ledighet och lön vid undervisningen (prop 1972:100) och hemspråksun-
dervisning, rösträtt i kommunala val för icke svenska medborgare. 1975 antogs även den nya 
invandrarpolitiken där bl.a. rättighetsmålsättningarna om kulturell valfrihet och jämlikhet 
skrevs in (prop. 1975:26). 
215 Jämlikhetsmålet betonar alla samhällets gruppers likvärdiga möjligheter att behålla och 
utveckla sitt modersmål och sin kulturverksamhet. Valfrihetsmålet innebär en möjlighet att 
välja i vilken grad man önskar uppgå i svensk kulturell identitet och i vilken grad man önskar 
bibehålla eller utveckla sin kulturella- och etniska identitet från hemlandet. Med samverkan 
avses att politiken skall skapa en ömsesidig och omfattande samverkan mellan invandrar-
grupper och majoritetsbefolkningen, vilket inbegriper ömsesidig tolerans och solidaritet. 
Förutsättningarna för att förverkliga samverkan beskrivs vara att invandrare har möjlighet att 
aktivt delta i det politiska livet och utöva kulturell verksamhet (Södergran, 1997). 
216 Södergran, 1997. 
217 Prop. 1997/98:16. 
218 Castles 1984. 
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1980-talets invandrarpolitik ”hela Sverige strategin”  
 

Invandrarpolitiken och det flyktingpolitiska området genomgick tämligen 
genomgripande förändringar i övergången mellan 1970- till 1980-talet. I 
början av 1980-talet tillsatte regeringen flera utredningar219 för att omstruktu-
rera en allt svårare situation inom flyktingmottagandet. Trots att riksdagen 
infört reformer för att begränsa invandringen fortsatte den öka, dels av nor-
diska invandrare dels av utomnordiska invandrare i form av anhörig- och 
flyktinginvandrare.220 Spontaninvandring av individer som sökte flyktingsta-
tus, dvs. asylsökande var en ökande form av invandring.221 Regleringen av 
asylprövning och flyktingmottagande stod inför förändring, men gällde även 
det fortsatta huvudmannaskapet och organiseringen av flyktingmottagandet. 

De övergripande förändringarna syftade till att åstadkomma ett flykting-
mottagande vars organiserings- och finansieringsansvar var tydligare förde-
lat mellan flyktingmottagandets aktörer, dvs. Arbetsmarknadsverket, Invand-
rarverket och kommunerna. Politiken gick i stora drag ut på att överföra det 
organisatoriska ansvaret för flyktingmottagandet från Arbetsmarknadsverket 
till Invandrarverket och kommunerna. Ansvaret för det lokala mottagandet 
efter det att uppehållstillstånd givits, skulle spridas ut på så många av landets 
kommuner som möjligt. Man ville uppnå begränsade vistelser på statens 
flyktingförläggningar och på sikt avveckla Arbetsmarknadsverkets och In-
vandrarverkets förläggningar i landet.222 Man eftersträvade också effektivare 
handläggning av asylärenden och snabbare integration i samhället av flyk-
tingar efter att uppehållstillstånd givits. Ett utlokaliserat flyktingmottagande, 
i meningen ett utspritt mottagande av nyanlända i hela landet, och helst i de 
                                                        
219 1980 när den nya utlänningslagen trädde i kraft tillsattes en utredning om invandrings- och 
invandrarpolitiken med namnet Invandrarpolitiska kommittén (IPOK) som bl.a. utredde orga-
niseringen och ansvarsfördelningen inom invandrar- och flyktingpolitiska området. Samma år 
tillsattes en grupp (arbetsgruppen för flyktingansvaret, AGFA) att pröva huvudmannaskapet 
för omhändertagandet av flyktingar. Gruppens arbete mynnade ut i betänkandet (Ds A 
1981:11).  
220 Mellan 1983 och 1993 kom mellan 6 000 och 20 000 anhöriginvandrare varje år. Alla 
kategorier sökande för uppehållstillstånd ökade från ca 5000 år 1983 till 20 000: 1989. Se 
tabell nr 2. 
221 Se tabell 2 över antalet asylsökande mellan 1985-1995.   
222 Det betyder att man i första hand avsåg det mottagande som avser introduktionen till en 
mer permanent vistelse i Sverige och inte primärt om förläggningsvistelse av asylsökande. 
Man blev trots allt tvungen att under mitten av 1980-talet och fram till 1990-talet behålla den 
befintliga förläggningskapaciteten och även utöka den genom att öppna fler förläggningar på 
fler ställen i Sverige. Det innebär att mottagandet på förläggningar kom att inkluderas av 
”hela Sverige strategins” tänkande om ett utlokaliserat flyktingmottagande. 



 77 

kommuner där det fanns goda mottagnings- och integrationsmöjligheter, var 
ett centralt innehåll i den lanserade politiska strategin.223  

En anledningtill att ansvaret för mottagandet av flyktingar överfördes 
från Arbetsmarknadsverket till Invandrarverket224 var förändringen av in-
vandringen i antal och karaktär i början av 1980-talet. Invandringen skiftade 
mer och mer till flyktinginvandring, där de spontant inresta asylsökande 
växte i antal. Den tidigare, reglerade invandringen innebar att Arbetsmark-
nadsverket tog emot de invandrare som hade arbetstillstånd och för vilka 
integrationsarbetet i princip gick ut på att Arbetsmarknadsverket introduce-
rade invandraren till utbildning, arbete och bostad i en i förväg planerad 
mottagande kommun. För de allt fler spontant inresta flyktingarna krävdes 
ett annat mottagningssystem där Arbetsmarknadsverkets roll inte längre 
föreföll ändamålsenlig. Uppehållstillståndet behövde utredas, de asylsökande 
kunde behöva service och vård i väntan på utredning och planering för bo-
sättning och arbete saknades oftast.225 De spontant inresta flyktingarna sökte 
sig ofta till städer där det redan fanns landsmän eller släkt. I sammanhanget 
är det viktigt att påpeka att statusen på och rättigheterna för flyktingen med 
uppehållstillstånd skiljde sig ganska markant åt från den asylsökandes.226 
Den asylsökande har en mycket svagare position i förhållande till välfärds-
staten, och har varit en grupp mycket mer känslig för politiska förändring-
ar.227  

Socialtjänstlagen från 1982 kom att fungera som en ny princip och rikt-
märke för utformandet av flyktingmottagandet.228 I enlighet med socialtjänst-
lagens vistelsebegrepp229 var det kommunernas ansvar att ordna för bostad, 
                                                        
223 Appelqvist, 2000. 
224 Prop. 1983/84:124. 
225 Det tillämpades fyra olika kategorier flyktingar som på kunde få uppehållstillstånd på 
någon form av asylrelaterade skäl, nämligen; konventionsflyktingar (3 kap. 1 § 1 UtlL), krigs-
vägrare (3 kap. 1 § 2 UtlL), de facto-flyktingar (3 kap. 1 § 3 UtlL), politiskt humanitära skäl 
(2 kap. 4 § 2 UtlL). Fram till det s.k. Luciabeslutet  1989 kunde även uppehållstillstånd ges av 
humanitära skäl som alltså inte var relaterat till asyl. 
226 Flyktingkonventionen anger inte några sociala rättigheter för den asylsökande förutom 
rätten till grundläggande utbildning. (Tönnes 2006, 56-58). I lagen om bistånd till asylsökan-
de (SFS 1988:53) var den asylsökandes socioekonomiska rättigheter bl.a. akutsjukvård, och-
dagersättning. I lagen om mottagande av asylsökande (SFS 1994:137) regleras i princip sam-
ma grundläggande rättigheter förutom att den asylsökande har möjligheter att delta i menings-
fulls vistelse.  I tillämpningen av såväl 1988 års som 1994 års lag upphör den asylsökandes 
rätt till bistånd vid ett negativt beslut på uppehållsansökan.  
227 Tönnes 2006. 
228 Appelqvist 2000, s.190. 
229 Socialtjänstlag (1980:620) 
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uppehälle etc. för alla som vistades där inklusive de spontant inresta flyk-
tingar som kommit till kommunen för att söka uppehållstillstånd. 1980-talets 
ökande flyktingströmmar resulterade i något av en ekonomisk och social 
obalans mellan landets kommuner eftersom de frivilligt inresta flyktingarnas 
bosättning inte var samordnad och flyktingmottagandet som sådant saknade 
tydliga målsättningar eller klargjorda ekonomiska ansvarstaganden.230 I för-
slaget som AMS utarbetade ingick därför även frågan om framtida ansvars-
fördelning mellan kommun och stat i invandrarpolitiken.231  

I mitten av 1980-talet fortsatte den spontana invandringen av flyktingar 
och asylsökanden att öka. Många spontant inresta flyktingar placerades på 
någon av de få flyktingförläggningarna som fanns i Arbetsmarknadsverkets 
regi i väntan på utredning av asylskäl. I tabell 2 ges en överblick över antalet 
asylsökande per år mellan 1985-1995 och i tabell 4 över hur många flykting-
förläggningar som fanns mellan åren 1985-1992. 

 

                                                        
230 Appelqvist 2000; Kadhim, 2000. 
231 1981, efter ca ett års arbete var arbetsgruppen för flyktingansvaret (AGFA) klar med ett 
betänkande ”Ett lokalt omhändertagande av flyktingar” som resulterade i en proposition som 
antogs av Riksdagen 1984. 
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Tabell 2 antal asylsökande 1985-1995 
 
År Antal asylsökande 

1985  14 500 

1986  14 600 

1987  18 114 

1988  19 595 

1989  30 335 

1990  29 420 

1991  27 351 

1992  84 018 

1993  37 581 

1994  18 640 

1995  9 047 

 
Tabell 3 Antal flyktingförläggningar 1985-1994232 

 
År Antal förläggningar 

1985  17 

1990  80 

1991  91 

1992  150 

 
För åren 1980-91 dominerade flyktinginvandringen av asylsökande från bl.a. 
Etiopien, Somalia, Chile, Iran och Irak, Libanon och Vietnam. Från 1991 
fram till 1994 var det asylsökande från före detta Jugoslavien: Kosovo, Bos-
nien, Serbien och Montenegro som utgjorde de största grupperna. Överfyllda 

                                                        
232 De förläggningar som ingår här är tillfälliga förläggningar, fasta och s.k. slussannex. Käl-
la: SOU 2003:75. 
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förläggningar och långa handläggningstider för utredningar av uppehållstill-
stånd, gjorde att förläggningsverksamheten var nära att kollapsa.233 Långa 
väntetider som kunde sträcka sig till år, medförde höga statliga kostnader 
och inhumana levnadsförhållanden för de asylsökande. Dessutom fanns inte 
tillräckligt med kommunplatser för placering.234 Genom att utöka antalet 
kommuner som involverades i mottagandet av flyktingar med uppehållstill-
stånd ville man åstadkomma en påskyndad kommunplacering och en succes-
siv minskning av förläggningsplatserna i landet. Nya regler för ekonomisk 
ersättning från stat till kommun infördes därför där schablonbidraget och 
introduktionsplaner infördes för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan 
stat och kommun.235 Genom att begränsa tiden för asylutredning hoppades 
man också på att uppnå en snabbare integrationsprocess för nyanlända. Dock 
avsåg staten att behålla ansvaret för att bedriva flyktingförläggningar, åtmin-
stone till en början.236 Regeringens förslag om en tydligare ansvarsfördelning 
och om överenskommelser mellan stat och kommuner var som redan nämnts 
inriktat på frågan om att ta emot flyktingar med uppehållstillstånd. Så här 
argumenterades det i regeringens förslag för att fler kommuner skulle ta 
emot flyktingar: 

 
”Grundtanken bakom AGFA-gruppens förslag är att flyktingarna så tidigt 
som möjligt skall kunna leva som övriga invånare i en normal miljö och att 
de där skall få en behovsanpassad introduktion i det svenska samhället.”237 

 
I förslagen fanns alltså tydliga ambitioner att normalisera och integrera flyk-
tingarna till samhället genom det utlokaliserade mottagandet i kommuner där 
                                                        
233 Södergran 1997. 
234 Se också sid. 74 om hur många med PUT (permanent uppehållstillstånd) om årligen kom-
munplacerades. 
235 Schablonersättningen från staten till varje flykting med introduktionsplan underlättade för 
kommunerna att planera och finansiera verksamheten, till skillnad från det tidigare systemet 
där kommunerna i efterhand bad om ersättning för utgifter för t.ex. uppehälle, hyra, svensk-
undervisning, vårdkostnader etc. Med förordningen om statlig ersättning för flyktingmotta-
gande m.m.(1990:927) infördes ett system som innebar att schablonersättningar betalades ut i 
förväg under förutsättning att introduktionsplaner upprättades med varje flykting. 
236 I början av 1990-talet utmynnade ett förslag i att även kommunerna kunde ta emot asylsö-
kande i boenden som inte var förläggningsmässiga, samt att även Invandrarverket lade ut 
förläggningsverksamhet på entreprenad till olika organisationer, t.ex. Röda Korset. Detta var 
en konsekvens av att det stora antalet enskilt inresta asylsökande fortsatte att öka och av att 
planen att dra in på förläggningsverksamheten inte gick att fullfölja förrän i mitten av 1990-
talet. 
237 Prop. 1983/84: 124, s. 14. 
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de kunde få adekvat introduktion. I samma text utvidgas också den målgrupp 
”hela Sverige strategin” skulle riktas till, genom att inkludera asylsökande 
och enskilt inresta flyktingar. 

 
”Problemen med den starka koncentrationen av enskilt inresta flyktingar till 
vissa kommuner har också uppmärksammats av IPOK, som föreslagit ett stat-
ligt ansvar för att asylsökande och andra som söker tillstånd för bosättning ef-
ter inresan erbjuds bostäder. Detta bör enligt kommitténs förslag ske inom 
ramen för de avtal om mottagande som staten enligt AGFA-förslaget bör träf-
fa med kommunerna. Syftet med förslaget är att skapa bättre möjligheter att 
erbjuda service åt dem som väntar här och som sedermera får stanna i landet 
som flyktingar.”238 

 
Valet av kommuner som staten skulle sluta avtal med skulle göras enligt 
principer om goda lokala förutsättningar för flyktingmottagning: att det 
fanns tillgång på arbete, bostad och utbildning samt att orten hade tidigare 
vana av och struktur för flyktingmottagning.239  
 
Hela Sverige-strategin – politisk argumentation om solidaritet och integra-
tion 

 
När förändringarna i den invandrar- och flyktingpolitik som förknippas med 
”hela Sverige strategin” skulle lanseras och genomföras förekom ideologiska 
argumentationer i offentlig debatt, förarbeten och utredningar. Med ideolo-
giska käpphästar som solidariskt ansvarstagande för flyktingfrågan, att upp-
nå kulturell mångfald i Sverige, motverka segregation, möjliggöra integra-
tion och normalisering i flyktingmottagandet lanserades den politiska strate-
gin att involvera hela Sverige i flyktingmottagandet och att också skärpa och 
förändra organiserings- och finansieringsansvaret för detta.  

Svensk invandrarpolitik har historiskt sett, särskilt från 1960-talet och 
framåt präglats av ideologiska och normativa målsättningar som varit något 
av ledstjärnor för regleringen av invandring och för integrationsarbetet gene-
rellt sett. Med ideologiska målsättningar som mångkultur, jämlikhet, ömse-
sidighet och valfrihet i integration har invandrarpolitiska beslut och reformer 
tagits.240 Det har funnits mer eller mindre tydliggjorda motiv med den in-
vandrings-, flykting- och invandrar- respektive integrationspolitik som förts i 

                                                        
238 Ibid. s. 14. 
239 SOU 1984:13. 
240 Castles 1984. 
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olika perioder där ideologiska mål har hamnat i konflikt med ekonomiska 
eller rationella mål.241 Otydligheten och ibland motsägelsefullheterna med 
den politik som förts, har setts som uttryck för de svårigheter regeringen haft 
att balansera konfliktfyllda krav från arbetsgivare, fackföreningar, olika hu-
manistiskt inriktade påtryckargrupper, statliga verk, kommuner och en of-
fentlig opinion.242 

Genomförandet av ett utlokaliserat flyktingmottagande och förläggningar 
i hela Sverige kan trots allt betraktas som ytterligare ett steg mot ett ideolo-
giskt förverkligande av de vid denna period gällande målsättningarna med 
svensk invandrarpolitik.243 Denna kan betraktas som fortsättningen på den 
politik där integration betraktades som en process som minoriteter och majo-
ritetsbefolkning skulle vara ömsesidigt involverade i. Målsättningarna for-
mulerade med ”hela Sverige strategin” har därför betraktats som en höjd-
punkt i den svenska invandrarpolitikens strävan att nå ett etniskt blandat och 
integrerat Sverige.244 Det har hävdats att svensk invandrarpolitik fram till 
mitten av 1980-talet innehöll lagstadgade kulturpluralistiska mål där invand-
rarens jämlika ställning och det ömsesidiga ansvaret för integration betona-
des, något som uttryckte ett ideologiskt ställningstagande unikt för Sverige i 
internationell jämförelse.245 Dessa uttryck och de invandrarpolitiska målen 
om bl.a. jämlikhet och valfrihet som formulerades redan 1975 kan sägas ha 
producerat positiva bilder av invandring och invandraren i den offentliga 
invandrarpolitiska diskursen.246 Politiken andades en samstämmighet om 
invandringens positiva roll för samhällsbygget. 1975 års formulering av de 
invandrarpolitiska målen betonade rätten att välja att anamma det nya lan-
dets kultur, språk, sedvänjor etc. eller att bibehålla hemlandets.247 Det formu-

                                                        
241 Det kan t.ex. röra sig om de ideologiska målen med integration på jämlika grunder där 
arbetsmarknadsintegration har tolkats som ett viktigt steg i att nå delaktighet. Det har bl.a. 
mynnat ut i reformer som innebär ovillkorliga krav på prestationer (arbete och studier) för att 
få ersättning eller andra rättigheter tillgodosedda. Det har tolkats som motsägelsefullheter och 
syftat till att möta opinioners tryck på att integration ska ske ”snabbare”, eller krav på att 
integration skall uppnås till lägre kostnader (se Schierup 1991 för en diskussion om arbetslin-
jen i flyktingmottagandet och invandrarpolitiken). 
242 Schierup 1991, s. 24. 
243 Castles 1984; Appelqvist 2000. 
244 Castles 1984. 
245 Ibid. 
246 Schierup 1991. 
247 SOU 1974:69. 
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lerades också med tydlighet att integration var något som skulle ske i sam-
verkan och utmynna i jämlika positioner.248 

Innehållet i den ideologiska retorik med vilket ”hela Sverige strategin” 
lanserades kan betraktas som ett slags fortsättning på en positiv och progres-
siv politik för integration.249 Innehållet i den ideologiska retoriken som för-
des för att involvera hela Sverige i flyktingmottagandet, var nämligen integ-
ration och solidaritet.250 Utgångspunkten för flyktingmottagandet som så-
dant och statens övergripande finansiella ansvar sades vara solidarisk och i 
detta inrymdes att flyktingmottagandet skulle omfatta hela Sverige, i me-
ningen att alla landets kommuner skulle ta sitt solidariska ansvar för flyk-
tingmottagandet.  

I propositionen till införandet av ett lokalt flyktingmottagande framgår att 
avsikten med strategin var att minska segregationen och att öka flyktingarnas 
integration. Det argumenterades för ett flyktingmottagande som involverade 
hela Sverige, och som kunde motverka koncentrationen av flyktingar till 
storstäderna.  

 
”Flyktingpolitik är sålunda entydigt ett statligt åtagande. Den är ett uttryck 
för hela Sveriges solidaritet (min kursivering) med förföljda människor ute i 
världen. Det statliga ansvaret medför att kostnaderna för det första omhänder-
tagandet av flyktingar som överförs till eller själva tar sig till Sverige för att 
bosätta sig här, betalas över statsbudgeten. /…/ 251 Ingen invänder mot det in-
ternationella solidaritetsarbete som svensk flyktingpolitik är en del av. Från 
flera håll omvittnas emellertid den negativa koncentrationen till vissa kom-
muner, främst ifråga om den spontana flyktinginvandringen. De överlägg-
ningar mellan staten och kommuner som vi föreslår borde innebära förutsätt-
ningar för en bättre planering av verksamheten för flyktingar. /…/ Förhopp-

                                                        
248 Ställningstagandet för kulturell valfrihet och jämställdhet har med början 1985, då valfri-
hetsmålen preciserades då det tillades att valfriheten att utveckla det egna kulturarvet skulle 
ske inom ramen för “grundläggande normer i det svenska samhället”. Senare, 1996, skedde 
ytterligare en uppluckring av målsättningarna med formuleringar som att målsättningarna 
innebär en: ”strävan efter jämlikhet; en möjlighet till valfrihet; och ett behov av samverkan” 
(min kursivering). 
249 Åtminstone fördes politiken delvis fram med retorik om solidaritet och mångkultur. Å den 
andra sidan talades det också om behovet av att ”bördan” med flyktingmottagandet skulle 
fördelas rättvist i landet. Detta slags uppfordrande retorik kom både från kommuner och 
Invandrarverk och riktades mot regeringen för att den skulle vidta åtgärder (Se Johansson 
2006; Schierup 1991). 
250 Södergran 1997; Kadhim 2000. 
251 Ds A 1981:11, s. 79. 
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ningen med förslaget är att flyktingmottagandet solidariskt fördelas mellan ett 
stort antal kommuner.”252 

 
Strategin om lokaliserat flyktingmottagande motiverades således med att 
man ville genomföra en större spridning av mottagandet av flyktingar för att 
på så sätt minska koncentrationen till vissa städer. Men man ville även 
åstadkomma ett planerat mottagande via ett urval av kommuner som var 
”lämpade” att ta emot flyktingar. 
 

”/…/vid våra diskussioner med kommuner som har erfarenhet av flyktingin-
vandring har det framkommit kritik mot nuvarande ordning. Speciellt besvä-
rande är flyktingarnas bosättning i stora koncentrationer till vissa kommuner. 
Till det övervägande flertalet kommuner söker sig således bara ett fåtal eller 
inga flyktingar alls. Någon samlad prövning eller diskussion om olika kom-
muners eller regioners förutsättningar att ta emot flyktingar görs inte.”253 

 
Lämpligheten man argumenterade för handlade om lokala förutsättningar för 
mottagningsarbetet i sig, och särskilt ifråga om de lokala förutsättningarna 
för att integrera flyktingarna i samhället.  
 

”Det mest näraliggande skälet för en bättre planering är att en bättre anpass-
ning av flyktingens bosättning i Sverige utifrån förhållandena på arbets- och 
bostadsmarknaden borde innebära att flyktingen snabbare kan inlemmas i vårt 
samhälle.”254 

 
Viktigt i sammanhanget var också att 1980- och 1990-talets organisering av 
bl.a. vård och social service genomsyrades av decentraliseringstankar vilket 
medförde att flyktingmottagningens organisering influerades av liknande 
tankegångar.255  

                                                        
252 Ds A 1981:11, s. 3. 
253 Ds A 1981:11, s. 84. 
254 Ds A 1981:11 s. 85. 
255 Dessutom hade invandrarpolitikens målsättningar och organisering alltsedan 1960-talet 
tagit ett steg bort från att vara en särpolitik för invandrare. Istället skulle sociala insatser till 
nyanlända i möjligaste mån vara inlemmade i samhällets generella socialpolitik och därför 
inte peka ut invandrare som särskilt behövande grupp, eller som en grupp utanför samhället. 
Det var ett flyktingmottagande integrerat i kommunernas redan befintliga myndigheter, in-
stanser och serviceutbud som sågs som det bäst lämpade tillvägagångssättet att ta emot och 
integrera flyktingar, dock med ett bibehållande av de invandrarpolitiska målsättningarna. 
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Det utlokaliserade flyktingmottagandet skulle enligt propositionen ”Ett 
lokalt omhändertagande av flyktingar” föregås av ett planeringsarbete och av 
en kartläggning av vilka kommuner som hade bäst förutsättningar att ta emot 
flyktingar. De förutsättningar man sökte var tillgången på utbildningsplatser, 
bostäder och arbetsplatser. 
 

”planeringsarbete grundat på en kartläggning av tillgången på bostäder och 
arbetsmarknadsmässiga förutsättningar samt tillgången på utbildningsplatser i 
de kommuner/regioner som kunde komma ifråga för flyktingmottagning”. 256 

 
De principer som här betonades för att vägleda valet av lämpliga kommuner 
har omtalats som en del av den arbetslinje som här infördes i det svenska 
flyktingmottagandet.257 Med arbetslinje åsyftas bl.a. en mer styrd bosättning 
av flyktingar och asylsökande till de kommuner där det fanns arbetstillfällen, 
bostäder och offentlig service.258 Med en politik som innebar ett urval av 
lämpliga bosättningsorter fanns en uttalad strävan mot att påskynda integra-
tionen av flyktingar i arbets- och bostadsmarknaden. I ”hela Sverige strate-
gin” fanns också ambitioner att gynna boendeintegreringen hos flyktingarna. 
Man såg möjligheterna att via ett planerat lokalt omhändertagande underlätta 
den asylsökandes eller flyktingens övergång till en varaktig vistelse i ett 
lokalt sammanhang.   
 

”Vi har funnit att det vore en fördel om flyktingomhändertagandet kunde ar-
rangeras på sådant sätt att omhändertagandet och den fortsatta vistelsen i Sve-
rige kan ske i samma kommun/region. Vidare är det en fördel för flyktingen 
om omhändertagandet från början sker på ett sådant sätt och under sådana 
förhållanden att det i största möjliga mån sammanfaller med det som flyk-
tingen senare kommer att leva med./…/placering i egen permanent bostad är 
den bästa utgångspunkten för de olika åtgärderna i ett gott omhändertagande 
av flyktingar och skapar förutsättning för en naturlig integrering i det omgi-
vande samhället.”259 
 

                                                        
256 Ds A 1981:11 s. 85 
257 Se Lundh & Ohlsson 1994; Södergran 1997. 
258 Förutom den styrda bosättningen infördes också ”sysselsättningstvång” på förläggningar 
och ”tvång” att följa planering, med t.ex. arbete, studier som en förutsättning för att ersätt-
ningen skulle utgå till den asylsökande eller flyktingen. Det är dessa uttryck; styrd bosättning, 
och termen ”meningsfull sysselsättning” som beskrivs som en arbetslinje i flyktingmottagan-
det som tog sin början under senare delen av 1980-talet. 
259 Ds A 1981:11 s. 88. 
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Genomförande och konsekvenser av ”hela Sverige strategin” 
 

Enligt de ursprungliga planerna skulle merparten av förläggningarna ha av-
vecklats redan vid överföringen av ansvaret för flyktingmottagandet från 
AMS till Invandrarverket.260 Mot bakgrund av det utökade kommunala flyk-
tingmottagandet och en beräkning av en tämligen konstant flyktinginvand-
ring trodde man detta skulle vara möjligt. Man räknade även med att det 
skulle räcka med att involvera ett 60-tal kommuner i flyktingmottagandet. 
Utredningens planering kom dock att omkullkastas då flyktingströmmen 
redan 1984 tredubblats i jämförelse med vad genomförandet av reformen 
planerat för och systemet dimensionerats för. Händelser i omvärlden, t.ex. 
motsättningar mellan kristna och muslimer i mellanöstern och kriget mellan 
Irak och Iran 1980-1988 bidrog till detta. Därtill förekom krig och orolighe-
ter i Somalia, Etiopien och Kenya som medförde en ökad migration av flyk-
tingar till bl.a. Sverige.  

De sextio kommuner som Invandrarverket inledningsvis tecknat avtal 
med var inte tillräckliga utan man fick söka sig ut till alltfler kommuner att 
söka avtal med. Inledningsvis gick det tämligen lätt att söka avtal då bostads-
tillgång fanns i många avfolknings- eller glesbygdskommuner, vilket kom att 
bli en framträdande faktor i valet av kommuner. Frågan om lokal lämplighet 
i andra avseenden, t.ex. god tillgång på arbeten eller tidigare vana med flyk-
tingmottagande kom att hamna i skymundan som urvalskriterier.261  

I nedanstående tabell framgår hur många kommuner som slöt avtal med 
staten och hur många flyktingar som kommunplacerades.262 Som framgår av 
tabellen var ökningen av antalet som skrev avtal om flyktingmottagande stor. 
På kort tid involverades många kommuner i mottagande av flyktingar med 
uppehållstillstånd. Dock framgår också att antalet kommunplaceringar som 
gjordes var betydligt färre än antalet som årligen beviljades uppehållstill-
stånd. 1989 infördes en lagändring av asylmottagandet263 som fram till 1994 

                                                        
260 Södergran 1997. 
261 Södergran 1997. 
262 Uppgifterna är hämtade från Migrationsverkets tillståndsstatistisk och Skr. 1991/92:88, s. 
40. I dessa uppgifter ingår inte de asylsökande som mottogs i kommunerna. Fram till 1988 
mottogs en stor del asylsökande i kommunerna, därefter ändrades riktlinjerna. 
263 I och med lagen om bistånd åt asylsökande m.fl. (1988:153) som infördes 1 jan. 1989. 
begränsades asylsökandes möjligheter att invänta asylbeslutet i kommunerna. De som var 
beroende av ekonomiskt bistånd – asylbidrag – skulle i princip invänta beskedet på någon av 
Invandrarverkets förläggningar. Förändringarna innebar att majoriteten av de asylsökande 
kom att stanna på förläggningarna (SOU 2003:75, s. 166-167). 
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då e-bo (eget boende) reformen264 infördes stoppade asylsökande från att 
bosätta sig utanför förläggningen såvida de inte hade egen försörjning eller 
andra synnerliga skäl till att ordna boendet på egen hand. Det måste innebära 
att många av dem som fick uppehållstillstånd men inte kommunplacerades 
blev tvungna att bo kvar på förläggningarna i väntan på en kommunplats. 

 
Tabell 4 Antal kommuner med avtal om flyktingmottagande 

 
År Antal bevilja-

de PUT (tot.) 
Antal kommunplace-
rade med PUT 

Antal kommuner 
med avtal 

1985 16 206 14 232 137 

1986 23 039 14 838 197 

1987 28 649 18 686 245 

1988 33 333 17 889 265 

1989 44 683 21 143 276 

1990 37 383 22 237 278 

1991 42 248 12 790 273 

 
Statens invandrarverks påtryckningar hösten 1989 på att regeringen skulle 
vidta mer åtgärder bekräftar att kommunplaceringen trots allt var underdi-
mensionerad och att många flyktingar väntade kvar på förläggningar även 
efter beviljat uppehållstillstånd. Verkets dåvarande generaldirektör Christina 
Rogestam påtalade i en framställan till regeringen att kommunplaceringen 
var ett problem och att kommunernas ansvarstagande inte var tillräckligt och 
föreslog därför att regeringen skulle skjuta till mer pengar för att uppmuntra 
kommunerna att ta emot flyktingar.265  
 

                                                        
264 Reformen (1993/94:94) gav möjlighet för asylsökande att ordna eget boende och uppma-
nade också till att förläggningsboendet skulle så långt som möjligt ordnas i vanliga lägenhe-
ter. Möjligheterna för asylsökande att ordna eget boende mötets av ett positivt gensvar då ca 
60 procent av asylsökande utnyttjade möjligheten till eget boende strax efter reformens infö-
rande (SOU 2003:75, s. 168). 
265 Detta slags åtgärder ansågs dock inte vara tillräckligt, utan kraftfullare åtgärder föreslogs 
vilket ledde fram mot beslutet att inskränka möjligheterna för asylsökande att få uppehållstill-
stånd. 
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”Det aktuella läget är att SIV nu i förläggningar härbärgerar ca 6000 flykting-
ar med klara tillstånd. Med nuvarande handläggnings- och utplaceringstakt 
kommer dessa att vara ca 10 000 vid årsskiftet. Detta är givetvis helt otill-
fredsställande av flera skäl, inte minst humanitära och samhällsekonomis-
ka.”266 

 
Även förläggningschefer i landet uppvaktade regeringen för att påtala den 
problematiska situationen, genom att efterlysa andra typer av åtgärder. I 
korrespondens till regeringen från förläggningschefer i Region Öst efterlys-
tes en reglering av invandringen. 

 
”Ingen kunde förutse den under hösten så kraftiga asylinvandringen. Men för 
att ge flyktingar och asylsökande ett värdigt, mänskligt och rättvist mottagan-
de behövs åtgärder, i första hand utanför Sveriges gränser så att okontrollerad 
invandring inte sker/…/I dagsläget behövs långsiktiga åtgärder och inte en-
bart brandkårsutryckningar.267 

 
Även om antalet kommunplatser var mindre än det antal som beviljades 
uppehållstillstånd de här åren så var antalet kommuner som tecknade avtal 
om flyktingmottagande mycket stort och ”hela Sverige strategin” måste ha 
betraktats som framgångsrik i det avseendet. Men sammantaget pekar flera 
uppföljningar av det kommunala flyktingmottagandet enligt ”hela Sverige 
strategin” mot en rad brister och problem med att förverkliga målsättningen 
med att snabba på integrationen genom det utspridda flyktingmottagandet. 
Riksförsäkringsverkets uppföljning av det lokala flyktingmottagandet som 
genomfördes 1988, visade att endast tio procent av dem som tagits emot 
inom ramen för strategin hade lyckats få arbete och många tycktes ha ham-
nat i en utbildningsspiral.268 Andelen som var kvar i inledande utbildning var 
dessutom störst i mindre och invandrarglesa kommuner. Många av kommu-
nerna som slutit avtal med staten om kommunalt flyktingmottagande eller 
förläggningsverksamhet under den här perioden, hade inte alls någon god 
arbetsmarknad trots att det var ett av urvalskriterierna bakom valet av mot-
tagningskommuner.269 Många saknade tidigare erfarenheter av flyktingmot-
tagande såväl som invandring till orten generellt sett och många av orterna 
                                                        
266 Ur brev från SIV Christina Rogestam till regeringen 1989-11-06, ur Johansson (2006), s. 
166. 
267 Ur brev från SIV’s förläggningschefer i Region Öst till Maj-Lis Lööw 1989-12-05, citerad 
från Johansson (2006), s. 167. 
268 SOU 2003:75, s. 199. 
269 Soininen 1992; Södergran 1997; 2000. 
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karakteriserades av hög utflyttning och arbetslöshet.270 Gemensamt för 
många orter som staten skrev avtal med var att arbetslösheten var hög, ofta 
till följd av omstruktureringar inom industrin, samt att den tidigare erfaren-
heten av flyktingmottagning var låg eller ingen alls, men att man hade god 
tillgång till arbetskraft och bostäder. 

Det urval av kommuner som skulle göras baserat på lämplighet i fråga 
om god arbetsmarknad förverkligades inte när situationen med överfulla 
förläggningar och långa utredningstider blev panikartad.271 Det har ifråga-
satts om inte strategin istället utvecklades till att drivas av en omvänd arbets-
linje i avtalen om lokal flyktingmottagning och förläggningsverksamhet.272 
Med det menades att det var inkomster i form av arbetstillfällen, uthyrning 
av tomma kommunala bostäder och statliga ersättningar till kommunerna, 
som fick flera kommuner att vilja ha flyktingmottagning (och förläggning) 
snarare än att flyktingarna snabbare kunde få jobb där. Edin, Fredriksson och 
Åslund273 hävdar att sysselsättningen för flyktingar snarare minskade till 
följd av strategin, bl.a. med bakgrund av att det var orter med sysselsätt-
ningsproblem som blev involverade i flyktingmottagandet, men också till 
följd av en rad administrativa och organisatoriska problem med olika lokala 
lösningar på flyktingmottagandet.274 

De organisatoriska och administrativa problem som missgynnade flyk-
tingarnas arbetsmarknadsintegration och självständiga försörjning handlade 
om att flyktingmottagningen oftast inkorporerades i kommunernas befintliga 
socialtjänstorganisation.275 Utlokaliseringen kritiserades för att ha gjorts utan 
större eftertanke i urvalet av kommuner, då det i realiteten var bostadsföreta-
gen snarare än kommunernas ”lämplighet” som kom att styra var flyktingar-
na bosatte sig.276 I början av 1990-talet argumenterades det mer öppet för att 
lediga bostäder var ett argument i valet av kommuner för asylmottagning.  

 
”Det är samtidigt /…/ angeläget att kommuner har möjlighet att ta emot asyl-
sökande. Inom kommunerna finns ofta personal med kompetens och erfaren-
het när det gäller mottagande av flyktingar. Många kommuner har vidare 

                                                        
270 Som exempel på orter där man placerade förläggningar mellan 1984-1990, så kan nämnas 
Sörfors i Bergslagen, Svappavara i Kirunas malmdistrikt, Västerbottensorterna Robertsfors, 
Åsele och Kristineberg, brukssamhället Vålberg i Värmland. 
271 Södergran 1997; Kadhim 2000; Lundh m.fl. 2002. 
272 Lundh m.fl. 2002. 
273 Edin, Fredriksson & Åslund 2000. 
274 Ibid. 
275 Kadhim 2000. 
276 Kadhim 2000, s. 37. 
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möjlighet att genom de kommunala bostadsstiftelserna eller på annat sätt er-
bjuda bostäder för asylsökande. Att så långt möjligt utnyttja vanliga hyreslä-
genheter är det för Invandrarverket mest kostnadseffektiva sättet att hysa 
asylsökande.”277 

 
I detta sammanhang började det också argumenteras för att asylsökande i 
väntan på uppehållstillstånd hellre skulle bo i egna lägenheter än på förlägg-
ning. I samma proposition talades om behovet av att anpassa boendet för 
asylsökande så att det följde samhällsutvecklingen i övrigt med avinstitutio-
nalisering och normalisering. 
 

”/…/för att motverka de negativa effekterna som förläggningsboende kan ge 
/…/måste bygga upp en organisation som i första hand främjar att asylsökan-
de bor utanför förläggning[en]/…/ett sådant system följer också den sam-
hällsutveckling vi haft i övrigt; de flesta andra institutioner har ’öppnats upp’ 
för att vi vet att människor mår bäst när de får leva ett vanligt liv.”278 

 
 
Politisk ambivalens i flyktingfrågan 
 
I den politiska argumentationen för ”hela Sverige strategin” hävdades möj-
ligheterna att förverkliga svensk kulturpluralistisk politik i meningen att 
åstadkomma ett etniskt och kulturellt integrerat Sverige. Bidrog strategin till 
detta? I en mening kan man hävda att strategin lyckades då man faktiskt 
involverade så gott som hela Sverige i flyktingmottagandet och vi fick såle-
des ett mer etniskt uppblandat Sverige. Kadhim279 föreslår effekterna i termer 
av mångkulturalism:  

 
”Samtidigt skall det understrykas att ’Hela Sverige strategin’ har kommit att 
innebära framväxten av en mångkulturell hållning och solidarisk anda i bred 
skala i en stor majoritet av landets mottagningskommuner.”280  
 

Att flyktingmottagandet blev utspritt i hela Sverige och att Sverige blev mer 
etniskt blandat till följd av strategin, behöver inte innebära att man nått in-
tegration. I efterdyningarna av strategin har ekonomiska motiv till kommu-

                                                        
277 Prop. 1993/94:94, s. 115. 
278 Prop. 1993/94:94, s. 116. 
279 Khadim 2000. 
280 Khadim 2000, s. 21. 
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nernas beredvillighet att ta emot flyktingar varit mer framträdande än de 
kulturpluraliska idealen eller önskan om att förverkliga det ömsesidiga soli-
dariska ansvaret för flyktingmottagning, enligt flera forskare.281  

Ålund och Schierup har noterat att ”hela Sverige strategin” i sig resulterat 
i en ideologisk ambivalens då den gav legitimitet åt ett kommunalt självbe-
stämmande om flyktingmottagning. Kommunerna gavs rätt att säga ja eller 
nej till flyktingmottagning i ”sin” kommun.282 Politiskt inleddes också en 
diskussion om att inskränka flyktinginvandringen med argumentationer om 
behovet av ”folkligt stöd” för invandring. Under perioden för strategins för-
verkligande uttrycktes också en allt mer vacklande hållning till det solidaris-
ka flyktingmottagandet och till invandrares samhälleliga ställning generellt 
sett i den offentliga debatten. Landets (kommunernas) ekonomi och välfärd 
kopplat till allmän opinion utvecklades till att bli alltmer legitima argument i 
den offentliga debatten med syfte att begränsa flyktingmottagandet. Politiker 
och andra offentliga debattörer hävdade att kommuner som visat motstånd 
till flyktingmottagning var ett uttryck för att den generösa flyktingpolitiken 
(som utnyttjats och missbrukats) saknade stöd och förankring i det ”svenska 
folkdjupet”283 och att opinionen mot flyktingmottagande stod för en uppfatt-
ning om att Sverige och kommunerna inte ”hade råd” med flyktinginvand-
ring.284 Under valrörelsen 1991 var frågan om det framtida flyktingmotta-
gandet en partifråga där det nybildade partiet Ny demokrati profilerade sig 
genom att propagera för en begränsning av mängden flyktingar med att vilja 
införa ett ”tak” för invandringen.285  I argumentationen för att begränsa in-
vandringen hänvisade Ny demokrati till ett läge där flyktingmottagande blev 
”för mycket” för Sverige och anförde en rad grumliga argument för pro-
blemsynens giltighet.286 Ny demokrati blev ett tongivande parti för att propa-

                                                        
281 Södergran 2000; Lundh, m.fl. 2002. 
282 Ålund & Schierup 1991. 
283 Rojas 1993 s. 54. 
284 Regeringens beslut 12 december 1989 om att inskränka möjligheterna att söka asyl (annat 
än genom en strikt tillämpning av konventionen) motiverades i ett pressmeddelande genom 
Maj-Lis Lööw, att flyktingmottagandet ”var i kris” och att ”Vi har nått gränsen för vad vi 
klarar av” (citat ur Johansson 2006, s. 163-164). 
285 Se Boréus 2006, om retoriken under den svenska valrörelsen 1988-2002. 
286 Bl.a. hävdade Ian Wachtmeister i en partiledarutfrågning (16/8 1991) att när den årliga 
invandringen i Sverige överstigit ett visst antal så uppstod ”problem” i Sverige (Boréus 2006, 
s. 68). Boréus har i studierna av valrörelserna 1988-2002 funnit att det i politiska diskussioner 
associerats hotbilder till flyktingfrågorna. Särskilt Ny demokrati förde in hotbilderna på agen-
dan 1991-1994 genom att associera flyktingar till problem med att vara för många, kriminali-
tet, höga bidragskostnader, bidragsfusk och HIV-smitta (Boréus 2006, s. 170).   



 92 

gerade för en begränsning av flyktingmottagandet mot vilka flera andra par-
tier kunde skärpa sina ståndpunkter för en framtida ”generös” flyktingpoli-
tik. Inför valet 1994 skärptes polariseringen mellan Ny demokratis politiska 
ståndpunkter och de övriga partierna och Ny demokrati utmärkte sig alltmer 
som ett parti med kontroversiella politiska idéer och främlingsfientliga 
ståndpunkter.287 Partiet lanserade flera politiska förslag om att begränsa flyk-
tingars och invandrares rättigheter, som sammantaget uttryckte hotbilder av 
vad flyktinginvandringen skulle innebära för Sverige. I valrörelsernas parti-
ledarutfrågningar och debatter framstod ofta just Ny demokrati som det parti 
som stod för ”snålhet” i invandrar- och flyktingfrågorna, medan de andra 
partierna stod för ”generositet” i sina politiska förslag.288 Vi ska ha i minnet 
att redan 1989 beslutade den sittande socialdemokratiska regeringen om 
inskränkningar av asylreglerna som innebar att asyl kunde tillämpas för en-
bart dem som kunde definieras som flyktingar enligt Genèvekonventionen 
och inte andra skyddsbehövande.289  

I invandrarpolitisk retorik blev det under tidsperioden även alltmer legi-
timt att prata om invandrares ”socialbidragsberoende” och självvalda utan-
förskap i förhållande till arbetsmarknad och social gemenskap. Bilder av 
invandrarna som offer för inlärd hjälplöshet, som passiva socialbidragstagare 
som ”väljer” bidrag istället för arbete, blev allt vanligare i den politiska reto-
riken under 1990-talet. Synen på risken att invandrare ”fastnar i hjälpfällan” 
manifesterades bl.a. i den offentliga utredningen Mottagande av asylsökande 
m.m. om ett mer restriktivt flyktingmottagande.290 Där argumenteras för att 
inskränka olika typer av socialt stöd och hjälp bl.a. under tiden för förlägg-
ningsvistelsen. Kurativt stöd till asylsökande betraktades som kontraproduk-
tivt då det kunde skapa ”behövande” och passiviserade individer som senare 

                                                        
287 I valrörelsen 1991 föreslog Ny demokrati hemspråkets avskaffande, utvisning av utländska 
brottslingar. I 1994 års valrörelse kvarstod dessa förslag och flera hade tillkommit, bl.a. att 
försvåra svenskt medborgarskap och att ge endast en del av socialbidraget till flyktingar utan 
svenskt medborgarskap (Boréus 2006, s. 175).  
288 Både Folkpartiet och Vänsterpartiet profilerade sig som partier som ville föra en ”human 
och generös” flyktingpolitik i 1991 års valrörelse och de gick i polemik mot Ny demokrati i 
frågor om omfattningen av flyktinginvandringen, asyl- och uppehållstillståndsfrågor där Ny 
demokrati framstod som ett snålt och ogeneröst parti i jämförelse (Boréus 2006, s. 69). 
289 Det s.k. Luciabeslutet 1989 (Skr 1989/90:68, s. 34; Utl. 3 kap. 4§) innebar att asyl inte 
skulle kunna ges för t.ex. dem med ”flyktingliknande skäl”. Beslutet innebar också att doku-
mentlöshet hos asylsökande skulle betraktas som en nackdel i tillståndsprövningen om inte 
rimliga skäl fanns till att dokument saknades (Abiri 2000). 
290 Prop. 1993/94:94. 
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skulle få svårt att integreras i det svenska samhället.291 Bilder av invandrare 
som manipulerande och tärande på samhällets välfärdssystem blev under 
1990-talet ett allt vanligare tema i den politiska diskursen, bilder som ofta 
fick stå oemotsagda.  

Under samma period genomgick också det ursprungliga invandrarpolitis-
ka kulturpluralistiska valfrihetsmålet en uppluckring. I samband med att 
valfrihetsmålet preciserades 1985292 formulerades invandrares möjligheter att 
utveckla det egna kulturarvet som något som fortsättningsvis skulle ske 
”inom ramen för grundläggande normer i det svenska samhället”.293 Ett ytter-
ligare avsteg från de ursprungliga jämlikhets- och valfrihetsmålen, togs i 
samband med den invandrarpolitiska utredningen Sverige, framtiden och 
mångfalden då man hävdade: ”en strävan efter jämlikhet, en möjlighet till 
valfrihet och ett behov av samverkan” (min kursivering).294 Ålund och Schie-
rup menar att den successiva uppluckringen av valfrihetspolitiken gav in-
tryck av en invandrarpolitisk ambivalens. Svensk invandrarpolitik uttryckte 
inte längre ett kraftfullt ställningstagande för invandrarpolitisk valfrihet och 
jämlikhet, utan intog en mer vacklande hållning inför invandrarens samhälle-
liga ställning. 

 
 

                                                        
291 Prop. 1993/94:94. 
292 Ålund & Schierup 1991. 
293 Ibid. 
294 SOU 1996:55. 
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Kapitel 4  
 

Tidigare forskning om reaktioner på invandring och 
flyktingförläggning med lokala perspektiv 

 
 

I detta kapitel presenteras och diskuteras fallstudier som tagit lokala sam-
manhang som empirisk eller analytisk utgångspunkt i studiet av reaktioner 
på lokal flyktingmottagning. 295 De orter och grannskap som blivit uppmärk-
sammade via forskning eller media har, förutom att de varit alltför få för att 
ge en mer sammanhängande bild av den utlokaliserade invandrar-politikens 
konsekvenser, nästan uteslutande bestått av ”negativa exempel”. I de svens-
ka fallstudier som belyser lokala reaktioner på utlokaliserad flyktingmottag-
ning finns inte ett enda exempel där man studerat och analyserat ett positivt 
innehåll i grannskapets reaktioner och bemötande av flyktingar. Det närmas-
te exemplet som finns att tillgå är den danska studien296 om Fanøbornas mot-
tagande av bosniska flyktingar, där grannskapets invånare allierade sig med 
flyktingarna och genom frivilliga initiativ stöttade och hjälpte de nya invå-
narna. Vi vet extremt lite om i vilka fall och varför positiva reaktioner upp-
kommit i lokala sammanhang något, men något mer om utvecklingen av 
negativa reaktioner och konflikter riktade mot flyktingar och förläggningar i 
lokala sammanhang. 

 Frågan är om detta ger en representativ bild av en faktisk situation? Av-
speglar tonvikten på fallstudier om negativa reaktioner en typisk svensk 
respons på utlokaliserade förläggningar och flyktingar i efterdyningarna av 
”hela Sverige strategin”? Eller är det de negativa reaktionerna, rasism och 
fientlighet som varit av kunskapsintresse för forskare och författare?  

Bland fallstudierna finns en variation av negativa reaktioner, t.ex. i fråga 
om hur öppna, latenta eller direkta reaktioner mot förläggningar och flyk-
tingar varit. 297  Dessutom finns en variation i till vem eller var reaktionerna 
riktas, dvs. om reaktionerna faktiskt riktas mot individer eller verksamhet, 

                                                        
295 I en antologi om lokalt våld (Sahlin & Åkerström, 2000) presenteras studier som belyser 
lokala kontexter och negativa reaktioner mot invandrare eller flyktingmottagningar. Bl.a. 
finns fallstudier som belyser händelseutvecklingen från orter där förläggningar utlokaliserats, 
Gimo, Kimstad och Trollhättan (Alsmark, 2000). Det är fallstudier där mottagandet av flyk-
tingar utspelade sig samtidigt som förläggningen bedrevs i Malmliden. 
296 Tilia 1999. 
297 Se t.ex. Alsmark 2000 s. 49-60.  
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eller om de riktas mot en symbolisk adressat, t.ex. flyktingpolitiken, eller tar 
sig uttryck i opposition mot en oönskad samhällsförändring.298 

Utifrån fallstudier som gjorts som belyser eller kan sättas i samband med 
”hela Sverige-strategin” och dess konsekvenser, kan man konstatera lokala 
variationer i hur olika grannskap och samhällen reagerat på utlokalisering av 
flyktingar och förläggningar. Vad beror detta på och finns det något i de 
lokala sammanhangen, dess villkor, lokala händelseförlopp eller andra för-
hållanden som kan förklara lokala variationer, eller är det mer eller mindre 
tillfälligheter som avgör olika reaktionsmönster? Det finns ett mindre antal 
svenska fallstudier som haft ett avgränsat lokalt sammanhang som empirisk 
utgångspunkt i forskningen om attityder och reaktioner på invandring och 
flyktingmottagning. I följande avsnitt beskrivs dessa fallstudier med fokus 
på vilka reaktioner som förekommit i olika lokala sammanhang och hur des-
sa förklarats.  

 
 
Vilka reaktioner mot flyktingförläggningar har förekommit i lokala 
sammanhang?  

 
Mångtydiga reaktioner  
 
I de forskningsprojekt som studerat grannskapets reaktioner till etablering 
eller närvaron av flyktingar eller flyktingmottagning,299 går det att urskilja 
variationer i hur dessa reaktioner tar sig i uttryck till form och innehåll. I 
dessa redovisas olika grader av öppenhet eller våldsamhet i de protester man 
riktat till utlokalisering av flyktingar eller flyktingmottagning.300 Man kan 
också konstatera att forskningsresultaten ofta speglar olika processer i ett 
grannskap där reaktionerna kan variera alltmedan händelseförloppen utveck-
las från rykten om etablering till själva utlokaliseringen och närvaron av 
flyktingar eller verksamhet.301 Variationer i reaktionsmönstren inom ett 
grannskap eller ett lokalsamhälle är också något de flesta fallstudier upp-

                                                        
298 Alsmark 2000; Wigerfelt & Wigerfelt 2000; Bjørgo 2000. 
299 Jag gör ingen åtskillnad här på om det gällde utlokaliseringen av kommunal flyktingmot-
tagning eller statlig flyktingförläggning. 
300 Alsmark 2000; Wigerfelt & Wigerfelt 2000. 
301 Jmf Weber 1978 eller Gustavsson 1990, om hur integrering av psykiskt funktionshindrade 
eller psykiskt begåvningshandikappade genomgår cykler av reaktionsmönster. Drastiska 
protester, aggressioner, rädsla och acceptans kan existera sida vid sida och kan växla över tid i 
ett grannskap. 
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märksammat. Sällan har negativa reaktioner eller aktioner riktade som pro-
tester mot utlokaliseringen av flyktingar varit homogena, trots att negativa 
uttryck och särskilt i fall där våldsamma aktioner och attentat förekommit, 
tenderar att dominera bilden av ett helt samhälles reaktioner. Alsmark och 
Uddman visar i studierna av reaktionerna inför flyktingförläggningarna i 
Sjöbo302 och Kimstad303 att reaktionernas innehåll har varit mångfacetterade 
och fluktuerande över tid. För att kunna leverera en sammanhängande bild 
av ett helt grannskaps- eller ett lokalsamhälles inställningar till flyktingmot-
tagande, måste detta återspeglas i de undersökningar och beskrivningar som 
görs av sammanhanget. I två fallstudier har Alsmark och Uddman304 visat att 
den offentliga bild som levererats av händelseförlopp och reaktioner i olika 
lokala sammanhang har varit starkt förenklad, för att inte säga schablonmäs-
sig, vilket också, enligt författaren slagit tillbaka på invånarnas självbild och 
i vissa fall tagit sig i uttryck i ännu skarpare protester inför myndigheters 
utlokaliseringsprojekt.305 De befintliga fallstudierna visar också att den of-
fentliga bilden av ett lokalsamhälle kan förändras, från att ena dagen betrak-
tas som vänligt sinnat eller öppet inställt till invandring och etnisk mångfald, 
till att genom en enstaka, men drastisk händelse, förändras till ett rasistiskt 
eller våldsamt samhälle.  

 
Lokala reaktioner med våldsamma inslag 

 
Händelserna i Trollhättan är exempel på när handlingar riktade mot flykting-
ar eller invandrare tar sig direkta och våldsamma uttryck.306 Trollhättan be-
traktades av omvärlden och av trollhättanborna själva som ett samhälle där 
svenskfödda och invandrare alltsedan 1960-talets arbetskraftsinvandring levt 
i fredlig samexistens, tills då en somalier misshandlades svårt och stadens 
moské brändes ned.307 En sådan händelses drastiska karaktär omdefinierar 
lätt både utomståendes bild av samhället och de boendes självbild.  

                                                        
302 Alsmark & Uddman 1990. 
303 Alsmark 2000. 
304 Alsmark & Uddman 1990; Alsmark 2000. 
305 Detta är särskilt uppmärksammat i Alsmarks undersökning av händelserna i Sjöbo där den 
offentliga bilden av Sjöbo som rasisthåla och invånarnas inskränkthet och bymentalitet, gav 
kraftiga motreaktioner som kanaliserades i ett eskalerat motstånd till etablering av en flykting-
förläggning. 
306 Wigerfelt & Wigerfelt 2000. 
307 Ibid. 
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En annan ort som uppmärksammats där direkt och öppet manifesterat våld 
riktats mot både enskilda flyktingar och själva förläggningen är Klippan.308 
Där satte ett ungdomsgäng skräck i såväl svenskar som invandrare under en 
längre tidsperiod. Ungdomsgänget visade öppet sympatier med rasistiska 
idéer och betraktade Klippan som indelat i territorier vars gränser bevakades 
med våld och hot. Trots stora ansträngningar från lokala myndigheter och 
frivilliga organisationer i syfte att häva och motarbeta det rasistiska våldet, 
urartade situationen och en ung pojke från Somalia dödades.  

Vid etableringen av en förläggning i Gimo309 fanns starka antipatier mot 
närvaron av förläggningen och flyktingarna. Även i Gimo var det ungdomar 
i samhället som agerade mot förläggningens och flyktingarnas närvaro. De 
utförde flera våldsamma intrång i flyktingbostäder och bevakade vad man 
betraktade som ”sina” områden, lokaler och tillhåll mot intrång av flykting-
ungdomar.310 Intrången i flyktingarnas bostäder omnämndes som en hämnd-
aktion mot den Gimograbb som knivhöggs av en asylsökande ung man.311  

I Kimstad brände man ner en av Invandrarverkets tomma byggnader för 
att demonstrera den negativa inställningen till den utlokaliserade förlägg-
ningen. Dessa allvarliga och olyckliga händelseutvecklingar hävdar Alsmark 
är reaktionsmönster som tagit sig direkta och öppna former. De är exempel 
på en händelseutveckling som möjligen kan ses som extrem och som undan-
tagsfall i sina uttrycksformer och som kan antas ha specifika orsaker för att 
uppkomma.  

I många andra lokala sammanhang har motreaktionernas uttryck varit in-
direkta eller latenta, och utan inslag av våld. Motreaktioner har i de flesta 
sammanhang framförts på ett verbalt plan i möten, diskussioner och liknan-
de. Man kan fråga sig varför uttrycksformerna varierat i de olika lokala 
sammanhangen? Tillhör de våldsamma exemplen extrema avarter, där en-
skilda personers eller gruppers våldsamhet och kriminalitet lika gärna skulle 
kunna kanaliseras till något annat objekt än till frågan om förläggning och 
flyktingar i grannskapet? Är det en mer eller mindre tillfällig koncentration 
av personer med rasistiska sympatier i olika lokala sammanhang som avgör 
händelseutvecklingen? Eller bär varje lokalt sammanhang inom sig en poten-
tial att övergå från legala reaktioner till våldsamma och illegala sådana? 

 

                                                        
308 Wigerfelt & Wigerfelt 2000. 
309 Alsmark 2000. 
310 Alsmark 2000. 
311 Alsmark 2000, s. 51. 
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Latenta och indirekta negativa reaktioner  
 

Som framgått av beskrivningen av händelserna i Klippan, Gimo och Troll-
hättan var uttrycken riktade direkt gentemot fysiska personer. I andra sam-
manhang har reaktionerna haft en latent karaktär och riktats mot symboliska 
objekt, såsom Invandrarverkets byggnader och bostäder.312 Måltavlan för 
protestreaktionerna förefaller alltså ha varit Invandrarverket, deras intrång i 
grannskapet, eller den förda flyktingpolitiken och inte primärt flyktingarnas 
närvaro i sig.313 En sådan tolkning kan dock vara osäker då handlingar rikta-
de mot symboliska objekt lika gärna kan vara ett utslag av ett val av mindre 
illegalt uttryckssätt än att gå till personangrepp. Inte desto mindre kan inne-
börden ändå vara grundad i antipatier mot flyktingar eller närvaron av flyk-
tingförläggningar. Det finns dock exempel på lokala sammanhang där det 
med stor tydlighet framgår att de latenta handlingarna mot etableringen av en 
förläggning egentligen kan stå för något annat än fientlighet eller avstånd till 
flyktingar. Alsmark hävdar att reaktionerna i Kimstad mot ett planerat flyk-
tingmottagande till stor del handlade om djupgående grannskapskonflikter.314 
Beslutet om flyktingmottagande var i detta fall en utlösande faktor, kring 
vilken mer djupgående motsättningar i grannskapet aktualiserades. Ett ”nej” 
till flyktingförläggning, och därmed till närvaron av flyktingar, kan enligt 
denna tolkning mer tolkas som ett haveri i grannskapets förmåga att lösa 
konflikter eller som ett uttryck för redan befintliga stratifieringar och mot-
sättningar bland grannskapets invånare.  

 
Reaktioner mot flyktingmottagande som uttryck för grannskapskonflikter 
eller intrång på lokalt självbestämmande 

 
Vid etableringen av flyktingförläggningen i Kimstad315 tog sig reaktionerna 
inför detta ett flertal uttryck, men det mest framträdande var att den planera-
de etableringen förorsakade konflikter mellan invånarna.316 Byn delades i 
princip upp i två delar, de som var för respektive mot förläggningen. Förut-
om att informationsmöten resulterade i bråk och handgripligheter mellan 
grannskapets invånare, så agerade motståndssidan med en rad attentat mot 
enskilda personer som var positiva till förläggningen. En person fick bilen 
                                                        
312 T.ex. Kimstad men också i Gimo. 
313 Alsmark 2000; Bjørgo 2000; Girling, Loader & Sparks 2000. 
314 Alsmark 2000, s. 62-67. 
315 Förläggningen i Kimstad etablerades 1989. 
316 Alsmark 2000. 
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vandaliserad, de som uttalade sig öppet för ett flyktingmottagande fick höra 
att man var ”svartskalleälskare” och vilka som var för eller mot förläggning-
en ska också ha registrerats. Sammanhanget runt händelseutvecklingen i 
Kimstad var komplex och påverkades av en rad omständigheter, bl.a. fanns 
det några enskilda Sverigedemokrater som underblåste den oro och osäker-
het som redan fanns. Men Alsmark anmärker att en betydande del av förklar-
ingen till händelseförloppet kan spåras i redan befintliga konflikter och 
grupperingar i grannskapet. I områdets historia kan man spåra sociala strati-
fieringar mellan befolkningsgrupper med åtföljande åsikter om vilka som 
hörde samman och vilka som inte hörde till. 

Det som i Sjöbo317 utvecklades till ett kommunalt avvisande till att ta 
emot flyktingar under ”hela Sverige strategin” era, var i stor utsträckning en 
respons på en upplevelse av intrång på lokalt självbestämmande och lokal 
självbild enligt den analys Alsmark och Uddman genomfört. Förutom att 
Alsmark och Uddman haft ett gediget intervjumaterial att utgå från, följde 
han de argumentationer och motiveringar till Sjöbobornas avståndstagande 
till flyktingar som länge debatterades i media. En del av förklaringen till 
Sjöbobornas reaktioner handlade enligt Alsmark och Uddman just om ne-
kandet som ett slags protest mot de negativa och dramatiserade bilderna av 
Sjöbo och dess invånare som media levererade. Alsmark och Uddman menar 
att den mediala uppmärksamheten av händelseutvecklingen i Sjöbo tillsam-
mans med de politiska påtryckningarna kom att leda till en ökad polariser-
ing, liksom en vilja att mer allmänt protestera mot centralmakten. ”För Sjö-
bos del och för utfallet av folkomröstningen kom uppmärksamheten helt klart 
att leda till ökad polarisering, liksom till en ökad vilja att mer allmänt pro-
testera mot centralmakten”.318 Alsmark och Uddman anser att det är viktigt 
att tränga bakom ord som ”bristande solidaritet”, ”fördomar”, ”okunskap” 
och fientlighet för att försöka förstå varför Sjöbo röstade nej till att ta emot 
flyktingar. Alsmark och Uddman sätter därför in den förda argumentationen 
i ett vidare sammanhang, där bl.a. lokalsamhällets tidigare erfarenheter och 
relationer mellan kommunpolitiker och centralmakt har betydelse för att 
förklara att man t.ex. inte sympatiserar med de centralstyrda inslagen i flyk-
tingpolitiken. Alsmark och Uddman menar att invånarna hade haft tidigare 
erfarenheter av att blivit ”överkörda” av kommunpolitiker som inkräktat på 
deras självbestämmande eller vilja.319 Den förda opinionen mot ett lokalt 
                                                        
317 Alsmark & Uddman 1990. 
318 Alsmark & Uddman 1990 s. 164 
319 I Sjöbos historia hade flera händelser ägt rum där man kommunpolitiker genomdrivit sin 
vilja trots protester från invånarna, t.ex. vid rivningen av ett stationshus, eller då man inte 
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flyktingmottagande tolkas därför delvis som ett sätt att demonstrera det loka-
la självbestämmandet. Makthavarna, vilka de än månde vara, skulle inte få 
”sätta sig” på Sjöboborna, ännu en gång.  

 
Positiva reaktioner mot flyktingar som en motreaktion mot flykting- och 
kommunpolitik 

 
Att invånarna på den lilla danska ön Fanø,320 inte motsatte sig utplaceringen 
av bosniska flyktingar i grannskapet, utan tvärtemot allierade sig med dem 
tolkas paradoxalt nog liksom Sjöbohändelserna, också som ett uttryck för en 
konflikt mellan centralmakt och lokal nivå.321 1996 placerades 90 bosniska 
flyktingar i en liten by, Sønderho med 350 invånare, utan att de lokala myn-
digheterna och invånarna hade hunnit förbereda sig och få information där-
om. Fler flyktingfamiljer än vad som var avsett hade trängts ihop i små rum 
på en av öns feriekolonier. Från centralt håll hade man givit direktiv om 
bosniernas ”icke integration” som innebar att civilsamhället och kommunen 
inte skulle mobiliseras för att understödja integrationsprocessen för flykting-
arna. De bosniska barnen skulle t.ex. inte få gå i den lokala skolan och inga 
aktiva insatser var planerade för att skapa förankring på arbetsmarknad eller 
i det lokala sammanhanget för de vuxna bosnierna, då deras asyl var avsedd 
som tillfällig. Enskilda lokala invånare, föreningar och kommunpolitiker tog 
initiativ till att öppna samhällets hus och hem för att åstadkomma bättre bo-
endevillkor för flyktingarna. Man tog en rad andra initiativ, t.ex. ordnade 
man skolgång åt de bosniska barnen, helt utan inblandning, eller oavsett vad 
de centrala myndigheterna tyckte om saken. Invånarna ansåg att intentioner-
na om att flyktingarna inte skulle integreras och att villkoren i Röda Korsläg-
ret, sammantaget var ohållbara för flyktingarna. Man menade att de måste 
erbjudas något som påminde om ett liv. De lokala initiativen kunde betraktas 
som en ”mild form for civil olydighed” enligt författaren. Man kan säga att 
Fanøborna tillsammans med stadens borgmästare och kommunpolitiker in-
                                                                                                                                  
tillmötesgick krav på utbyggd barnomsorg och annan service, trots en hastigt ökad inflyttning 
av barnfamiljer någon gång under 1970-talet. 
320 Tilia 1999. 
321 Den danska invandrarlagstiftningen var vid tidpunkten inriktat på repartriering för de 
bosniska flyktingarna och man såg deras flyktingstatus och vistelse som tillfällig i Danmark. 
Den danska invandringspolitiken fördes med en till ”Hela Sverige strategin” motsvarande 
inriktning på att placera flyktingar i hela Danmark för att det skulle främja integrationen. 
Särskilt gynnsamt för integrationen ansåg man utlokaliseringen till små samhällen och städer 
vara. Där upplevdes förutsättningarna vara särskilt gynnsamma för att kontakt skulle upp-
komma mellan civilsamhället och flyktingarna. 
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gick en allians med flyktingarna från Bosnien. Man tolererade inte det sätt 
som staten hanterade vare sig lokalinvånarna eller flyktingarna och allierade 
sig därmed med flyktingarna i aktioner som gick centralmyndigheten emot. 
Från Tilias322 intervjuundersökning kan man läsa om vad stadens borgmästa-
re tyckte om hur själva utlokaliseringen gick till och hur myndigheten hante-
rade lokalbefolkningen och flyktingarna: 

 
”Og så kom de jo – og det var en helt besynnerlig praksis man havde på den 
tidspunkt – for de kom om natten..fulstændigt tåbeligt. /…/så skulle lokalbe-
folkningen stilles over for en fulbyrdet kendsgerning: når de slog gluggerne 
op om morgonen, så var det der bare. Det er ikke en måde at behandle folk 
på. /…/og jeg vidste heller ikke noget. Det var ingen her der var informe-
ret.323  
 
/…/det var forfærdeligt derhenne (i Röda Korslejren) De bodde næsten oven-
på hinanden. Det synes vi bare ikke vi kunne tillade så derfor åpnet vi vores 
hus. Vi kunne ikke sidde i et så stort hus.”324 

 
Det som hände i Fanø liksom i Sjöbo har tolkats som att reaktionerna mot 
flyktingarna till stor del har något att göra med konflikterna mellan centrala 
myndigheterna och orten. Liksom i Sjöbo uttryckte Fanøborna starka an-
språk på självbestämmande och suveränitet i sitt handlande mot flyktingarna. 
Skillnaden är att reaktionerna tog sig helt olika uttryck. I Fanø allierade man 
sig med flyktingarna och gav dem ett generösare mottagande än vad de flyk-
tingpolitiska ramarna tillät, medan man i Sjöbo ställde sig i opposition till 
flyktingmottagning. Varför dessa olika uttryck? Och varför reagerade inte 
Fanøborna med fientlighet med tanke på att myndighetens intrång i boende-
miljön skedde utan kommunens och invånarnas vetskap och chans till förbe-
redelse? Enligt Fanøbornas egen syn på varför flyktingarna blev så väl mot-
tagna var skälet att invånarna på ön inte låtit sig skrämmas av ”det fremmen-
de”. Man hade på ön erfarenheter av turism och en tradition av att vara sjö-
farare i kombination med att en stor del av öns invånare flyttat in till ön. 
Dock hade ön tidigare tagit emot en grupp palestinier vilket gick betydligt 
sämre. Tilia hävdar dock att det i invånarnas berättelser och utsagor framgår 
att de identifierat sig mer med de bosniska flyktingarna än med de palestins-
ka. I tillägg till detta anser Tilia att det även spelade roll att de bosniska flyk-

                                                        
322 Tilia 1999. 
323 Tilia 1999, s. 290. 
324 Tilia 1999, s. 291. 
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tingarna anlände i familjekonstellationer, mor, far och barn vilket motsvara-
de prototypen för en dansk idealfamilj.  

En angelägen fråga att ställa inför författarens tolkning av reaktionsmöns-
ter är vad som var uttryck för vad, egentligen? Var motståndet uttryck för 
konfliktfyllda relationer med centrala myndigheter snarare än uttryck för ett 
motstånd (eller antipati) mot flyktingar? Var motståndet riktat mot närvaron 
av flyktingar i sig eller mot maktens ingripande, eller fanns en tredje möjlig-
het, att det var en kombination av dessa faktorer? Var det verkligen så att det 
var flyktingpolitiken, centralpolitikernas intrång och massmedial exponering 
man opponerade sig mot och inte mot närvaron av etniskt och kulturellt olika 
människor? Kan det finnas en möjlighet att motståndet ändå i grunden hand-
lade om etnisk fientlighet och att konflikten mellan politik, centralmakt och 
lokalinvånare endast var ett mer legitimt sätt att kanalisera motståndet? I 
Fanøexemplet var det mer uppenbart att de senare mottagna flyktingarna, de 
bosniska, upplevdes mer fördragsamma av byinvånarna än palestinierna, till 
vilka man upplevde större etniskt avstånd.  

 
 

Förklaringar till lokala reaktioner på flyktingmottagning 
 

Hur har då olika reaktionsmönster mot förläggningar och flyktingar i olika 
lokala sammanhang förklarats av de forskare som genomfört fallstudierna? I 
det följande görs en indelning (och kategorisering) av de förklaringar som 
forskarna uttryckligen har beskrivit i relation till sina fallstudier. I de studier 
där förklarande anspråk saknats har jag själv gjort en kategorisering av de 
förklaringar som varit möjliga att identifiera. Påtagligt är att i de flesta fall-
studier görs empirinära beskrivningar av händelseförlopp och i de flesta fall 
saknas tydliga teoretiska ramar eller begrepp för att förklara reaktionerna. I 
flera fall existerar inte heller någon entydig förklaring till uppkomna reak-
tioner, utan mer eller mindre komplexa samverkande faktorer diskuteras av 
författarna i relation till de händelser man iakttagit. Det har ett kunskapsvär-
de i sig, då det sannolikt motsvarar den komplexitet och svårtyddhet som 
kännetecknar reaktioner mot flyktingar eller flyktingförläggningars etable-
ring. I de flesta fallstudier görs också lokalnära förklaringar, dvs. författarna 
har iakttagit lokala processer eller historiska förlopp som kan sättas i sam-
band med våldshandlingar eller protester riktade mot flyktingar eller för-
läggningar. I några fall vidgas analysen och reaktionerna härleds till mer 
generella processer som t.ex. uttryck för en samhällelig förändringsprocess 
som skapar lokal oro och konkurrensförhållanden, eller att reaktionerna är 
uttryck för enskilda invånares rasistiska ideologier. 
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Min kategorisering följer en indelning i olika typer av lokala samband som 
forskarna funnit, men detta utesluter inte att det inte kan finnas fler samvari-
erande orsakssamband. Min avsikt med följande framställning har 
huvudsakligen varit att framställa de samband mellan omständigheter och 
reaktioner som forskarna själva identifierat och påvisat i fallstudierna. Jag 
har därmed inga ambitioner att ifrågasätta deras tolkningarna eller 
sanningshalten i dessa.  

De olika förklaringsperspektiv som anges har här sammanförts i: bety-
dande eller omvälvande samhällsförändring på orten som gett konsekvenser 
för invånarna (t.ex. deprivation och ontologiseringskris 325); pågående eller 
olösta konflikter inom eller utom grannskapet (t.ex. i termer av byspänningar 
eller konflikter med centralorten); att det förekommit rasistisk ideologi (per-
soner eller subkulturer); samt, förklaringar med hänvisning till ortens urba-
niseringsgrad eller erfarenheter av tidigare invandring. De förklaringar som 
lyfts i de olika studierna är inte varandra uteslutande. Ibland förekommer att 
forskarna hänvisar till olika händelser, omständigheter och förklaringsper-
spektiv och därför relateras i vissa fall en och samma studie till flera analy-
tiska perspektiv.  
 
Bykonflikter och sociala stratifieringar 

 
Det finns fallstudier som visar att motstånd till utlokalisering av flyktingmot-
tagning kan kanalisera gamla (olösta) byfejder eller konflikter.326 Särskilt i 
de situationer där man i grannskapet eller lokalsamhället har röstat om eta-
bleringen av en förläggning, så kunde materiella intressekonflikter, gamla 
oförrätter inom byn eller mellan olika grupper i samhället blossa upp och 
överskugga inställningen till etableringen av ett flyktingmottagande. Om-
röstning eller liknande sätt att kanalisera de boendes inställning kunde ut-
vecklas till att handla om att rösta med eller mot sina allierade respektive 
fiender i grannskapet. När invånarna i Kimstad skulle ta ställning till flyk-
tingmottagande aktualiserades fler olika konflikthärdar där gamla bymotsätt-
ningar var en av dem.327 

                                                        
325 Ontologisering är ett sätt att bemöta den kulturella moderniteten. Begreppet bygger på 
Thomas Ziehes tankegångar om individens behov att finna ett slags visshet och överordnad 
mening med livet i en värld som är föränderlig och i ett slags kulturell omstöpningsprocess 
(Ziehe 1994). 
326 Se fallstudierna av händelseutvecklingen i Sjöbo (Alsmark & Uddman 1990) och i Kim-
stad (Alsmark 2000): 
327 Alsmark 2000. 



 104 

”Den typ av konflikt jag beskriver här har gamla rötter – ett klassiskt exempel 
är motsättningarna mellan skärgårdsbor och sommargäster under seklets bör-
jan och framåt – men accentuerades under 1970-talet då många småsamhällen 
med en kärna av fast befolkning möter nyinflyttade pendlarfamiljer. I Kim-
stad och andra näraliggande orter förstärktes mönstret av utlokaliseringen av 
statliga verk som ägde rum vid mitten av 1970-talet. /…/ på kort tid etablera-
de sig en ny kategori av människor ute i byarna med andra idéer, vanor och 
krav.”328 

 
Alsmarks analys av händelserna i Kimstad visar att grannskapets ställnings-
tagande inför flyktingförläggningen gav tillfälle för grupper och individer att 
skapa nya eller befästa gamla former för samhörighet i grannskapet. Den 
uppfattning man bildade sig kunde ha att göra med släktrelationer, makt- 
eller statusrelationer. Man kunde t.ex. rösta som de personer som betraktades 
som auktoriteter i byn, eller rösta på det sätt som de man ville befästa eller 
skapa sig samhörighet med. Alsmark hävdar att motståndet till flyktingarna i 
Kimstad handlade mindre om sakfrågan i sig än om lokala grupprocesser.329 

I Kimstads historia fanns det uppdelningar och konflikter mellan olika 
byar och grupper. Det fanns ett bytänkande som grep in, bl.a. i skolans värld. 
Klasser delades in utifrån bytillhörighet, och det fanns en tydlig antagonism 
mellan olika grupperingar, men också i förhållande till stadsinvånare och 
andra som man betraktade som ”outsiders”. Tendensen till ”vi” och ”dom” 
kategoriseringar och olösta antagonismer, kan ha påverkat invånarnas in-
ställning till inflyttande flyktingar. 

 
”Det är inte bara flyktingar de interna bråken handlat om i Kimstad och nära-
liggande områden. Flera äldre konflikter har formerats kring skilda kategorier 
av ”de andra”. Ibland har det rört materiella intressekonflikter. En sådan av 
lite äldre datum är på temat bönder – nyinflyttade.”330 

 
Relativ deprivation och lokala villkor 

 
Flera fallstudier har påvisat samband mellan lokalekonomiska och sociala 
omständigheter och motreaktioner till invandring och utlokaliseringsprojekt 
av flyktingar. Ofta rör det sig då om koncentration av grupper i samhället 
som drabbats av sociala eller ekonomiska problem. I vissa fall kan de eko-

                                                        
328 Ibid. s. 65. 
329 Ibid. s. 67. 
330 Alsmark, 2000, s. 64. 
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nomiska och sociala problemen hos grupper i lokalsamhället vara direkt 
lokalt bundna, t.ex. som resultat av nedskärningar eller nedläggningar av 
lokala arbetsplatser. De kan emellertid också vara knutna till svårigheter av 
generell social karaktär eller till problem för individer att nå förankring på 
arbetsmarknaden.  

En fallstudie där man uppmärksammat kopplingen mellan lokala ekono-
miska och sociala villkor, är Rantakeisus m.fl.331 undersökning av händelser-
na i Vålberg utanför Karlstad. Alltsedan mitten av 1980-talet hade det före-
kommit trakasserier riktade mot invandrare i samhället. Trakasserierna kul-
minerade 1995 då en invandrarfamilj angreps av en grupp s.k. ”skinnskal-
lar”. Ungdomarna som gick till angrepp var kriminellt belastade och ekono-
miskt marginaliserade. I fallstudien undersökte man även övriga samhällsin-
vånarnas inställning till invandring och kunde finna att det, generellt sett, 
fanns en oro på orten inför framtiden och en rädsla för att bli arbetslös. De 
intervjuade som levde under kärva ekonomiska förhållanden och hade låg 
utbildning, visade en mer negativ inställning till invandrare än de med bättre 
ekonomi och högre utbildning. 

Som förklaring till knivmordet på en somalisk pojke i Klippan332 framhä-
ver Wigerfeldt och Wigerfeldt betydelsen av ortens höga arbetslöshet, låga 
utbildningsnivå och anhopning av individer med sociala problem, i samver-
kan med framväxten av rasistiska och nazistiska subkulturella rörelser i om-
rådet. De poängterar noga att de ekonomiska strukturförändringarna i Klip-
pan bara delvis kan förklara grogrunden för ortens främlingsfientlighet och 
rasism. Författarna hävdar betydelsen av att den rasistiska och nazistiska 
subkulturen fungerat som ”enkla recept mot samhällets kris som kan verka 
tilltalande i en snabbt föränderlig värld”. De som agerade rasistiskt och 
främlingsfientligt var marginaliserade i flera bemärkelser och tillhörigheten 
till det rasistiska gänget och ”skinnskallarna” gav samhörighet och identitet 
för de ungdomar som annars upplevde utanförskap i en rad bemärkelser. 
Skinnskallarna såg invandrarna som konkurrenter om såväl arbete som om 
ortens flickor. Man gav uttryck för en nostalgisk syn på hur samhället ”var 
förut” när man fortfarande kunde få jobb inom industri och hantverk.  

Tore Bjørgo333 förklarar fientliga reaktioner från ungdomar i två norska 
lokalsamhällen334 som utslag av ”relativ deprivation”. Han beskriver att reak-
tionerna och våldet kommer från individer som drabbats särskilt hårt av eko- 
                                                        
331 Rantakeisu, m. fl., 1997a. 
332 Wigerfelt & Wigerfelt, 2000. 
333 Bjørgo 2000. 
334 Brumunddal och Vennesla. 
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nomiska tillbakagångar och att främlingsfientligheten är ett uttryck för att de 
betraktar invandrarna som rivaler om knappa ekonomiska resurser. Enligt 
Bjørgo är det främlingsfientliga gängvåldet i Brumunddal och Vennesla 
exempel på detta. En ekonomisk tillbakagång i skogs- och byggnadsmateri-
alindustrin påverkade Brumunddal under 1980-talet och Vennesla under det 
tidiga 1990-talet. Detta drabbade särskilt unga män i de båda lokalsamhälle-
na vilka sett sin framtid inom de lokala industrierna.  

 
”Plötsligt stängde fabrikerna sina portar för outbildade män som dittills prak-
tiskt tagit varit garanterad arbete så snart de slutat grundskolan. De var nu 
marginaliserade från en av de primära samhällsarenorna, arbetslivet och där-
med från konsumtionen av många åtråvärda varor. Unga vuxna upp till 25-års 
åldern, måste bo kvar hos sina föräldrar, eftersom deras ekonomi långt ifrån 
medgav egen bostad. /…/ att några av flyktingarna till och med hade råd att 
köpa bilar uppfattades som mycket provocerande av ungdomarna som ibland 
knappt hade råd med en moped. Som symboler för relativt välstånd är det 
knappast förvånande att bilar som ägs av invandrare ofta blir måltavlor för 
xenofobisk vandalism.”335 

 
Bjørgo menar att de unga vuxna outbildade männen kunde beskrivas som 
marginaliserade och att de i sitt socioekonomiska utanförskap lät invandrar-
na bli syndabockar för den egna depriverade situationen och måltavlor för 
deras aggressioner.336  

Bjørgo menar också att kombinationen av en marginaliserad position hos 
ungdomarna och deras behov att ingå i och få erkännande via en grupp, är en 
viktig mekanism bakom det främlingsfientliga våldet i de lokalsamhällen 
han studerat. Förutom att många av ungdomarna i Vennesla och Brumunddal 
var arbetslösa och hade ekonomiska bekymmer, var de enligt författaren 
också ”förlorare i ungdomarnas spel om popularitet”. Många hade en osäker 
identitet, ett svagt socialt nätverk och psykosociala problem. Längtan efter 
socialt erkännande gjorde att ungdomarna som i Brumunddal sökte sig till de 
främlingsfientliga ungdomsgängen och demonstrerade mod och tuffhet ge-
nom att planera och genomföra olika attentat och trakasserier mot invandra-
re.337 

 

                                                        
335 Bjørgo 2000, s. 82-83. 
336 Bjørgo 2000, s. 84. 
337 Bjørgo 2000, s. 75. 
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Moderniseringsprocessers lokala inverkan som förklaring till reaktioner 
 

Moderniseringsprocesser som är globala eller nationella kan få lokala konse-
kvenser, som t.ex. då lokala sammanhang drabbas av globala eller nationella 
strukturförändringar i ekonomi och industri. Enligt Tore Bjørgo såg inte 
ungdomarna i Vennesla och Brumundal med sin låga utbildning och sina 
dåliga ekonomiska och sociala förutsättningar, några möjligheter att slå sig 
lösa från lokala bindningar för att söka lyckan, arbetet och självförverkligan-
det på annat håll, utan många av dem blev kvar i det lokala sammanhanget. 
Enligt Bjørgo var detta en betydande orsak till att ungdomarna lät sin frustra-
tion och vrede gå ut över flyktingarna på orten.  

Bjørgo hävdar att snabba förändringar av lokala ekonomiska villkor kan 
skapa nya förutsättningar och möjligheter, men också upplevelser av ångest, 
oro och ökad konkurrens.338 Moderniseringsprocesser och globalisering kan 
rucka på gamla beprövade strukturer som familjen, klassen och grannskapet 
vilket för många kan innebära att man tappar kontrollen över livet och mister 
tryggheten. För många vuxna och unga innebär en ökad global rörlighet av 
ekonomi, kultur och kapital att möjligheterna ökar att skapa sig själv, röra på 
sig och förlägga självförverkligandet långt utanför det lokalas, regionalas 
eller nationellas gränser. Världen kan ses ligga öppen för många. För andra 
innebär globalisering och modernisering snarare en upplevelse av kris, upp-
luckrade värderingsstrukturer, hot om framtida marginalisering och konkur-
rens om arbete och ekonomi.  

Wigerfelt och Wigerfelt hävdar att händelserna i Klippan delvis kan för-
stås mot bakgrund av globaliseringens och moderniseringens konsekvenser 
på lokal nivå. Klippan som gammal jordbruks- och pappersbruksort drabba-
des av kraftig tillbakagång med en minskning i både absoluta och relativa tal 
av antalet anställda inom såväl jordbruk som pappersindustri. Strukturför-
ändringarna och den ekonomiska krisen ökade antalet arbetslösa och social-
bidragstagare i Klippan. Utbildningsnivån har också varit låg i kommunen, 
drygt 46 procent av invånarna räknades som lågutbildade under 1990-talet. 
Svårigheten för många invånare i Klippan att påverka sina liv och de små 
möjligheterna till mobilitet hängde enligt författarna ihop med deras upple-
velse av ökad konkurrens. Många av de unga invånare i Klippan som deltog 
i olika rasistiska och nazistiska aktioner upplevde:”/…/hela samhället som 
ett helvete”.. Politikerna hade tagit invandrarna till Klippan och detta mena-
de man hade lett till arbetslöshet för svenskarna.339 Wigerfeldt och Wiger-
                                                        
338 Ibid. 
339 Wigerfelt & Wigerfelt 2000, s. 19.  
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feldt tolkar ungdomarnas uppgående i rasistiska subkulturer som ett uttryck 
för ett sätt att bemöta oron och hotet inför en snabbt föränderlig värld. Den 
rasistiska ideologin och synen på invandrare som syndabockar, fungerade 
enligt dem som ett slags enkelt recept mot samhällets kris. De hänvisar till 
begreppet ontologisering av en svårbegriplig, föränderlig och otrygg värld, 
som innebär att man försöker skapa överordnade förklaringsmatriser eller 
världsbilder för att hantera denna värld. Ungdomarnas indelning av Klippan i 
territorier och bevakade områden hänger troligen också ihop med samma 
mekanism, nämligen att inmuta och bevara den form av lokal trygghet man 
trots allt ansåg sig kunna göra anspråk på, som ”sitt” Klippan.  

Det ”lokala” till följd av modernitet och globalisering, kan inte längre 
med enkelhet avskiljas från omvärldens flöde av kulturellt och ekonomiskt 
kapital. Med eller mot invånares vilja, har svenska lokalsamhällen fångats in 
i denna världsomspännande kulturella och ekonomiska förändringsprocess. 
Till följd av kapitalets och informationssamhällets spridning kommer ingen, 
inte ens i de mest avskilda geografiska områden, undan omvärldens intrång. 
Men det betyder inte att invånare slutar göra motstånd mot detta, eller slutar 
med att betrakta det lokala sammanhanget som ”lokalt” eller som ”sitt hem”. 
Det innebär inte heller att alla grupper upphör med att uppleva sig som 
obundna till lokala sammanhang. Omvärlden, i den meningen att den gör ett 
lokalt intrång kan därmed ta sig mycket olika uttryck. Omvärldens intrång i 
Klippans fall, kan mycket väl vara i egenskap av flyktingarnas eller flykting-
förläggningens närvaro i samhället.  

Det kan också vara individer eller specifika företeelser som hotar, eller 
medför förändring av det lokalas eller grannskapets trygghet på olika sätt. I 
engelska Macclesfield förändrades orten från att ha varit en gammal vävin-
dustriort till en ort där multinationella läkemedelsföretag etablerades med 
följd att samhällets sociala sammansättning avsevärt förändrades. Stadens 
”gamla” invånare och söner till vävindustriarbetarna, såg ”sitt” samhälle som 
ockuperat av nyrika, Mercedesägande ”snobbar” som bara kom för att tillfäl-
ligt exploatera lokalsamhället. Men inflyttningen av nyrika akademiker var 
inte den enda förändringen av befolkningen. Man fick också en hel del in-
flyttning av grupper från städerna som hade svårt att finna bostad någon 
annanstans, men som kunde hyra rum i någon av de gamla väveriernas le-
digblivna arbetarbostäder. De gamla arbetarkvarteren, sålda till privata fas-
tighetsägare, blev områden och hem för ett skiftande klientel av inflyttande 
”stadsbor”, bestående av för Macclesfieldsborna ”oönskade” grupper. De var 
invandrare, hemlösa och utskrivna från sjukhus som skulle slussas in i sam-



 109 

hället och som av de ”äldre” invånarna definierades som ”knarkare” och 
”socialfall”.340 Reaktioner som följde av samhällets förändring och de nyin-
flyttade invånarna, var att många av de ”äldre invånarna” inte kände igen sig 
i det ”nya Macclesfield” och ville flytta därifrån.  

 
Samverkande lokala, offentliga och nationella omständigheter som förklar-
ing 
 
Tore Bjørgo341 argumenterar för att en rad lokala omständigheter, såsom 
lokala diskurser och ekonomiska villkor ofta samverkar med offentliga, na-
tionella diskurser, i uppkomsten av negativa (eller positiva) rektioner inför 
invandring eller utlokalisering av flyktingmottagning i lokalsamhället eller i 
grannskapet. 

 
”Ett antal faktorer utgör gynnsamma omständigheter för framväxten av såda-
na invandringsfientliga reaktioner. På den lokala och/eller den nationella ni-
vån finns ofta en polariserad politisk situation i vilken invandrare och invand-
ringsfrågor är ett hett debattämne. Regeringens politik gentemot invandrare 
och asylsökande kan sända ut negativa signaler som pekar ut dessa grupper 
som ”problem”. I lokalsamhällen där det finns en utbredd social frustration på 
grund av arbetslöshet, bostadsbrist, ekonomisk recession eller andra negativa 
sociala villkor, kan invandrarfientliga aktivister, ofta med hjälpa av agitation 
eller personligt inflytande, kanalisera och omdirigera frustrationer och ag-
gression inom grupper som känner sig missgynnande i förhållande till in-
vandrare och asylsökande.”342 

 
I sin avhandling, som handlar om grupper som attackerat invandrare och 
flyktingar i olika skandinaviska sammanhang, hävdar Bjørgo att kontextuella 
omständigheter, såväl nationella som lokala, inverkar på de lokala händelse-
förlopp där enskilda individer eller grupper agerar.   

I Anders Lindströms343 studie av ungdomars attityder till flyktingar, 
invandring och invandringspolitik ställs frågan om lokalsamhällets betydelse 
för den uppfattning ungdomarna i två olika orter ger uttryck för. Lindström 
ställer t.ex. frågan om vilken betydelse den lokala arbetsmarknadssituationen 
och ungdomars framtidsvisioner kan ha för deras uppfattningar. Lindströms 

                                                        
340 Girling, Loader & Sparks, 2000, s. 145. 
341 Bjørgo 2000. 
342 Bjørgo 2000, s. 99. 
343 Lindström 2002. 
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slutsatser är att det lokala sammanhanget har betydelse för ungdomarnas 
uppfattningar. Den övergripande betydelsen handlar om att ungdomarnas 
socialisation sker i det lokala där ungdomarna tar intryck av lokala värde-
ringar och diskurser. I de sammanhang där det fanns en mer markant ”tyst 
rasistisk diskurs” hos de vuxna i lokalsamhället, påverkades också ungdo-
marna i en främlingsfientlig riktning i sina uppfattningar. Andra lokala om-
ständigheter av betydelse var att i det lokala sammanhang där man haft tidi-
gare erfarenhet av invandring, ett sammanhang som präglades av etnisk 
mångfald så uppvisade ungdomarna en mer tolerant inställning till invand-
ring.  

 
 

Variationer och mönster i lokala perspektiv på reaktioners uppkomst 
 

Avsnitten ovan redogör för fallstudier där man identifierat mer eller mindre 
lokalbundna förklaringar till olika reaktioner på utlokalisering av flyktingar 
eller flyktingförläggningar. Sällan har lokala reaktionsmönster tolkats ha ett 
enda identifierbart orsakssamband, utan ofta har författarna identifierat flera 
olika men ofta samvarierande orsaker till redovisade lokala reaktioner.  

Utifrån sammanställningen kan det konstateras att reaktionsmönstren på 
utlokalisering av flyktingar eller andra grupper som skall integreras i grann-
skapet, indikerar bakomliggande komplexa processer där både individuella 
och kontextuella omständigheter enskilt eller tillsammans kan påverka hur 
människor väljer att reagera. Slumpartade händelser eller tillfälligheter kan 
inte heller avfärdas som tänkbara förklaringar till att människor i ett grann-
skap antingen väljer att ställa sig positiva eller negativa till ett utlokalise-
ringsprojekt. Av fallstudierna att döma har dock lokala processer och om-
ständigheter betydelse för vad som faktiskt kommer att utspela sig lokalt. 
Det är relevant att beskriva det lokalas betydelse som flerdimensionellt. Det 
lokala kan ha betydelse i meningen av att det lokalas materiella eller sociala 
omständigheter faktiskt utövar ett tryck på människor som får dem att agera 
eller förhålla sig på ett visst sätt. Det lokala är också ett sammanhang med ett 
visst kulturellt klimat, där olika grupper av människor utbyter idéer och tan-
kar och i samspel konstruerar förhållningssätt och förväntningar på varandra. 

Utifrån fallstudierna kan man skönja att vissa förhållanden är mer eller 
mindre ogynnsamma när man ska utlokalisera eller etablera flyktingar eller 
verksamhet för flyktingar. En sådan ogynnsam omständighet kan vara ett 
samhälle som har hög arbetslöshet eller hög ansamling av social problema-
tik. Sociala eller ekonomiska påfrestningar är omständigheter som kan för-
stärka oro inför förändringar av närmiljön för människor, vilken förändring 
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det än må röra sig om. Om lokalsamhällets relation till centrala beslutsfattare 
har en historik av att vara konfliktfylld, kan man också skönja att utveck-
lingen av reaktionsmönster kan bero på detta. Betydelsefullt i sådana lägen 
är i vilken utsträckning myndigheterna undviker förnyade konflikter i sitt 
sätt att agera med grannskapet. Hur myndigheterna väljer att förbereda och 
göra grannskapet delaktigt i beslut och genomförande av integreringsprojekt 
kan vara avgörande för att förhindra aktualiseringen av (ny)gamla konflikter.  
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Kapitel 5  
 

Teoretisk ram  
 
 

Reaktioner mot flyktingar och förläggningar – en fråga om tolerans 
eller intolerans? 

 
Den psykologiska forskningen om attityder syn har länge haft företräde som 
förklarande perspektiv på människors inställning till invandrare. Attityd-
forskningen har varit vägledande för hur man studerat svenskars inställning 
till invandring och invandringspolitik, uttryck för tolerans respektive rasism 
och främlingsfientlighet.344 Det har varit svårt att tänka sig att en rasistisk 
kultur kan uppkomma utan att se den som grundad i individers fördomar 
eller negativa stereotypier om ”de andra”.345 Perspektivet går ut på att män-
niskan, på ett psykologiskt plan, har attityder till andra som kan vara neutrala 
eller värdeladdade i positiv eller negativ mening. Det är människors inre 
representationer, de mentala bilderna av världen och människan som utgör 
hennes attityder.346 Detta kognitiva perspektiv på människans inre represen-
tationer av verkligheten kan beskrivas med Walter Lippmans347 ord som: 
”den bild (av världen) som människan har i huvudet”. Attityder uppfattas 
ofta som relativt oföränderliga personlighetsdrag, man är antingen ”främ-
lingsfientlig”, eller ”tolerant”. Orsaken till fientlighet och rasism och indivi-
ders negativa bemötande av ”de andra” bygger enligt detta perspektiv på 
individers internalisering av rasistiska eller diskriminerande ideologier. Det 
hävdas att tolerant respektive intolerant inställning till minoriteter grund-
läggs i unga år och att den inte förändras märkbart med stigande ålder.348 
Inställningen till andra etniciteter handlar enligt denna ståndpunkt till stor 
del om människors identifikation med sin egen och andras etniska identi-
tet.349  

Man kan fråga sig om det verkligen är möjligt att kategorisera individers 
egenskaper i antingen toleranta eller intoleranta?350 Fallstudierna som pre-
                                                        
344 T.ex. Trankell 1979; Lange, 1991; Lange & Westin 1991; 1993. 
345 Tajfel 1963; 1981 (stereotypbegreppet). 
346 Lippman 1937; Tajfel 1963. 
347 Lippman 1937. 
348 Lange & Westin, 1991, s. 6. 
349 Se Söder 1990a; 1990b. 
350Se t.ex. Billig 1985: Söder 1990a; 1990b. 
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senterades i kapitel fyra visade att reaktionerna som författarna fann i de 
lokala sammanhangen inte var lätta att placera in i antingen mot eller för 
flyktingar eller förläggningars etablering och att olika värdeladdade reaktio-
ner kunde existera sida vid sida och förskjutas och omformas över tid.  

Individorienterade attitydmätningar får svårt att upptäcka den ambivalens 
som kan finnas i individers inställning till invandrare (och andra grupper i 
marginalen).351 Folk svarar ofta som det förväntas av dem och i enlighet med 
det som uppfattas som politiskt korrekt. Individer har ofta oprecisa uppfatt-
ningar om olika företeelser, inte minst när det gäller attityder till olika sam-
hällsgrupper. T.ex. åtföljs ofta en individs negativa kategorisering av invand-
ring eller av en etnisk grupp av en åsikt som redovisar ”ett undantag” från 
regeln, där speciella personer eller speciella omständigheter undantas från 
den negativa kategoriseringen.352 Varje individ kan också ha ambivalenta 
hållningar inför olika grupper, situationer etc. som kan resultera i motsägel-
sefullheter i attitydundersökningar.353 Hos en och samma person kan före-
komma såväl rasistiska som antirasistiska teman. Tolerans eller intolerans är 
därför kanske inte i första hand uttryck för personliga egenskaper utan snara-
re för en återspegling av olika (motsägelsefulla) ideologier såväl hos indivi-
der som i samhället.354  

Detta resonemang leder vidare in på en förståelse av att positiva eller ne-
gativa reaktioner till ”de andra”355 kanske inte i första hand ska förstås som 
fasta egenskaper hos individer. Individers attityder och föreställningar pro-
duceras i ett komplext samspel mellan socialiseringsprocesser på individnivå 
och samhällets produktion och reproduktion av föreställningar om normalitet 
och avvikelse, hierarkier och maktpositioner. Maktpositioner, stigmatise-
ringsprocesser och kategorisering betonas i en interaktionistiskt grundad 

                                                        
351 Söder 1990b. 
352 Billig 1985. 
353 Mårten Söder (1990b) menar att attityder till handikapp och att reaktioner mot ”de andra” 
sällan är entydiga utan bör tolkas som just ambivalens. De ambivalenta hållningarna är ett 
uttryck för värdekonflikter hos individen. Värdekonflikter hos individer som betraktas som 
återspeglingar av ofta motsägelsefulla ideologier i samhället. 
354 Söder 1990b, s 238. Söder illustrerar värdekonflikter genom att hänvisa till Gunnar Myr-
dals (1964) analys av det moraliska dilemmat i Amerika på 1960-talet. I Amerikas politiska 
och ekonomiska institutioner återfanns enligt Myrdal konfliktfyllda ideologiska värderingar 
som bl.a. härrörde från tiden för kolonisation och slaveri. De konfliktfyllda värderingarna 
fanns som ett socialt dilemma lika väl som i hjärtat på den enskilde amerikanen. 
355 Benämningen ”de andra” ska här och fortsättningsvis förstås som en symbolisk beteckning 
för de kategoriseringar som görs där ett föreställt ”vi”, en kollektiv gemenskap ställs mot en 
föreställd motsatt kollektiv identitet; ”de andra”. 
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förståelse av hur föreställningar om ”de andra” bildas. Uppfattningar om 
vilka som är ”vi” och vilka som är ”dom”, vilka som ”hör till” och ”inte hör 
till”, är med andra ord konstruerade utifrån en uppfattning om att gränser och 
kategoriseringar behövs.356 Dessa behov kan variera utifrån sammanhang, 
situation etc. men används inte sällan för att sätta gränser mellan (imaginära) 
”vi” och ”dom”.357 

 
 

Valet av kontextuella förklaringsperspektiv  
 

I kapitel fyra har fallstudierna om utlokaliserade flyktingar och flyktingför-
läggningar redovisat många exempel på motstånd och reaktioner av negativ 
karaktär.358 Jag har också redovisat författarnas förslag på hur detta kan för-
klaras. Ofta har en kombination av faktorer föreslagits inverka på reaktio-
nernas utveckling. Relaterat till teoribildning kan fallstudiernas förklarings-
perspektiv närmast beskrivas som en eklektisk kombination av perspektiv 
och begreppsliggöranden. Frågan är nu hur man teoretiskt bör närma sig 
frågan om reaktioner på utlokaliserade flyktingar och förläggningar. Vad är 
det för slags fenomen och vilka perspektiv genererar mest förståelse av situa-
tionen? Exemplen i kapitel fyra på de svenska (nordiska) grannskap dit flyk-
tingar eller förläggningar lokaliserats har visat att reaktionerna i huvudsak 
kan förstås som negativa dvs. i termer av motstånd, men att det inte är tydligt 
hur detta motstånd kan begreppsliggöras. Reaktionerna var nämligen ofta 
riktade mot diffusa eller symboliska mål; politikerna, makthavarna eller som 
motstånd mot en oönskad förändringsprocess på orten.359 Kan man i sådana 
fall betrakta reaktionerna som ett faktiskt motstånd mot flyktingar eller et-
niskt olika, eller kan motståndet betraktas som ett motstånd mot de andra, 
mot en klientgrupp eller mot en verksamhet för en klientgrupp? I vissa fall 
betraktades motstånd i fallstudierna som motstånd mot ingrepp i ortens 
självbestämmande eller som motstånd mot allmänna förändringstendenser i 
det lokala sammanhanget. I andra fall har författaren till fallstudierna identi-

                                                        
356 För diskussion om mekanismerna bakom upprättandet av territoriella, kulturella och etnis-
ka gränser, se t.ex. Norbert Elias & John Scotson (1969) Etablerade och outsiders; Fredrik 
Barth (1969) Ethnic groups and boundaries; Thomas Hylland Eriksen (1993) Etnicitet och 
nationalism. 
357 Se Benedict Anderson 1993, Den föreställda gemenskapen; Mekonnen Tesfahuney 1998, 
Imag(in)ing the Other(s). 
358 Se sid. 76-93. 
359 Se t.ex. Tilias studie i Fanø; eller Alsmarks studier av händelserna i Sjöbo och Kimstad. 
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fierat att individer och grupper tydligt gått till aggressivt angrepp mot grup-
per av eller enskilda flyktingar.360 Det är dock slående att varje fallstudie 
bekräftar att reaktioner mot utlokaliserade flyktingar och förläggningar är 
kontextuella. Därför är det svårt att (enbart) förklara reaktionerna som ett 
utfall av individernas främlingsfientlighet eller oresonliga attityder mot et-
niskt olika. Fallstudierna illustrerar att reaktioner mot ”de andra” (vilka de 
nu är) ofta är kontextuella och ambivalenta. Med andra ord så verkar förklar-
ingarna på reaktionerna vara inbäddade i en rad kontextuella omständigheter, 
och inte i första hand vara ett resultat av en anhopning fördomsfulla och 
främlingsfientliga individer på orten i fråga. Reaktioner i förhållande till en 
grupp är en följd av komplexa processer där de inte uteslutande bygger på 
individers kognitioner eller (stereotypa eller fördomsfulla) ideologier. Nu-
mera talas det såväl om vardagsrasism som om strukturell rasism vilket för-
utsätter helt andra kontextuella processer än att enskilda individer är anhäng-
are av en rasistisk ideologi.361 

Ett övergripande val av teoretisk utgångspunkt för avhandlingen är därför 
ett kontextuellt grundat förklaringsperspektiv som inbegriper olika samhälls-
villkor och relationer mellan olika nivåer i samhället.  

Min utgångspunkt är att reaktioner mot en flyktingförläggning delvis kan 
förklaras med hjälp av generella teorier om vad som sker när individer och 
grupper möts under skiftande omständigheter. Därför kan teoribildning om 
hur etablerade invånare reagerar på inflyttade s.k. outsiders förse oss med 
relevant kunskap om interaktioner, positionering och maktspel, trots att 
plats, tid och etnicitet ur detta perspektiv kan anses vara av underordnad 
betydelse för att förklara de grannskapsproblem som uppstår.362 Dock präg-
las mötet mellan flyktingar och etablerade invånare samtidigt av en rad spe-
cifika omständigheter och fenomen som gör att allmängiltig teori om moder-
nitet och interaktion är otillräcklig för att förklara vad som sker. Det finns 
specifika omständigheter som kännetecknar och inverkar på mötet mellan 
förläggning, flyktingar och omgivning, bl.a. maktasymmetrier, klientskap, 
politik, social verksamhet och etnicitet.  

Gruppen asylsökande kan förstås som en av samhället skapad klient-
grupp och en etablerad flyktingförläggning kan till stor grad betraktas som 
en etablering av en (social) verksamhet. Detta gör att man kan se reaktioner 

                                                        
360 Se t.ex. Wigerfelts & Wigerfelts (2000) studie av händelserna i Klippan. 
361 Se t.ex. Philomena Essed (1991) Understanding everyday racism; Ulrika Schmauchs 
(2006) avhandling Den osynliga vardagsrasismens realitet. 
362 Begreppen etablerade och outsiders bygger på Elias & Scotson (1965) studie om grann-
skapsproblem i en engelsk ort med påhittat namn, Winston Parva. 
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mot flyktingar som varande reaktioner mot en socialt (klient)kategoriserad 
grupp. På liknande sätt som många andra grupper i samhället kategoriseras 
(och klientiseras) förekommer anonymisering, distanstagande och stereotypi-
fiering av asylsökande individer som i en stigmatiseringsprocess363 upphör 
att betraktas som heterogena individer och sammanförs till gruppen ”flyk-
tingar”. 364 För att begripa uppkomsten av reaktioner som motstånd mot utlo-
kaliserade flyktingar och förläggningar är stigmabegreppet fruktbart efter-
som det förklarar hur människors kategoriseringar av ”de andra” bildas. I 
stigmatiseringsprocesser inverkar bl.a. samhälleliga eller offentliga föreställ-
ningar365 om normalitet och avvikelse.366 Dock visar studier att stigmatise-
ringsprocesser av olika (klient)grupper kan förstärkas av att de också rasiali-
seras, dvs. att det rör sig om ett avståndstagande och motstånd som förstärks 
i en dubbel stigmatiseringsprocess då den även sker på etniska eller rasmäs-
siga grunder. 367 I teorikapitlet presenteras också perspektiv som bygger på 
att maktrelationer och strukturer producerar och reproducerar ojämlika posi-
tioner som kan ge upphov till konkurrens och fientlighet mellan olika sam-
hällsgrupper.368 T.ex. utgår struktur- och maktperspektivet från att samhälls-
ekonomins eller välfärdssystemens förmåga att ta hand om, eller stöta ut 

                                                        
363 Stigmatiseringsprocesser innebär kategoriseringen av individer till grupptillhörighet leder 
till avstånd och anonymisering. (Se t.ex. Goffman 1963; 1964). 
364 1990-talets politiska och offentliga diskurs om flyktingar och flyktingmottagande innehöll 
kategoriseringar av flyktingar som en av samhällets klientgrupper. I institutionella praktiker 
för flyktingmottagande har flyktingar och asylsökande ”blivit till” klientkategorier.  
365 I samhällets kulturella referenssystem, och olika offentliga diskurser produceras och re-
produceras idéer om avvikelse och normalitet (T.ex. Goffman 1963; 1964). Medias och poli-
tikens bilder av ”de andra” bidrar till att producera och reproducera föreställningar om ”de 
andra” (T.ex. Tuchman 1978; van Dijk 1987). 
366 Stämplingsteorin (labelling theory/societal reaction theory/interactionist theory) växte 
fram i 1950-talets Chicagoskola och brukar bl.a. kopplas till Matza 1969 (the process of being 
deviant); Goffman 1973 (stigmabegreppet).  
367 Stigmatiseringen av flyktingarna till en av samhällets klientgrupper ska i avhandlingen 
förstås som en offentlig process. (Invandrings och integrations)politik, strukturella villkor, 
kulturella diskurser är sammantaget betydelsefulla faktorer bakom hur uppfattningarna av ”de 
andra” bildas.  
368 I detta ingår perspektiv som betonar att rasism och diskriminering är ett resultat av ojämn 
(etnisk stratifierad) maktfördelning och kamp om resurser och positioner i samhället (t.ex. 
Castles 1984; Wieviorka 1994; 1995; Miles 1994; de los Reyes 2002; Hertzberg 2005; de Los 
Reyes, Molina & Mulinari 2006). Positioner är ett nyckelbegrepp i sammanhanget där etnisk 
stratifiering har betydelse för under- och överordningen i samhället.  
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människor från samhällsgemenskapen inverkar på fientlighet eller tolerans 
mot invandrare och andra grupper i marginalen.369 

Jag kommer i det följande att presentera en teoretisk ram som innefattar 
teoribildning om såväl etniska relationer som klientperspektiv och maktrela-
tioner i allmänhet för att förstå interaktionen mellan flyktingmottagning och 
omgivningens respons.370  

Kapitlets första del består av fyra övergripande teoretiska delar som i oli-
ka avseenden problematiserar mötet mellan mottagandet av flyktingen och 
omgivningen i ett sammanhang. De teoretiska delarna utgörs av perspektiv 
på främlingsskapet i den moderna kontexten, klientperspektiv och utlokalise-
ring, offentliga stigmatiseringsprocesser och rasialisering samt ett samhälls-
förändringsperspektiv.  

Kapitlets andra del består av en fördjupning i begreppet ”platsens repre-
sentation” och tankefiguren NIMBY (not in my backyard). Valet av just 
dessa begrepp är gjort för deras relevans i att betona att individers och grup-
pers reaktioner inte är homogena, utan är komplexa sociala processer. 

Detta teoretiska begrepp respektive tankefigur har mynnat ut som viktiga 
för att fördjupa kontexualiteten och platsbundenheten i relationerna som 
utspelas mellan flyktingförläggning och omgivning. Platsbegreppet möjlig-
gör att förstå hur omvärldens sammanhang får genomslag på platsen och i de 
relationer som där sker. Vill vi till fullo förstå reaktionerna i ett lokalt sam-
manhang så är det platsen som är scenen där de utspelas. Vidare globala, 
nationella och lokala omständigheter passerar alltid platsen där relationerna 
mellan individer utspelar sig. NIMBY som tankefigur är relevant för att den 
betonar mångtydigheten och kontextualiseringen av grannskapsreaktioner på 
olika utlokaliserade verksamheter och grupper.  

 
 

Samtiden och främlingskapet 
 

Vilka förutsättningar finns då i dagens samhälle för mötet mellan invånaren 
och nykomlingen generellt sett? Samtiden, i vilka termer man nu än väljer att 

                                                        
369 I det strukturinriktade perspektivet ingår också makt och position som viktiga nyckelbe-
grepp. Men betoningen ligger här på vilka effekter samhällsförändring får i termer av socio-
ekonomisk marginalisering och exklusion och hur detta grundlägger spänningar, konflikter 
(bl.a. i uttryck av rasism) mellan olika underpriviligerade grupper i samhället (bl.a. Wollaco-
ott 1993; Miles 1994; Pred 2000). 
370 En viss återkoppling kommer även att göras till kapitel fyras fallstudier och författarnas 
analys av reaktionerna synliggjorda på de olika orterna. 
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beskriva den; senmodernitet, globalisering, postmodernt nätverkssamhälle, 
etc. beskrivs ofta via en historisk jämförelse. Den karakteriseras då ofta som 
differentierad, fragmentariserad och att individen har en stor grad av rörlig-
het och oberoende i väsentliga avseenden.371 Individen är relativt sett friare 
att skapa sig själv, har lösligare bindningar till de traditionella normskaparna 
i samhället och är delaktig i ett reflexivt norm- och identitetsskapande. En 
sådan beskrivning av individens relation till samhället eller individen i sam-
hället är inte entydig. Tvärtom ger moderniteten högst olika och ojämlika 
villkor för individer. T.ex. när det gäller rörligheten och globaliseringens 
förväntade effekter i termer av gränsers och nationella identiteters upplös-
ning är tendensen motstridig.372 Medan globalisering och modernitet för en 
del innebär frihet att röra sig, resa och utveckla kosmopolitiska och transkul-
turella identiteter så innebär den för andra ofrivillig migration eller tvång att 
förbli lokalbunden. Medan en del kan utveckla nationell obundenhet och en 
kosmopolitisk visdom, tvingas andra ut ur sina länder för att ofrivilligt leva i 
diaspora och med en ambivalent identitet.373 Flyktingskapet är ett talande 
exempel på denna tvetydighet mellan rörelsefrihet eller ofrihet och mellan 
det fria eller påtvingade identitetsskapandet.  

En del teoretiker ser hoppfullt på samhällets förändringar: att bevarandet 
av nationella identiteter, gränser och sociala identiteter gradvis kommer att 
förlora sin betydelse och öppna för ett allt mer tolerant samhälle som accep-
terar mångfald och olikhet.374 Andra hävdar motsatsen: att samtiden ger allt 
svårare förutsättningar för individer att förhålla sig till sin egen position i 
samhället och till andra människor.375 

Främlingskapet som uppstår mellan människor användes redan i tidigt 
1900-tal som en metafor för konsekvenserna av urbaniseringen och det mo-
derna projektet.376 Främlingskap var kopplat till mer generella sociala och 

                                                        
371 Se t.ex. Giddens 1990;1991.  
372 Se t.ex. Bauman 1991; 1998; 2000. 
373 Bauman 1991; Giddens 1990. 
374T.ex. brukar det mångkulturella samhället framhävas i positiv mening, som ett stadium 
efter modernitetsprojektets upplösning, med individens ökade frihet att skapa sig själv och 
med upplösningen av traditionella strukturerande principer som klass, familj och nationalism. 
I den positiva uttolkningen av det mångkulturella samhället är alla kulturella hybrider, trans-
etniska eller främlingar för varandra och då finns förutsättningarna för kategoriernas och 
utanförskapens upplösning.  
375Se t.ex. Bauman 1991. 
376Se Simmel (1908/1981) om främlingen som en konsekvens av bl.a. penningekonomins 
inverkan på människors relationer; Weber om det moderna samhället som en ”järnbur”; 
Horkheimers och Adornos studier om det moderna projektets inneboende sjukdomar. 
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kulturella förändringar i samhället. Begrepp som alienation och järnbur an-
vändes för att beskriva de motsägelsefulla och påfrestande förändringar som 
individen utsattes för.377 Individen beskrevs i någon mening bli friare samti-
digt som avståndet växte till platsen och intimiteten avtog i nära relationer. 
Pengar, ting och samhällets rationella funktion medförde ett ökat främ-
lingskap.  

Om främlingskapet som det beskrevs på 1900-talet ansågs vara en konse-
kvens av objektifierade relationer och utbredd rotlöshet,378 så handlar den 
postmoderna versionen av främlingskapet om individers och samhällets be-
hov av att kategorisera och reducera ambivalensen i tillvaron. Att vara främ-
ling betraktas som en prototyp för mänskligheten av idag och påstås genom-
syra allt vad individen är och gör i samhället. Att vara främmande för andra 
men också betrakta andra som främlingar är ur det postmoderna perspektivet 
typiskt för samtiden och för relationerna mellan individer.   

 
Främlingen och ambivalens 

 
Kan det vara så att den moderna människan i viss mån alltid är en främling? 
Enligt Zygmunt Bauman förhåller det sig så. Främlingskapet är inbyggt i 
postmoderniteten som en mångfald av livsstilar och identiteter. Individernas 
rörlighet formar erfarenheten.379 Den moderna individen har enligt Bauman 
ingen fast hemvist, hon färdas i tid och rum mellan olika sfärer och spelar 
många roller.380 En positiv uppfattning av främlingskapet är att alla är främ-
lingar för varandra och då är egentligen ingen främling. En ökad kulturell 
mångfald borde därför leda till en mindre misstänksam hållning gentemot 
främlingar och därmed på sikt en upplösning av kategorin främlingar.381  

                                                        
377Medan Marx såg alienation som en effekt av industrialiseringens och kapitalismens utbred-
ning såg Weber det ökade inflytande av rationalismen (byråkratin) som den järnbur som 
begränsar människan hennes individualitet och frihet. 
378 Den typiska främlingen i Simmels version var en vandrande köpman, utan jordägarskap 
och djupare bindning till kulturen. Främlingen förkroppsligade en speciell kombination av 
närhet och distans, likgiltighet och engagemang. Ett exempel på denna kombination var de 
förtroenden köpmannen kunde få, kanske just för att han stod utanför släktskapsrelationer 
eller några andra nära kollektiva band. Den ökade obektiviteten i relationer var enligt Simmel 
en följd av en ökad betydelse av varuproduktion och penningekonomi. Trots att varor skapa-
des av och för subjekt menade Simmel att samhället utvecklades i en mer abstrakt och förting-
ligande riktning. 
379 Bauman 1991; 1993; 2002. 
380 Bauman 1991. 
381Se t.ex. Julia Kristevas (1991) resonemang om främlingen inom oss själva, som beskriver 

 



 120 

Bauman382, med utgångspunkt från Simmel, lägger tonvikten på människans 
känsla av hemlöshet och vilsenhet och att den moderna önskan om homoge-
nitet och stabilitet fortsätter att prägla vår värld. I Zygmunt Baumans syn på 
samtiden är den moderna människans relation till platser flyktiga och tillfäl-
liga. Platser i sig är förfrämligande, t.ex. på det sätt som stadens platser ma-
nar till opersonlighet, avståndstagande och anonymitet. Dagens människa är 
ofta på väg och hennes relationer till platsen och människorna som korsar 
hennes väg är ofta av tillfälligt slag. Bauman menar att den globaliserade 
samtiden kännetecknas av: ”/…/ the de-semantization of place, disposability 
of meanings, plasticity of identities and the permance of transience/…/”. 383 

Ur Baumans synvinkel präglas samhället och individen av en ambivalens 
där vi kastas mellan önskan om frihet och önskan om stabilitet, gränser och 
förankring.384 I Baumans författarskap om främlingen har tonvikten legat på 
främlingen som en restkategori. I samhället råder starka tendenser till att 
sortera in individer i ”vi” och ”dom andra”; vänner och fiender. Främlingen 
är i Baumans ordalag den svårplacerade, den svårkategoriserade, den utan 
nationell förankring, den i gränslandet mellan kulturer, den i diaspora, m.a.o. 
en individ som det återfinns ambivalens kring.385 Bauman menar vidare att 
dagens (post)moderna individ inte klarar av att leva med denna ambivalens 
utan vill upphäva den så fort som möjligt genom att kategorisera i ”vän” 
eller ”fiende”, ”vi” eller ”dom andra”. Ett ”vi” kan inte heller existera utan 
ett ”dom”. Därför fyller processen att upphäva ambivalensen flera syften. Att 
upphäva oron som ambivalens ger upphov till, men också att definiera och 
bevara ett ”vi”.386 

                                                                                                                                  
potentialerna hos individen i det mångkulturella samhället; inte minst ökad tolerans inför nya 
människor och situationer. 
382 Se t.ex. Modernity and ambivalence, om Baumans resonemang kring modernitetsprojek-
tets strävan efter upplysning, befrielse från feodalism och religiösa herravälden samt skapan-
det av nya ekonomiska system och demokrati och att allt detta  i stället för att befria individen 
kommit att innebära nya strukturer som begränsat hennes frihet. Bl.a. framhäver Bauman 
konsumtionssamhället (marknaden) men också moderna sociala institutioner som utövar 
disciplin och kontroll, som den nya tidens makthavare vilka skiljer ut ”vi” från ”dom andra”. 
383 Bauman 2002, s. 344. 
384 Bauman 1991. 
385 Bauman hänvisar till det mosaiska folket som ett exempel på nationslöshet, folket i disapo-
ra som en inkarnation av den moderna främlingen (Bauman 1991, Modernity and ambivalen-
ce, kap 4.) 
386 Månsson 2005, s. 81-82 (bygger på Bauman Postmodern ethics 1993); Månsson 2005, s. 
113-114 (bygger på Bauman Community 2001; Life in fragments  1995. 
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Baumans beskriver de samhälleliga förutsättningarna för skapandet av stabi-
la kollektiva identiteter som dåliga. Moderniteten, som kännetecknas av 
ständig rörelse och förändring, medför upplevelser av ”hemlöshet” och kul-
turell osäkerhet vilket gör identitetsbildandet instabilt.387 Moderniteten er-
bjuder ständigt nya hem men utan säker grund.388 Ständigt nya faror dyker 
upp som hotar den kollektiva identiteten och när en gemenskapsordning blir 
mindre stabil stärks dess intolerans mot det annorlunda. Mötet med det an-
norlunda tenderar därför leda till oro och avsky. Genom att stigmatisera och 
utesluta främlingar bekämpas oron. Det man försöker undvika är ambivalens 
och kaos. 389  

Bauman betraktar nationalstaten och nationella identiteter som ett sätt att 
hantera främlingen och skräcken för ambivalens.390 Ambivalensskräcken har 
under de senaste åren manifesterats mycket kraftfullt genom aggressiva och 
chauvinistiska nationella identiteter. Det påstås t.ex. att vi lever i de nya 
stammarnas tid där gemenskaperna trots allt ökar i betydelse och där natio-
nalistiska rörelser kan vara ett uttryck för att skänka mening och intensitet i 
samhällen.391 Bakåtblickande partikularism och nostalgisk etnicitet är ytters-
ta konsekvenser av retribalisering av stora delar av mänskligheten392, med 
åtföljande territoriella gränsstrider mellan nationalstater där kulturer och folk 
hetsas mot varandra.393 

Nationalstaten kan i detta perspektiv också betraktas som ett exempel på 
hur man på nationell, statlig nivå försöker hantera främlingen och ambiva-
lensen,394 genom nationella territoriella gränser och gränskontroller.  

                                                        
387 Se bl.a. Bauman Modernity and ambivalence 1991 s. 79. 
388 Bauman 1991, s. 79; Thörn 2002, s. 91. 
389 Månsson 2005, s. 65 (bygger på Bauman (1991) Modernity and ambivalence. 
390 Månsson 2005, s. 79 (bygger på Bauman Soil, blood and identity; Communitarianism, 
freedom and nation-state). 
391Bauman diskuterar uttrycken för den postmoderna strävan efter renhet, gemenskap och 
skydd mot en turbulent och osäker värld för neotribalism (se bl.a. Månsson 2005, s. 113-114: 
Bauman community; life in fragments) 
392 Med tribalisering avses inte enbart aktualisering av etniska och nationella identiteter utan 
också nya moderna former av kollektiva tribala identiteter som är förenligt med den konsum-
tions- och livsstilsinriktade individen. T.ex. föreslår Benjamin R. Barber (1995) och Zygmynt 
Bauman att konsumtionen av livsstilar erbjuder nya former av kollektiva identiteter, ersättan-
de för försvagade religionen eller ideologier, men som har liknande funktioner att sluta sam-
man i starka gemenskaper, som erbjuder sanning, förenkling och trygghet i en fragmentarisk 
värld. 
393 Se t.ex. Benjamin R. Barber, (1995), Jihad vs. McWorld. 
394 Thörn 2002, s. 91-109.  
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Utlänningslagar och medborgarskapsregler definieras och avskiljer tillhörig 
från obehörig, ”vi” från ”dom”. 

 
 

Flyktingen och förläggningen som samhällets ambivalenta kategorier 
 

Nationalstatsprojektet 
 

Nationalism är en ideologi som å ena sidan inkluderar vissa människor till 
ett territorium, till en kollektiv identitet och tillhörighet men å andra sidan 
utesluter andra. Nationalism och konflikter om nationella gränser och tillhö-
righeter är i många fall orsak till flyktingen som kategori och förläggningen 
som en plats för exkluderade, flyende och nationslösa. Samtidigt är nationa-
lism något banalt i vardagslivet som strukturerar vår vardag.395 Vi har natio-
nellt väder, tid, nyheter, högtider, lagar etc. Nationen har också struktureran-
de inslag som uppmuntrar folk att uppföra sig och som skapar en förväntan 
på att nationens folk beter sig i enlighet med dess lagar, betalar skatt etc. 
Nationen är alltså som ett tveeggat svärd, där ena sidan utgör en social integ-
rerande kraft men vars baksida är exkluderande och chauvinistisk. Nationen 
är också en föreställning eftersom nationen som territorium med sociala, 
kulturella gränsmarkeringar är en social konstruktion.396 Kartor och gränser 
har ritats ut, ofta godtyckligt, och särskiljt folk från varandra. Arkeologiska 
fynd, territoriets historia, språk och traditioner har använts för att på motsva-
rande sätt rita ut nationens tillhörigheter, kulturella medvetande och folk. 

Nationalstaten beskrivs ofta som ett politiskt projekt, vars syfte är att 
homogenisera en befolkning inom ett specifikt territorium.397 Etableringen av 
den svenska nationen och den nationella identiteten kan inte föreställas utan 
ekonomiska och politiska eliters nationsbyggande och nationaliseringsstrate-
gier.398 Framväxten av det svenska folkhemmet och välfärdsstaten kan be-
traktas som en form av nationalstatsprojekt, djupt förankrad i en rad samhäl-
leliga institutioner.399 Folkhemmet har beskrivits som ett homogeniserings-
projekt där den nationella identifikationen var en viktig förutsättning för 
välfärdsstatens framväxt. Under folkhemmets tak skulle hela nationen enas 
och dess samlade resurser tillvaratas för att skapa ett samhälle som skulle 
                                                        
395 Se Michael Billig, (1995) Banal nationalism. 
396 Se Benedict Andersen (1983), Den föreställda gemenskapen. 
397 Andersen 1983; Thörn 2002; Hylland Eriksen 1993. 
398 Thörn 2002, s. 80. 
399 Thörn 2002, s. 84-85. 
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generera välfärd åt alla. Nationell identifikation och medborgarskap behöv-
des för förverkligandet av det tänkta kontraktet mellan medborgare och stat 
om ekonomisk tillväxt, välfärd och minskade sociala klyftor. Men välfärds-
statens utformning och organisering har även drivits fram av (eller resulterat 
i) en föreställning om en kulturellt homogen befolkning. Reformer inriktade 
på att utplåna sociala och ekonomiska skillnader resulterade å andra sidan i 
strävanden efter kulturell likhet. Det har hävdats att folkhemmets moderni-
tetsprojekt inte var (är) kulturneutralt.400  

Efterkrigstidens bostadsplanering och byggande är exempel på en politik 
som innehöll ideologiska element vars avsikt var att utplåna sociala ojämlik-
heter och skillnader men som också fick andra, negativa effekter. Drömmen 
om moderniteten i bostadsbyggandet manifesterades kanske tydligast i mil-
jonprogrammen. Kulturella skillnader ansågs som problematiska och oöns-
kade i detta modernitetsprojekt.401 Vi skulle alla till slut bli moderna männi-
skor, inflyttade i planerade, hygieniska betongområden, bort från smutsen i 
de ”gamla” traditionella områdena.402 Den nya moderna människan skulle 
lämna sin bakgrund, successivt utvecklas och inlemmas i en tillvaro där den-
na inte spelade någon roll.403 Projektet enligt författarna var monokultu-
rellt.404 Det var en modern människa stöpt i samma form som eftersträvades 
och ett modernt samhällsprojekt som kan förstås som etniskt svenskt.405  

Håkan Thörn påpekar med hänvisning till Zygmunt Baumans Modernity 
and ambivalence att statens politiska och administrativa skapande av natio-
nen alltid åtföljs av en konstruktion av ett Vi som folk. Denna konstruktion 
beskrivs huvudsakligen vara en kulturell gränsdragningsfråga, dvs. definitio-
nen av De andra, eller i Baumans ord, främlingen görs i förhållande till ett 
Vi, ett folk. Konstruktionen av nationen och nationens gränser medför ett 
behov av att hantera främlingen, inte enbart i en kulturell process utan också 
som en statlig, institutionell angelägenhet. Thörn påpekar att benämningar i 
offentliga utredningar som t.ex. ”utlänningar”, ”invandrare” eller ”flykting-
ar” illustrerar viljan att urskilja och benämna främlingen. Politiska uttryck 
och reformer som integration och integrationspolitik, mångkulturalism och 

                                                        
400 Ericson, Molina & Ristilammi 2002; Kamali 2000. 
401 Ericson, Molina & Ristilammi 2002. 
402 Frykman & Löfgren 1979. 
403 Förutom de förutsättningar som det välplanerade staden och bostäderna gav till att bli den 
moderna människan ingick även bildning och skolning i detta modernitetsprojekt. 
404 Ericson, Molina & Ristilammi 2002, s. 26. 
405 Det betyder att det inte var ett kulturneutralt modernitetsprojekt och författarna har jämfört 
den moderna stadsplaneringen och bostadsbyggandet med framstegstänkande i kolonial anda. 
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mångfaldsplaner kan enligt Thörn betraktas som att främlingen uppfattas stå 
i ett problematiskt förhållande till nationen.406 Det universella medborgarbe-
greppet förutsätter också att det finns icke-medborgare som den svenska 
staten sätter gränser och villkor för att acceptera.  

I individers relation till den svenska välfärdsstaten synliggörs också na-
tionalstatsprojektet genom det sätt medborgarskapet kopplas till olika sociala 
rättigheter. Det finns möjlighet att omfattas av civila rättigheter för icke-
medborgaren, men då är gränsmarkören flyktingskapet och det legala na-
tionsbundna uppehållstillståndet. För att omfattas av (nationens) civila rät-
tigheter som bostad, uppehälle, arbetstillstånd, sjukvård och olika socialför-
säkringar behövs ett flyktingskap på godkända legala grunder. Tillspetsat 
skulle man kunna påstå att nationslöshetens grunder måste godkännas för att 
man ska kunna tillerkännas nationens medlemskap. 

EU-gemenskapen och de öppnare gränserna mellan EU-länderna skulle 
kunna betraktas som ett uttryck för mångkulturalism och för en upplösning 
av nationsbundenheten och nationsbundna identiteter.407 Mer relevant kanske 
är att påstå att nationalstaten enbart förflyttat sina gränser längre bort och till 
ett annat parlament, men att principerna om nationalstaternas bevarande och 
särskiljande finns kvar och kan betraktas som en del av de bärande incita-
menten med EU-medlemskapet och den gemensamma politiken (mot om-
världen).  

 
Flyktingen i relation till den moderna nationalstaten  

 
Att det finns flyktingar och asylsökande kan betraktas som den moderna 
världsordningens oförmåga att skapa en värld för alla.408 Orsakerna bakom 
flyktingmigration är förstås komplicerade och många. Det hänger bl.a. sam-
man med staters ökade beroende av omvärldsekonomi och politik, men ock-
så att nationalstater hävdar sin suveränitet och sina gränser.409 Det kan där-
med vara både interna krafter eller extern intervention som skapar flykting-
                                                        
406 Thörn 2002, s. 96-97. 
407I Lister & Williams m.fl. (2007), Gendering citizenship in western Europe, diskuteras bl.a. 
EU-medborgarskapets janusansikte då det å ena sidan ger effekter i form utav inklusion och 
vidgat medborgarskap för medlemsstaternas medborgare, men å andra sidan innebär upprät-
tandet av gränser mot de nationer som är icke-EU-nationer och starka begränsningar av de 
medborgerliga rättigheter som utomeuropeiska individer kan göra anspråk på inom EUs grän-
ser. 
408 Abiri 1992, s. 94. 
409 Se bl.a. Eastmond 1992; Hermele 1992, Hettne 1992 för en diskussion om vad som skapar 
flyktingen. 
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en.410 All migration, och i synnerhet flyktingmigration behöver ses i ett 
globalt sammanhang.411 Miljö och ekonomi är exempel på två områden som 
delvis ligger utom nationalstatens kontroll och globala förändringar inom 
dessa områden slår igenom och påverkar levnadsförhållanden på national-
statlig nivå. Trots detta betraktas och hanteras flyktingmigration i huvudsak 
som en mellanstatlig angelägenhet. Sändar- och mottagarländerna är huvud-
intressenter i all migration och det är enbart gentemot ursprungsstaten som 
en människa kan ställa några krav. Att lämna sitt land är en mänsklig rättig-
het men det finns inga motsvarande mänskliga rättigheter för en individ att 
beträda ett annat statsterritorium.412 Varje stat äger rätten att besluta om vilka 
individer som ska tillåtas tillträde. Det är en allmän uppfattning att trots 
UNHCR övergripande ansvar för flyktingar, Förenta Nationernas internatio-
nella definitioner av flyktingskap och konventionerna om mänskliga rättig-
heter så råder brister i den internationella flyktingrätten.413 Samtidigt som det 
sker ett ökat internationellt samarbete i flyktingfrågan bl.a. genom olika 
ingångna EU-fördrag så hämmar fortfarande nationalstatstanken en stärkt 
internationell flyktingrätt där skyddsbehovet är i fokus och inte nationens 
rätt och möjligheter till kontroll av gränserna. Flyktingrätten kan därför del-
vis betraktas som instrument för skydd åt mottagarstaterna i deras strävan 
efter att begränsa flyktinginvandringen. Marita Eastmond påpekar att natio-
nalstatstanken inte minst är tydlig i Europa med striktare asyllagar och krav 
på visum vilket kan betraktas som ett uttryck för det hot som flyktingar och 
asylsökande utgör mot nationalstatens ekonomiska och sociala trygghet. 
Detta sammantaget utmärker flyktingskapet som positionerat i ett juridiskt, 
politiskt och socialt ingenmansland.414  

Flyktingen skapas också på det sätt som mottagarlandet möter och hante-
rar nykomlingar. I den svenska flyktingmottagningens regelverk och organi-
sering görs den asylsökande till en bestämd klientkategori.415 Att individer 

                                                        
410 Till interna krafter räknas t.ex. etniska konflikter, politiska och ekonomiska missförhållan-
den medan de externa kan röra sig om väpnade konflikter mellan stater eller indirekta krafter 
som t.ex. handelsavtal som underminerar utvecklingsländers ekonomiska och politiska stabili-
tet. 
411 Abiri 1992. 
412 Ibid. 
413 Eastmond 1992. 
414 Eastmond 1992, s. 80-81. 
415 Termen asylsökande började användas i offentliga reformer och dyl. i mitten av 1980-talet 
och ersatte begreppet ”flykting” som använts för alla som sökte eller erkänts uppehållstill-
stånd på flyktingliknande skäl.  Åtskillnaden mellan ”asylsökande” och ”flykting” kan betrak-
tas som ett sätt att markera de olika kategoriernas välfärdstatliga ställning och rättigheter. Det 
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blir till klientkategorier bygger på en logik där individen upphör att betraktas 
som individ, avpersonifieras och ur välfärdsstatens perspektiv ses som tillhö-
rig en grupp (klientkategori).416 Den process i vilket detta sker är en paradox. 
I en mening kan man hävda att klientisering syftar till och resulterar i inklu-
sion, att bli tillerkänd sociala rättigheter, men med risk för att betraktas ut-
ifrån förenklingar på ett sådant sätt att det passar befintliga byråkratiska ide-
ologier och praktiker.417 För nyanlända som söker uppehållstillstånd är denna 
process tydlig. För att nå inklusion är det nödvändigt att uppfylla kriterierna 
för flyktingskap och underkasta sig etiketten som flykting. Inte förrän denna 
process är avklarad är flyktingen inkluderad i samhällets välfärdssystem och 
kan då vända sig till de särskilda system och institutioner som är avsedda för 
denna klientkategori. 

 
Förläggningen som inrättning i den moderna nationalstaten 

 
Den svenska asylförläggningen kan betraktas som en inrättning för dem som 
i Baumans terminologi står i ett ambivalent förhållande till nationalstaten. 
Flyktinglägren och förläggningarna är enligt Michel Agier resultat av om-
världens ambivalenta sätt att stöta ut de oönskade samtidigt som de utgör 
omvärldens humanitära respons.418 Förläggningen och lägren kan också be-
traktas som en institutionaliserad hemlöshet.419 Den svenska asylförlägg-
ningen är en inrättning som bekräftar ett utanförstående till nationalstaten, 
men som ändå är en bekräftelse på att individen har möjlighet att få flykting-
rätten och en ny nationstillhörighet prövad. De globala flyktinglägren420 kan i 
jämförelse betraktas som inrättningar i förskingringen i större utsträckning 

                                                                                                                                  
kan också betraktas som ett sätt att understryka asylsökandes osäkra status och att det skulle 
kunna finnas de som åberopar flyktingsstatus som egentligen inte är ”riktiga flyktingar” i dess 
legala mening (se Abiri 2000, s. 26). 
416 Se labelling theory, t.ex. Goffman (1961) Asylums, om institutionalisering och standardi-
sering och dess effekter för avidentifiering och nyorientering av identiteter. 
417 I likhet med Robert Scotts (1969) the Making of blind men, som handlar om hur det omgi-
vande samhället och dess institutioner uppmuntrar till att lära sig en roll som blind som bl.a. 
innefattar beroende och passivitet, kan motsvarande lärande ske för andra klientkategorier, 
t.ex. att lära sig rollen som flykting eller asylsökande. 
418 Agier 2002. 
419 Eastmond 1992, s. 90-91. 
420 Med globala flyktingläger avses de uppsamlingsplatser placerade i eller anslutning till 
krigs- och katastrofdrabbade områden. Det är läger som ofta organiseras av världsorganisatio-
ner som Röda Korset (Röda halvmånen) eller UNHCR (united nation high comissioner for 
refugees). 
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än den svenska asylförläggningen. De är ofta förlagda i ett territorium i 
gränstrakterna mellan nationer och är ofta att betrakta som uppsamlingslä-
ger, läger för temporärt skydd eller som transitläger. Trots att både asylför-
läggningar och globala flyktingläger är avsedda som kortvariga anhalter på 
väg mot en mer varaktig lösning har de kommit att bli allt mer permanenta 
ingenmansland. Svenska asylförläggningar i jämförelse med de globala flyk-
tinglägren kan förstås betraktas som relativt sett mycket bättre materiellt och 
socialt sett.421 Dock är det mycket som tyder på att de grundläggande pro-
blemen med förläggningen och lägret är desamma: lång, oviss väntan, ned-
brytande maktlöshet och avskärmningen från värdsamhället och ett ”normalt 
liv”.422 

Både förläggningen och lägren är artificiella konstruktioner, ett socialt 
ingenmansland där ingen som vistas riktigt hör hemma423 och med ett inre liv 
som präglas av historielöshet och tillfällighet med avsaknad av förankring i 
omvärldens geografi eller sociala liv.424 Agier kallar förläggningar för city-
camps för att de relationer och det sociala liv som uppstår där delvis liknar 
stadens, men karakteriseras samtidigt och oundvikligen av att vara en icke-
plats (non-lieux) i likhet med flygplatsen, motorvägen eller shoppingcentret 
till vilka miljöer det inte går att ha en förankrad relation eller identitet.425 De 
är transport- eller genomfartssträckor och människorna som flödar genom, 
de har ingen varaktig relation till varandra eller platsen.  

Förläggningen är jämförbar med andra icke-platser producerade i samti-
den. Bauman jämför förläggningen med vad han kallar stop-over nowhere-
villes och extra ytor426 där individers relation till platsen utmärks av en av-
saknad av tillhörighet, de är ”på” men inte ”från” och de är mer fysiskt än 
psykiskt och själsligt i kontakt med platserna de besöker.427 
Nowherevilles (t.ex. flygplatser, väntrum, stadsytor) erbjuder ett tillfälle för 
flyktighet av fri vilja, medan den flyktighet som förläggningen knappast kan 
betraktas som ett fritt val då vistelsens varaktighet oftast är oöverskådlig. I 
förläggningen finns tid men inte historia och livet kännetecknas av en fort-

                                                        
421 Eastmond 1992, påstår att den svenska förläggningen utmärker sig så mycket att det är 
möjligt att påstå att den är ett semesterhem i jämförelse med den globala förläggningen. 
422 Ibid. 
423 Agier, 2002. 
424 Bauman, 2002. 
425 Agier, 2002, s. 319-322. 
426 Extra-territoriality. 
427 Bauman, 2002, s. 345. 
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gående, långvarig tillfällighet. Med Baumans egna ord beskrivs förläggnin-
gen så här: 

 
”In refugee camps time is suspended; it is time, but not history. /…/a frozen 
transience, an ongoing, lasting state of temporariness, a duration patched to-
gether by moments none of which is lived trough as an element of perpetuity. 
/…/ The inmates of refugee camps live literally, from day to day – and the 
contents of life is unaffected by the knowledge that days combine into 
months and years.”428 

 
Bauman jämför det liv som flyktingarna måste lära sig leva på förläggning-
en, med det liv som sker inom ghettots eller fängelsets murar. Den avskalade 
identiteten, historielösheten, och att behöva förhålla sig till ett tidsmässigt 
ovisst vakuum, kräver ett här och nu förhållningssätt, samtidigt som det är 
nödvändigt att hålla det vanliga eller riktiga livet utanför och på avstånd för 
att kunna bemästra tillvaron.  

Agier föreslår också att förläggningen producerar ett slags problem-
identitet.429 Detta för att individerna enbart har sammanförts p.g.a. att de har 
erkänts status som offer. Berättigandet av deras närvaro på förläggningen gör 
dem på sätt och vis namnlösa. Flyktingarna som har lämnat eller blivit 
tvungna att överge sin gamla miljö, har blivit avklädda den identitet som 
definieras och reproduceras av hemmiljön. Minnet från hemmiljön kan oroa 
och ge smärtsamma minnen om förluster av ett tidigare intakt och harmo-
niskt liv som därmed kan störa processen med att skapa en ny tillvaro. Bau-
man liknar flyktingens identitet med ett mellanläge, ett betwixt and between-
stage vars varaktighet inte går att förutse. Ett långvarigt ovisst vakuum vars 
frånvaro av definierande relationer, sysslor och materia gör det svårt för 
identiteten att finna konkret fäste.430   

 
 

                                                        
428 Bauman, 2002, s. 345. 
429 Agier, 2002, (problématique of identity) s. 321. 
430 Bauman, 2002, s. 346. 
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Konstruktionen av ”vi” och ”dom andra” – stigmatiseringsprocesser 
och stämpling 

 
Etablerade och outsiders 
 
I områden där flyktingar har sina temporära men ofta långvariga bosättning-
ar kan de betraktas som outsiders av de permanent boende invånarna. På 
motsvarande sätt som flyktingarna själva har svårt att definiera egen tids- 
och rumslighet, så har sannolikt även de boende utanför förläggningen lik-
nande svårigheter när de förhåller sig till flyktingarna. Den problematiska 
identiteten, i Agiers terminologi431 flyktingarnas namnlöshet, och platslöshet 
bidrar till att i de etablerades ögon blir outsiders. I Baumans ordval är de 
outsiders i meningen: not-truly-belonging-to-the-place, och kan representera 
det stora okända som framstår som hot mot de etablerades trygghet. Avstån-
den mellan ett innanför och ett utanför förläggningen upprätthålls och repro-
duceras därmed av såväl centripetala som centrifugala krafter.  

I Norbert Elias och John Scotsons klassiker Etablerade och outsiders om 
grannskapsproblem i Winston Parva illustreras hur skapandet av ett vi och 
dom, ett utanför och innanför kan gå till.432 Genom att man aldrig lärde kän-
na de inflyttande kunde föreställningen om dessa som ”de andra” (och om de 
etablerade själva) reproduceras. De etablerade i Winston Parva ansåg också 
att de hade en position att bevaka och upprätthålla, samt att det hos de eta-
blerade fanns en självförståelse av en (föreställd) gemenskap.433 Ett ”vi” som 
genereras av ett ”dom”.  

I Baumans karakterisering av relationerna mellan det globala flyktingläg-
ret och omgivningen så finns ett uppenbart avstånd mellan livet i lägret och 
livet därutanför det riktiga livet, där människor och plats har såväl historia 
som förankring, där tillvaron har en bundenhet till tid, överblickbar såväl 
bakåt som framåt.434 På andra sidan flyktinglägret, i livet utanför undviker de 
etablerade till varje pris att mötas av de okända flyktingarna vars erfarenhe-
ter från krig, död och förstörelse kan hota att spilla över på det invanda, ru-

                                                        
431 Problematique of identity. 
432 Elias & Scotson 1965. 
433 Ett viktigt bidrag till problematisering och nyorientering av förståelsen av nationella och 
etniska identiteter är Benedict Andersons (1993) inflytelserika bok om föreställda gemenska-
per. Likaså är Mekonnen Tesfahuneys (1998) avhandling Imag(in)ing the Other(s) ett viktigt 
bidrag inom samma genre. 
434 Bauman 2002. 
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tinmässiga och skenbart fridfulla liv man lever.435 Flyktingarnas tillvaro i 
lägret hotar att ifrågasätta det invanda vardagslivet. Flyktingarna represente-
rar det utifrånkommande, andra länder och världsdelar. De utmanar således 
de etablerades världssyn. Förutom att flyktingarna representerar det stora 
okända, poängterar Bauman att flyktingarna, påminner om och förkroppsli-
gar avlägset larm från krig och förstörelse vilket gör de etablerade medvetna 
om att det trygga och välkända vardags- och familjelivet kan krossas och 
förintas från en dag till en annan. 

 
Stigma och stämplingsperspektiv 

 
Från analysen av grannskapsproblemen i Winston Parva och Baumans och 
Agiers analys av det globala flyktinglägret framgår att processerna i vilket 
ett vi och dom andra och avståndet till de andra bildas, sker mot bakgrund av 
att bibehålla en gemenskap, men också mot bakgrund av viljan behålla en 
världsbild intakt. Det utifrånkommande, eller ”de andra” kan hota att kull-
kasta det invanda, trygga men också vad ”vi är” och ”har”. I processen mot 
ett etablerande av ett ”vi” och ett ”dom” har det vid något tillfälle avgjorts 
att de andra uppfattas som ett hot, annorlunda eller farliga. Alternativt har 
föreställningen om att de ”andra” är ett hot, annorlunda eller farliga byggts 
upp just för att berättiga ett avståndstagande. I vilket fall så hämtar individer 
sina uppfattningar och föreställningar om hur de andra är någonstans ifrån. 
Flyktingar i Agiers436 och Baumans437 globala läger bestäms på avstånd vara 
hotfulla och skrämmande. De inflyttande i Elias & Scotsons Winston Par-
va438 bestäms på avstånd vara moraliskt sämre än de etablerade.  

Stämplingsteorin och stigmabegreppet bidrar till att synliggöra hur denna 
kategorisering går till. Stigmaperspektivet betonar samspelet mellan sociali-
sationsprocess och sammanhang för att förklara varför in- och utgrupper 
bildas på grundval av olika föreställningar om bl.a. avvikelse, normalitet och 
tillhörighet.439 Hur en gruppkategori blir till är förstås även av fundamental 
betydelse för att förstå olika stigmatiseringsprocesser i allmänhet, och identi-
fiering av och avståndstagande till ”de andra” i synnerhet. Kategorisering, 
stereotypifiering, fördomar och diskriminering drabbar individer i första 
hand för att de uppfattas tillhöra en ”annan grupp”, dvs. att de betraktas som 
                                                        
435 Ibid. 
436 Agier 2002. 
437 Bauman 2002. 
438 Elias & Scotson 1969. 
439 Matza 1969; Goffman 1963. 
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gruppmedlemmar och inte som individer i första hand.440 Olika attribut, som 
goda eller dåliga egenskaper hos en grupp, tillskrivs gruppen som helhet och 
appliceras på dess medlemmar (individer) och betraktas som gemensamma 
och essentiella. Själva reproduktionen av gruppidentiteter i sig och av före-
ställningarna om den egna eller den andra gruppens karaktär, reproduceras 
genom normer, värderingar, attityder och ideologier som påverkar gruppers 
handlingar, konflikter och maktförhållanden mellan grupper. Det betyder att 
utifrån stigma- och stämplingsperspektivet betraktas fördomar och diskrimi-
nering som något som inte är bundet till individers personlighetsstrukturer 
men till sociala, kulturella värderingar eller ideologier som den dominanta 
gruppens föreställningar och praktiker bygger på.441 Reaktioner mot invand-
rare som inkluderar ett avståndstagande eller definition av invandrare som 
särskild grupp eller kategori, behöver enligt detta perspektiv studeras som 
något som uppkommer och reproduceras i samspel med samhällets ideologi-
er om grupper i marginalen.442  

Viktigt i stigmaperspektivet är också att avvikelse är ett relativt begrepp. 
Vikt läggs vid att avvikelser är socialt konstruerade företeelser som varierar 
med tid, plats och kontext.443 Samtidigt argumenteras för att reaktionsmöns-
ter gentemot olika grupper i marginalen, t.ex. kriminella, missbrukare, funk-
tionshindrade eller invandrare, har djupa rötter i samhällslivet.444 Man kan 
enligt detta synsätt tala om en institutionalisering av responser riktade mot 
dessa och andra socialt marginaliserade grupper, en institutionalisering som 
dock måste ses som historiskt och samhälleligt kontextbundet.445 Stigma är 
alltså inte en monolitisk företeelse utan förändras med institutionella och 
strukturella krafter där normativa intressen, politiska reformer och praktiker 
producerar och reproducerar normalitet och avvikelse.  

 
“This notion of stigma as ideology also implies that stigma is political. To 
understand the politics of stigma requires an exploration of how practices, be-
liefs and institutions contribute to marginalization”446 

 
                                                        
440 Se t.ex. van Dijk 1993. 
441 T.ex. Billig 1978; Tajfel 1981; van Dijk 1993. 
442 T.ex. Goffman 1963. 
443 Berger & Luckman 1979. 
444 I alla historiska sammanhang har lagbrott, normbrott och galenskap varit kännetecken för 
s.k. outsiders. Se t.ex. Becker 1963. 
445 Föreställningarna om vad som är sjukdom och normalt varierar dock i olika sammanhang 
och tidsperioder. 
446 Gupta & Ferguson 1992 s. 7. 
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Stämplingsperspektivet synliggör hur denna institutionaliserade respons 
gentemot vissa grupper, internaliseras till avvikaridentiteter och etiketteras i 
sociala roller.447 Individen med en psykisk sjukdom ”blir” psykiskt sjuk, den 
som begått brott ”blir” kriminell, och den immigrerade ”blir” flykting eller 
invandrare.448  

Författare som analyserat varför just vissa grupper stigmatiseras (och inte 
andra) har betonat sammanhangets och tidsperiodens betydelse för hur före-
ställda gemenskaper bildas, men också vilka grupper i samhället som defini-
eras och varför de betraktas som moraliskt underlägsna, farliga eller på andra 
sätt hotfulla för ett föreställt ”vi”.449 Andra författare har betonat maktper-
spektivet i hur (negativa) reaktioner till de andra bildas genom påpekandet att 
det i varje tidsperiod och sammanhang finns faktiska och föreställda maktre-
lationer som gör att grupper betraktas som under- respektive överlägsna i 
förhållande till varandra.450 T.ex. förklaras rasism ibland utifrån postkolonia-
la förhållanden där historiska (och samtida) uppfattningar om bl.a. ras, tradi-
tion, modernitet och utveckling kopplas till olika världsdelar och länder, 
samt till maktfördelningen i globala relationer, t.ex. mellan väst och orien-
ten, grundlägger synen på vilka som är ”vi” och ”dom” och hur ”dom” är i 
relation till ett föreställt ”vi”.451  

 
Ett rasialiserat ”vi” och ”de andra” 

 
I stigmatiseringsprocesser råder komplexa samspel mellan, individ, grupp 
och plats samt samhällets historiska, politiska och kulturella omständigheter. 
Detta illustreras bl.a. i Robert D Wiltons studie av ett utlokaliserat socialt 
bostadsprojekt i hamnområdet San Pedro utanför Los Angeles. Dimensioner 
av ras, etnicitet, medborgarskap och beroende (klientskap) kan användas 

                                                        
447 The process of labelleing, t.ex. Lemert 1969. 
448 van Dijk 1993, s. 21. 
449 Ett bra exempel på en studie där det framgår att stigmatiseringen av grupper i samhället är 
kontextuellt och historiskt är Takahashis (1998) studie av AIDS-sjuka och hemlösa i USA. 
Takahashi framhåller att stigma är flytande (fluid) och varierar beroende på tidsperiodens 
kulturella och moraliska uppfattningar om avvikelse och normalitet. Takahashi konstruerar 
bl.a. ett flerdimensionellt kontinuum där toleransen av AIDS-sjuka och hemlösa kan ses 
variera beroende på de värderingar som finns i samhället vid en given tidpunkt om bl.a. sjuk-
lighet, smittsamhet, arbetsförmåga, självförvållan och stigmats synlighet (Takahashi  kap. 3) 
450 Se t.ex. de los Reyes 2002; Hertzberg 2004; Mulinari 2004; de Los Reyes, Molina & 
Mulinari 2006. 
451 Det brukar hävdas att den postkoloniala teoretiska inriktningen ska ha inletts med Edward 
Saids (1978) bok Orientalism. 
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som en strategi för exkludering. I Wiltons studie synliggörs San Pedrobornas 
påtagliga förakt mot de med ’special needs’ som behöver social hjälp av 
olika slag och hur klientgrupper ofta rasialiseras och könas, dvs. görs till 
icke-vita och icke-män.452 

”De andra” konstrueras med attribut utifrån ett föreställt motsatsförhål-
lande till vad ”vi är” och i exemplet med San Pedro definierades de oönska-
de sociala klientelen som ”svarta” och invandrare, trots att de flesta nya in-
vånarna var vita med amerikansk bakgrund. Det paradoxala var också att 
merparten av San Pedroborna själva var första eller andra generationens 
invandrare från bl.a. Italien, Jugoslavien och Skandinavien.453 

 
Los Angeles officials, shame on you for ruining our community that was es-
tablished by the sweat of legalized Italian, Croatian and Hispanic immi-
grants/../.our culture are being destroyed. You have given it away to people, 
who in many cases are illegal, unproductive or sick.454 
 
/…/it brings a different element of people to this community we’re not used 
to. The community twenty years ago was primarily made up of European eth-
nicities, and now we are really getting a lot of mixed breed, and it’s really 
starting to effect the community.455 

 
Rasialiseringen456 av ”de andra” som svarta och illegala immigranter och San 
Pedroborna som vita menar Wilton hade sin bakgrund i att de inflyttande var 
ett socialt klientel, en del hemlösa, andra i behov av samhällets stöd på andra 
sätt, och att de därigenom representerade en oönskad och annorlunda grupp, 
kategoriserade som klienter.457 San Pedroborna satte på detta sätt likhets-
tecken mellan socialt klientel, hemlösa, socialhjälpsbehövande och ”svarta”. 
Definieringen av ”de andra” som svarta och den egna grupptillhörigheten 
som vit ska förstås utifrån det symboliska innehållet och att det syftar till ett 
                                                        
452 Wilton 2002, s. 313 hänvisar till Collins 1990; Katz 1989; Omi & Wivant 1994. 
453 Se Robert D Wilton 2002, Colouring special needs: locating whiteness in NIMBY con-
flicts. 
454 Citat från intervjuad i Robert Wiltons studie av San Pedro, 2002, s. 314. 
455 Ibid. s. 304. 
456 Wilton använder begreppet racialization vilket betyder att gruppidentiteten och -attributen 
”gjordes” rasbaserade, dvs. San Pedroborna betraktade sig som ”vita” medan det inflyttade 
sociala klientelet betraktades som ”svarta”. Från San Pedro bornas horisont betraktades de 
utlokaliserade och de som skulle befolka sociala bostäder som i ett slags opposition till San 
Pedro borna – de tillskrevs vara i ett moraliskt motsatsförhållande – som därför hade betydel-
se för det sätt som grupperna kategoriseras som vita respektive svarta. 
457 Wilton 2002, s. 305. 
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sätt att rättfärdiga exklusion och bevakning av de egna privilegierna i områ-
det.  

Robert Wilton ser protesterna som grundade i ett upplevt hot mot invå-
narnas materiella välstånd och symboliska välbefinnande. San Pedro-
invånarna skapade ett imaginärt ”vi” i opposition mot den inflyttande grup-
pen. Detta imaginära ”vi” skapades utifrån en symbolisk föreställning om 
gemenskap och enhetlig bland San Pedros invånare.  

San Pedroborna hade en uppfattning om normen för en ”riktig” invånares 
moraliska kvaliteter, nämligen en hårt arbetande skattebetalande samhälls-
medlem. De hade en uppfattning om sig själva som bärare av dessa kvaliteter 
och representerade en romantisk världsbild som amerikaner som gjort rätt 
för sig och därför förtjänade att få bo i grannskapet. San Pedro-borna fram-
höll vidare en bild av att invånarna med bakgrund i olika europeiska länder 
levde i samexistens och med en grannsämja som utmärktes av att man t.ex. 
delade med sig av hemodlade tomater och fikon.458 De inflyttande i de socia-
la projekten tillskrevs däremot nedvärderande moraliska kvaliteter som att de 
var illegala (migranter), improduktiva och sjuka och att de därför inte hörde 
hemma i San Pedro. 459 

I USA var det vid denna tidpunkt vanligt med ett nedlåtande tonläge och 
en fientlig inställning till individer i behov av socialt stöd generellt sett. Det 
förekom också frekvent oroligheter och stridigheter i marginaliserade områ-
den, bl.a. de s.k. kravallerna i Los Angeles. I samhällets utpekande av sådana 
grupper (som sociala klienter, hjälpbehövande etc.) ingick även en klientifie-
ring av gruppen vilket sände ut signaler till samhället om en kategori männi-
skor som inte enbart betraktades som samhälleligt hjälpbehövande utan ock-
så hellre sågs som patient- eller klientkategorier framför att vara individer 
med skiftande identiteter och behov.460  

Förutom stereotypa föreställningar om innebörden av socialt stöd och att 
likhetstecknen sattes mellan socialt stöd, att inte arbeta, vara hemlös och 
illegal, så kopplades etnisk tillhörighet samman med social utsatthet. Wilton 
finner att periodens offentliga diskurs var fylld av mer eller mindre uttalade 
                                                        
458 Wilton 2002, s. 313. 
459 För att denna diskreditering skulle vara möjlig och för att bevara föreställningen om sig 
själva intakt användes en vanlig strategi i stigmatiseringsprocesser, nämligen avståndstagan-
det till gruppen och avpersonalisering av densamma. Förenklingar och generaliseringar an-
vändes friskt i San Pedro: alla inflyttande ”blev till” socialtjänstklientel som man ansåg ligga 
samhället till last och som man dessutom trodde var illegala invandrare. 
460 Med hänvisning till bl.a. Foucault (1973; 1980) bureaucratization of stigma förstärks 
stigma genom samhällets diagnostiska kultur i vilken individen måste underkasta sig diagnos 
och benämning för att få samhällets erkännande och stöd. 
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påståenden om vilka etniska grupper som representerade utsatthet och krimi-
nalitet och som utgjorde de mest marginaliserade i samhället.461 I argumen-
ten mot de inflyttande hänvisades också till att myndigheterna sannolikt ville 
”dumpa” svårplacerade problemgrupper i just San Pedro. Ras (eller etnicitet) 
korsar här (sociala) funktionshinder och klass i konstruktionen av avvikelse. 
I opposition skapar San Pedroborna sig själva som ”vita” med önskade och 
”normala” egenskaperna.462  

 
 

Offentliga ideologier om invandring och flyktingmottagande 
 

Det ovanstående resonemanget om stigmatisering av ”de andra” utifrån ex-
emplet om händelserna i San Pedro, illustrerar att fördomsfullhet och 
diskriminering är knutna till sociala praktiker och kulturella normer. Det 
finns betydelsefulla instanser som har makt nog att producera och reproduce-
ra dessa praktiker som kan verka stigmatiserande. I litteraturen om stigmati-
sering används ibland termen offentliga stigmatiseringsprocesser, där bl.a. 
politiska och sociala praktiker riktade gentemot olika grupper kan innebära 
en idéproduktion som kan vara stigmatiserande. Media är ytterligare en aktör 
i offentliga stigmatiseringsprocesser. Teun A. van Dijk beskriver dessa of-
fentliga auktoriteter som en ledande elit, vilken reproducerar inkluderande 
eller exkluderande ideologier om olika grupper i samhället. I sämsta fall ger 
offentliga stigmatiseringsprocesser eller eliters rasistiska diskurser legitimi-
tet åt enskildas eller gruppmedlemmars exkluderande praktiker av andra. I 
nedanstående avsnitt fördjupas resonemangen om offentliga stigmatiserings-
processer.  

 
Politiska ideologier om ”De andra” och uteslutande politiska praktiker 

 
I boken Racism discourse in talk and text uttrycker van Dijk påståendet att 
det är ”eliterna med mest makt men minst kontakt med invandrare (och 
andra minoriteter) som skapar rasism”.463 Som titeln på boken antyder är 
diskursbegreppet centralt för att förstå hur föreställningar om olika grupper 
skapas. Diskursbegreppet används av van Dijk på ett pragmatiskt sätt, för att 

                                                        
461 Förutom generella samhälleliga rasialiserade stigman mot sociala klientel hade San Pedro-
borna kravallerna i Los Angeles i färskt minne och kravallerna var symboliskt laddade av 
såväl klass- som rasmässiga konflikter med tonvikt på det senare. 
462 Takahashi 1998, s. 53. 
463 van Dijk 1987. 
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beteckna det talade och det (be)skrivna. Eliter producerar (och reproduce-
rar)464 diskriminerande och rasistiska diskurser menar van Dijk. Det är de 
som besitter maktpositioner och som därmed har tillgång till och kontroll 
över offentliga diskurser, dvs. det talade och skrivna ordet, som idag utgör 
maktfaktorer i produktionen av samhälleliga föreställningar. Politiken, poli-
tikerna, media, utbildningsväsendet, akademiker, kulturella auktoriteter, t.ex. 
författare medverkar till att genom text och ord producera dominerande före-
ställningar om den etniska ordningen i samhället. Betydelsen av makt hand-
lar inte enbart om eliternas inflytande och tillgång till resurser för att tala och 
skriva, utan också om att legitimera och behålla positioner. Även det som 
inte sägs eller görs ska också förstås som en del i diskursen och som kan 
resultera i rasism. Bevarandet av makt och position kan även förklara t.ex. 
politikers tystnad eller ovilja att konfrontera diskriminerande och rasistiska 
strömningar eller opponenter för att de vill undvika att riskera sina positioner 
och inflytande. Makten handlar också om utövandet av en särskild etnisk 
representation med ett etniskt tolkningsföreträde och även utifrån en privile-
gierad klassposition. 

Strukturell rasism ses ytterst som en produkt av samhällets maktfördel-
ning men också som ett resultat av samhällets diskurser och de föreställning-
ar de innehåller om etniska relationer i samhället. Ett faktiskt strukturellt 
utanförskap kan produceras genom att regler, reformer och tillgänglighet till 
olika marknader (försörjning, bostad, arbetsmarknad) försvåras för vissa 
grupper (t.ex. etniska grupper) vilket leder till att individer kännetecknade av 
utanförskap systematiskt missgynnas eller exkluderas. T.ex. beskrivs etniskt 
diskriminering på olika arenor i en offentlig utredning465 av Masoud Kamali, 
där bl.a. arbetsmarknaden beskrivs som ett nålsöga vars villkor för deltagan-
de kan innebära behov av att byta namn. Nålsögat innebär ofta långa utdrag-
na introduktionsprogram och kurser i svenska för att kvalificera sig som 
arbetssökande trots tillräckliga kvalifikationer och meriter förvärvade i hem-
landet.466 Regler för hyreskontrakt och bankernas villkor för bostadslån är 
andra exempel på strukturella förhållanden som missgynnar grupper med 
                                                        
464 van Dijk betonar att produktionen av diskriminerande och rasistiska diskurser inte enbart 
är en s.k. ”Top-down” effekt, utan även sker den andra vägen; ”bottom-up”, dvs. att eliter 
bekräftar de strömningar som redan finns hos folk i allmänhet och reproducerar detta. Detta 
handlar ytterst om makt, om att befästa och behålla maktpositioner i samhället genom att 
uttrycka och bekräfta det som folk vill höra från auktoriteter (min översättning, van Dijk 1993  
s. 5-11). 
465 SOU 2005:69. 
466 Här ges en bild av diskriminering på etniska grunder på arbetsmarknaden och bostads-
marknaden. 
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svag förankring på arbetsmarknaden och i det ekonomiska försörjningssy-
stemet. 

Offentlig stigmatisering (och strukturell rasism) kan också uppkomma 
genom det sätt som politikens och institutionernas praktik kategoriserar eller 
klientiserar grupper. Den avpersonifiering och objektifiering som uppkom-
mer som en följd av klientisering sker inte enbart inom välfärdssystemets 
institutioner, utan signaleras också ut till omvärlden. I offentliga diskurser 
(medias och politikers tal) om flyktingarna, invandrarna, asylsökandena 
signaleras utåt att samhällets nyanlända inte utgörs av en mängd olika natio-
naliteter, klasstillhörigheter och olika identiteter i övrigt – utan av en grupp 
flyktingar, i princip en homogen grupp vars medlemmar har samma behov. 

En annan aspekt av offentliga stigmatiseringsprocesser är det som sker 
genom politisk retorik. Den offentliga diskursen utgörs bl.a. av det som sägs 
i offentlig politisk debatt och det som formuleras i reformer och lagstiftning. 
Forskare har poängterat såväl politikens som lagstiftningens betydelse i att 
producera och reproducera offentliga diskurser om invandrare och invand-
ring generellt sett.467 Betydelsefullt är hur invandrare framställs och vad de 
sägs representera. Om de offentliga diskurser om invandrare och flyktingar 
präglas av termer som bidragsmottagare, som marginaliserade eller som 
sociala problem i största allmänhet så sänds negativa signaler ut till allmän-
heten. Fientliga uttalanden, politik som i praktiken är rasistisk eller diskrimi-
nerande och inskränkningar av invandringspolitiken kan ge legitimitet åt 
enskildas rasistiska handlingar.468 T.ex. har det diskuterats hur ”Ny demokra-
tis” rasistiska uttalanden, kombinerat med en hårdnande attityd mot nyan-
lända i regler för asyl eller bidragssystem, kan ha influerat rasistiska attentat 
och våldsdåd under tidsperioden.469  

Inom såväl forskning om invandringens diskurser som diskurser om t.ex. 
funktionshinder, har det påtalats att även samhälleliga inkonsekvenser kan 
ge upphov till diskriminering och rasism.470 Sänder politiken rörande en sär-
                                                        
467 Ålund & Schierup 1991; Molina 1997. 
468 I en offentlig rapport (SOU 2006:52) av Kristina Boréus belyses den etniskt diskrimine-
rande retoriken i valrörelser mellan 1988-2002. 
469 Abiri 2000; Boréus 2006, pekar på hur bl.a. lasermannens dåd kan sättas i relation till den 
politiska retorik som bl.a. fördes av Ny demokrati vilken framställde invandrare och flykting-
ar inte bara som sociala problem och ekonomiskt belastande, utan också som farliga (smitt-
spridare av HIV och gulsot). Detta är inte enbart att betrakta som uppmuntrade för laserman-
nens dåd, utan också för många attentat mot flyktingförläggningar runt om i Sverige under 
perioden (se också kapitel 3 för ett resonemang om detta). 
470 T.ex. har Mårten Söder (1990b) diskuterat den inverkan som motsägelsefullheter i politis-
ka ideologier om och praktiker för funktionshindrade kan ha på hur gemene man förhåller sig 
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skild målgrupp motsägelsefulla och ambivalenta signaler är det också att 
förvänta sig individers ambivalenta bemötande av målgruppen i fråga.471  

 
Medias bilder av ”de andra” 

 
Betydelsefullt för att förstå reaktioner gentemot de som definieras som kul-
turellt och socialt avvikande är massmediernas representationer. Tuchman472 
har betonat nyhetsmediernas roll i konstitueringen av den sociala verklighe-
ten. Synsättet som Tuchman och andra mediaforskare företräder är att medi-
erna inte avspeglar samhället, utan aktivt bidrar till att konstruera det.473 Ny-
heter i allmänhet kan anses centrala för förmedling, men också för produk-
tion och reproduktion av föreställningar om etniska relationer i samhället. 
Nyhetsmediernas produktion och överföring av betydelser har hävdats vara 
en av det moderna samhällets främsta kulturella relationer.474 Genom att 
förse en stor andel av medborgarna i samhället med information som de vill 
ha, behöver eller bör ha, deltar medierna aktivt i den samhälleliga distribu-
tionen av kunskap.475 Genom sin räckvidd kan media därför antas ha bety-
delse för människors förståelse av skilda företeelser i samhället – både såda-
na man har kännedom om och sådana man inte har kännedom – och hur de 
formas. Media har makten och medlen att omvandla sådant som människor 
har liten eller ingen kännedom om till ”common-sense” uppfattningar.476 
Inför människors behov av att förstå en allt mer komplicerad värld i stark 
förändring, till följd av sönderfall, migration, rasism och krig så spelar 
massmedierna en stor roll för hur vi uppfattar världen och oss själva.477 
Ålund hävdar att medierna ”rider på” en komplex rädsla för samtid och 

                                                                                                                                  
till funktionshindrade. 
471 Den invandrarpolitiska ambivalensen kommer till uttryck genom att det på ett plan hävdas 
att samhället skall ta emot hjälp- och skyddsbehövande och att det därmed finns en förväntan 
om tolerans och acceptans, men att det samtidigt finns motstridiga önskemål om att begränsa 
invandring, släppa in ”rätt” invandrare, t.ex. att med användande av övergångsregler begränsa 
tillgången till socialförsäkringen för ”vissa” EU-medborgare. 
472 Tuchman, 1978. 
473 Birgitta Löwanders (1997) avhandling ”Rasism och antirasism på dagordningen” belyser 
nyhetsverksamhetens uttryck för det svenska invandrarpolitiska klimatet. 
474 Hall, 1974. 
475 Tuchman, 1978. 
476 Ekencrantz & Olsson, 1990. 
477 Ålund, 1997, s. 27. 
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framtid, en rädsla som kommer till uttryck genom förenklingar och dramati-
seringar av omvärlden och dess händelser.478  

Medias produktion av förenklade världsbilder, stereotypier och dramati-
seringar rör enligt Grillo en generell problematik för hur olika sociala pro-
blem representeras i media och offentligheten i övrigt, och denna representa-
tion kan komma att skapa sin egen verklighet.479 Medias bilder av ”invandra-
ren” som en kategori och avvikare i samhället, vars sociala problem ofta 
förklaras i termer av kulturella och etniska konflikter, är en aspekt av ett 
generellt problem med medias förenklade representationer.480 I van Dijks481 
analys av rasism i media urskiljs två dominerande framställningsformer vil-
ket bidrar till negativa bilder av invandrare och rasrelationer. Invandrare 
skildras huvudsakligen i problematiska situationer, antingen som de som har 
problem eller som de som förorsakar de problem.482  

Under mitten 1980-talet och större delen av 1990-talet, följde även media 
utvecklingen kring svenskt flyktingmottagande med ett särskilt intresse. 
Medias representation av flyktingmottagningen och dess konsekvenser har 
huvudsakligen fokuserats på uppmärksamheten kring våld, motstånd och 
social problematik kopplat till flyktingar som grupp eller till förläggningar 
som institutioner. Från det att ”hela Sverige strategin” infördes har flykting-
invandring och –mottagning satts under stark lupp av medierna. Ett stort 
medialt intresse riktades inledningsvis till orters och kommuners beredvil-
lighet att ta emot flyktingar eller inte. Medias analys av händelserna i termer 
av rasism och ensidiga kategoriseringar av kommuninvånare som intoleranta 
eller toleranta var uttryck för en slags moralpanik. Den mediala dramatiken 
kring olika kommuners vånda att ”bestämma sig” kan ha påverkat dess invå-
nare i negativ riktning, såsom ett utslag av en självuppfyllande profetia eller 
en protest mot offentliga försök att påverka eller kategorisera människor.483 

 
 

                                                        
478 Ibid. 
479 Grillo, 1985. 
480 Att invandrare upprepat definieras som problem i sig, till följd av deras ”annorlunda kultu-
rella bakgrund” understödjer föreställningar om det etniska delade samhället, uppdelningen 
mellan vi och dom. 
481 van Dijk,  
482 van Dijk, 1991; 1993. 
483 Alsmark 2000, s. 57-62. 
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Samhällsförändringars inverkan på reaktioner till invandring 
 

Modernitetskris och rasism 
 

Bland forskare som ställer frågan om varför vi idag ser så många uttryck för 
rasism och främlingsfientlighet i Europa finns de som hävdar att rasism är en 
följd av sådana smärtsamma samhällsförändringar som pågår i postindustri-
ella samhällen. En ökning av nationalistiska och kulturella former av rasism 
i Europa är enligt Robert Miles en följd av nationalstatens kris i en pågående 
globaliseringsprocess.484 Försvagade nationalstater samt en ökad global rör-
lighet och flyktighet av värdesystem och livsstilar medför upplevelsen att 
gemensamma existentiella utrymmen och livsstilar hotas.485 Ofta upplevs 
eller adresseras hoten som något som kommer utifrån. De sociala nätverk 
och identitetsrelaterade gruppstrukturer som uppstod i samband med indust-
rialiseringen har försvagats. I upplevelsen av en försvagning av politiken 
som sammanhållande kraft av universalistiska tankar upplever många män-
niskor ett slags kulturell och ideologisk vilsenhet.486 Xenofobin har enligt 
Hobsbawm för en del blivit ett slags ersättande ideologi för det nät som tidi-
gare höll människor samman men som nu hotar att nötas sönder.487 

En annan aspekt av försvagade nationer och globalisering är ekonomiska, 
strukturella omvälvningar. Allan Pred hävdar att rasism i det svenska sam-
hället kan förstås som lokala manifestationer av det rådande tillståndet.488 
Tillståndet som han avser handlar om ekonomiska rationaliseringar till följd 
av internationalisering och omstrukturering av kapital. Parallellt med oro för 
stigande arbetslöshet och sjunkade reallöner växer ett djupgående missnöje 
med förändringarna. Pred menar att många av Europas invånare lever med 
känslor av osäkerhet och otrygghet inför en framtida marginalisering, käns-
lor som ofta leder till skuldbeläggning av regeringar och den nationella och 
internationella politik som dessa står för, men också till skuldbeläggning av 
invandrare.489  

I den modernitetskris som Pred pekar på, blir rasism eller främlingsfient-
lighet konkreta uttryck för det utrymme eller tomrum som skapas i kölvattnet 
av det traditionellas nedbrytning och upplevelsen av framtidens osäkerhet. 

                                                        
484 Miles 1994. 
485 Hobsbawm 1993. 
486 Ibid. 
487 Ibid. 
488 Pred 1997; 2000. 
489 Pred 1997. 
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Enligt den franske sociologen Michael Wieviorka är det inte ovanligt att 
rasism, ofta i form av rasistiska rörelser expanderar i tider av modernitetskri-
ser.490 Hotet och vilsenheten som uppstår i dessa upplevs oftast inte som 
konkret, utan på ett symboliskt eller abstrakt plan, ”den andre.”491 Martin 
Woollacott hävdar att rasism och främlingsfientlighet är reaktioner på en 
försvagad nationell gemenskap ofta förenade med människors upplevelser av 
en försvagad välfärdsstat. 492 Woollacott menar också att det finns en tendens 
till att rasistiska uttryck ofta har en symbolisk mening och adressat, som 
egentligen inte alls har med direkta aversioner mot andra människor att göra. 
Uttrycken är snarare att betrakta som protester mot den överhöghet som låter 
den nationella solidariteten försvagas, där fientlighet och avsky riktat mot 
invandrare och flyktingar egentligen är ett uttryck för ett syndabocksfeno-
men. I likhet med andra teoretiker menar Woollacott att fientligheten ofta 
kommer just från utsatta grupper, vars rasism är att betrakta som osolidariska 
reaktioner mot andra, (utomstående), utsatta individer och grupper. Rasistis-
ka och främlingsfientliga rörelser blir till plattformar för dem som inte längre 
är eller betraktar sig som delaktiga i de politiska och sociala systemen.493 

 
 

NIMBY och platsens (etniska) representation 
 
Teorikapitlet så här långt har utgått från breda teoretiska perspektiv på pro-
cesser genom vilka reaktioner till flyktingar och flyktingförläggningar kan 
uppkomma och förstås. Stigmatisering av invandrare, flyktingar och andra 
sociala grupper på samhällelig och gruppnivå har lyfts som viktiga för att 
begripa de processer i vilka reaktioner mot de andra bildas. Diskriminering 
och rasism på strukturell nivå genom mekanismer som politisk stigmatise-
ring och medias representationer ger en kontextuell förklaring till hur mot-
ståndsreaktioner uppkommer. Samhällsförändringars betydelse för att skapa 
upplevelse av oro och konkurrens och för att förstärka stigmatiseringspro-
cesser kan förklara uppkomsten av negativa reaktioner som rasism och stig-
matisering.  

De nyckelbegrepp jag valt att fokusera i detta avsnitt är NIMBY som är 
en förkortning för not in my backyard. Benämningen avser reaktioner mot 
olika klientgrupper eller verksamheter för klienter där den gemensamma 
                                                        
490 Wieviorka, 1994. 
491 Hobsbawn 1993. 
492 Woollacott 1993. 
493 Ibid. 
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nämnaren är ett motstånd som beskrivs som kontextuellt och oftast som am-
bivalent. Studier inom detta område visar att det inte är ovanligt att folk som 
reagerar mot utlokaliserade klienter i grannskapet i princip är positivt in-
ställda till att hjälpa dessa. Samtidigt indikeras en rad ambivalenta reaktioner 
där motstånd och positiva reaktioner kan finnas sida vid sida eller förändras 
över tid. De kan även förändras i förhållande till kontexten samt variera be-
roende på de aktörer som är inblandade i olika utlokaliseringsprojekt.494 Van-
ligt i studierna är att invånare kan uttrycka en solidarisk inställning till att 
hjälpa eller ta emot olika hjälpbehövande grupper generellt sett, men samti-
digt visa sig vara fientligt inställda till att detta sker ”på den egna bakgår-
den”. 

De ambivalenta reaktioner som visar sig vid utlokalisering av olika kli-
entgrupper, har ofta haft en rumslig karaktär.495 I flera fallstudier presentera-
de i kapitel fyra framgår också att flyktingarnas närvaro diskuterats i relation 
till hur grannskapets/lokalsamhällets ytor, platser och rum tas i bruk, an-
vänds eller överträds.496 Därför är plats och rum analytiska begrepp adekvata 
att föra in i avhandlingen. Platsbegreppet är ett centralt begrepp som framför 
allt används i urbanforskningssammanhang. Platsbegreppet innefattar hur 
”platsen” bildas och återskapas samt vad den representerar för människor. 
Till ramverket om plats och frågan om representation, hör en teoretisk dis-
kussion om platsers uppdelning och representation i etnisk mening. Här be-
lyses teoribildning om motståndsreaktioner eller ambivalenta reaktioner till 
utlokaliseringar av olika verksamheter eller grupper. Det handlar om platsers 
etniska representation och om platsers rasialisering. 

 
NIMBY- perspektiv på motstånd till klientgrupper 

 
I Sverige och andra nordeuropeiska länder har det sedan 1970-talet varit en 
vanlig politisk inriktning att integrera olika sårbara grupper i ”vanliga” 
grannskap. Erfarenheterna man gjort när man studerat effekterna av boende-
integrationsprojekt för t.ex. utvecklingsstörda, psykiskt funktionshindrade, 
missbrukare och olika minoriteter har visat sig vara tämligen likartade.497 

                                                        
494 Se t.ex. Palmblad 1992. 
495 Se t.ex. Wilton 2002 om hur invånare i San Pedro motsatte sig utlokalisering av ett socialt 
klientel genom en rad hänvisningar till platsen. Vem som hade mer rätt till platsen än andra, 
vem eller vilka som passade in där och hur platsens identitet kunde förstås. 
496 Se Wigerfelt & Wigerfelt 2000, om grupperna som gjorde motstånd mot flyktingarna i 
Klippan. Där delades området in i olika territorier som ”svenskarnas” och ”invandrarnas”. 
497 Se Palmblad 1992 för en utförlig diskussion. 
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Erfarenheter från integreringsförsöken av marginaliserade eller segregerade 
grupper har visat att fysisk integrering inte alltid medför social integration.498 
Modellen att upplösa segregering genom att utlokalisera boenden och verk-
samheter och därmed skapa fysisk närhet mellan olika grupper, har även i 
Sverige blivit ifrågasatt ur en rad hänseenden. Bl.a. hävdar forskare att man 
romantiserar den ”vanliga” miljön som konfliktfri och att den innehåller en 
övertro på att bara marginaliserade människor får vara i närheten av vanliga 
människor så får de också vara med i samhället. Gustavsson499 och Söder500 
pekar på att detta att vara i närheten av de vanliga miljöerna snarast innebär 
att man utsätts för de sociala skiktnings- och utstötningsprocesser som stän-
digt pågår där. 

Den situation som uppstår då bofasta invånare konfronteras med vad man 
definierar som avvikande grupper kan utlösa spänningsfyllda reaktioner. Det 
finns en generell problematik när det gäller grannskapsreaktioner gentemot 
närvaron eller den potentiella närvaron av avvikande grupper.501 Dessa kan 
utgöras av flyktingar, men också psykiskt sjuka, fysiskt funktionshindrade, 
drogmissbrukare, socialt marginaliserade eller kriminella. Integrering av 
dessa eller verksamheter för dessa, kan utlösa upplevelser av hot och upp-
rördhet i grannskapet. I följande avsnitt presenteras exempel från forskning 
om utlokalisering i bostadsområden av olika grupper eller verksamheter för 
dessa. Presentationen innehåller exempel från såväl invandrings- och flyk-
tingforskning, som forskning om psykiskt- och fysiskt funktionshindrade. 
Det finns, som nämnts, gemensamma mekanismer i omgivningens bemötan-
de av dessa grupper, samtidigt som det finns särskiljande omständigheter 
som rör respektive grupps förhållanden och villkor.502  

Inom NIMBY-forskningen förekommer lite olika betoningar på meka-
nismerna bakom motstånd och ambivalens till utlokaliserade klientgrupper. 
Några författare betonar egocentriska behov bakom reaktionerna som på 
olika sätt handlar om upplevda hot av olika slag mot den individuella sfä-
ren.503 Upplevda hot mot ekonomiska värden och status men också mot den 

                                                        
498 Se Fracchia 1976; Weber 1978; Gustavsson 1990; Palmblad 1992; Alsmark 2000; Wiger-
felt & Wigerflet 2000; Wilton 2002. 
499 Gustavsson 1990. 
500 Söder 1981; 1990a; 1990b. 
501Se t.ex. Fracchia et.al 1976; Weber 1978; Billig 1985; Tajfel 1981. 
502 Det är på intet sätt min avsikt att likställa eller generalisera dessa gruppers villkor eller 
erfarenheter, utan att genom befintlig forskning, belysa de erfarenheter som rör utlokalisering 
och boendeintegrering.  
503Weber 1978; Levine & Campbell 1972; Lubbers, Coenders & Scheepers 2006.  
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privata tryggheten är några vanliga förklaringar.504 Betoningen ligger huvud-
sakligen på ekonomiskt grundade hotbilder och i mindre utsträckning på de 
stigmatiseringsprocesser och fördomar mot klientgrupper som bygger upp 
hotbilder. Senare fallstudier i NIMBY traditionen har dock uppmärksammats 
betydelsen av stigma för att definiera ut oönskade från det (egna) grannska-
pet.505  

Vilken inställning invånare har inför planerade förändringar i deras 
grannskap beror enligt en del forskare på vilka avvikande eller stigmatisera-
de grupper det rör sig om, men också på den situation som råder i grannska-
pet och mellan grannskapet och omgivningen.506 Platser som kännetecknas 
av konkurrens och konflikt och reaktioner som uppkommer i relation till 
dessa konflikthärdar måste enligt denna inriktning ses i ett vidare samman-
hang än vad den strikt individbaserade förklaringsmodellen erbjuder. Till ett 
kontextuellt förklaringsperspektiv inkluderas betydelsen av konkurrens och 
maktspel som har att göra med ekonomiska, politiska intressen av platser 
och invånares (ofta) underläge och kamp att få inflytande över platsers an-
vändning. I denna konfliktsituation agerar olika aktörer på olika villkor och 
här för privilegierade, underprivilegierade och olika sociala identiteter en 
ojämn kamp mot varandra.507 I försvar och kamp om utrymmen spelas olika 
grupper ut mot varandra. Med detta perspektiv betonas att motstånd till utlo-
kalisering av klientgrupper av invånare kan motiveras som att klienterna är 
”fel” för området, eller är hotar tryggheten i villakvarteret, men det kan även 
förstås som ett uttryck för att invånarna gör motstånd mot myndigheternas 
makt eller exploatering av (ofta) ett redan ekonomiskt och miljömässigt ef-
tersatt område.508 

 
Cykliska och ambivalenta reaktioner 

 
Från ett antal fallstudier om boendeintegrering av psykiskt och fysiskt funk-
tionshindrade har man dragit slutsatsen att reaktioner från grannskapet på en 
planerad utlokalisering till viss grad är oundvikliga.509 Enligt Weber bör man 
inför varje program för boendeintegrering eller behandlingsverksamhet för-
vänta sig motstånd och förbereda sig på det, samtidigt som det finns resultat 

                                                        
504 Se t.ex. Weber 1978; Lubbers, Coenders & Sheepers 2006. 
505Se t.ex. Wilton 2002; Takahashi 1998.  
506 Söder 1990; Palmblad 1992; Takahashi, 1998; Wilton 2002. 
507 Wilton 2002. 
508 Plamblad 1992; Wilton 2002. 
509 Weber 1978,  
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som visar att grannskap med ökad kunskap, tid och erfarenhet accepterar 
förändringen av bostadsområdet.510 Vanligt är dock att ett grannskap genom-
går cykler av reaktioner, från att en utlokalisering planeras, tills det att den 
genomförs och bedrivs. Vid inlokalisering av olika klientgrupper, svarar 
befolkningen i allmänhet med reaktioner som handlar om att föregripa kon-
sekvenserna för grannskapet. Detta oavsett vilket slags klientgrupp det hand-
lar om. Grannskapets invånare, den s.k. ingruppen, engagerar sig i olika 
åtgärder och aktiviteter för att skydda sig mot den inflyttande klientgrup-
pen.511  

Såväl utländska som svenska fallstudier har visat att reaktionsmönstren i 
olika grannskap inte är homogena, utan att negativa och positiva reaktioner 
kan existera sida vid sida och kan skifta karaktär, hos enskilda såväl som för 
grannskapet i sin helhet, under flera års tid. Ett mönster när det gäller grann-
skapsreaktioner vid utlokalisering och är att protesterna ofta är koncentrera-
de till planeringsstadiet. När väl projektet förverkligats, är det vanligt att 
protesterna avtar. Vid en planerings- och etableringsfas är det dock vanligt 
med kraftiga reaktioner med inslag av oro och vrede. Ryktesspridning och 
spekulationer tar fart, ofta med fokus på målgruppens eller verksamhetens 
konsekvenser för grannskapet. Reaktionerna kan ha skilda grunder för invå-
narna, men vanligt är att det handlar om vad etableringen kommer att betyda 
för fastighetsvärden, den privata sfären och barnens säkerhet.512 

 
Motreaktioner som ett upplevt hot från de avvikande 

 
Föreställningar om den utlokaliserade målgruppens avvikelse och eventuella 
farlighet inverkar på hur invånare reagerar. Enligt Gustavsson verkar det 
finnas en avvikarnas statusordning som spelar in för vilken tolerans grann-
skapets invånare uppvisar. Gustavsson kallar denna statusordning för ”de 
utstöttas hierarki”.513 Ju lägre en grupp placeras i denna hierarki, desto större 
risk för segregering från dem som anser sig representera det ”normala”. Atti-
tyder till olika former av avvikelse mynnar ofta ut i ett slags preferenshierar-
ki,514 där psykiska sjukdomar och missbruk är sådant som det råder minst 

                                                        
510 Weber 1978. 
511 Den integrerade befolkningens reaktioner mot olika klientgrupper, som Fracchia (1976) 
benämner kulturella tabugrupper, är anmärkningsvärt homogena, trots att tabugrupperna 
representerar skilda mänskliga problem och avvikelser. 
512 Weber 1978; Levine & Campbell 1972; Coenders, Lubbers & Scheepers 2006. 
513 Gustavsson 1990, s. 45. 
514  Palmblad 1992. 
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tolerans för och önskan om mest distans till. En annan liknande undersök-
ning515 som Palmblad hänvisar till, pekar mot att den position som olika 
grupper ges i preferenshierarkin har att göra med orsakerna till avvikelsen. 
Det verkar som om större tolerans finns inför sådana avvikelser som inte 
individen själv har förorsakat eller kan påverka. Missbruk kan således ses 
som självförvållat och därmed som något man inte har särskilt hög tolerans 
inför.516 Den föreställda graden av farlighet för omgivningen kan också 
strukturera en preferenshierarki.517   

  
Reaktioner mot utlokalisering som en motreaktion 

 
En inriktning inom NIMBY-forskningen betonar att negativ respons från ett 
grannskap mot boendeintegrering, uppstår som en följd av upplevelser av 
intrång av något slag, men där det är just intrånget som är det man motsätter 
sig.518 I förgrunden sätts att kontrollen över närmiljön och grannskapet upp-
levs hotad och att hotet från de avvikande är av sekundär betydelse. De av-
vikande kan också användas som syndabockar eller som förevändning för att 
göra motstånd mot förändringar av eller intrång i grannskapet. I detta ligger 
en betoning på att de reaktioner som invånare uppvisar kan vara ganska lös-
liga till sin karaktär. Palmblad519 hänvisar till resultat från en rad utlokalise-
ringsprojekt och hävdar att förhållandet mellan lokala protester och lokalt 
stöd ofta visat sig vara komplext och att motståndet ofta riktas mot något 
annat än målgruppen för utlokaliseringen.520 

 
”De reaktioner som uppstår i ett grannskap är ofta blandade och ett grannskap 
kan inte på ett enkelt sätt karakteriseras som negativt respektive positivt till 

                                                        
515 Palmblad 1992, hänvisar till Weiner et al. 1988. 
516 Se även Takahashi (1998) om hur toleransen för AIDS-sjuka varierar bl.a. beroende på hur 
individen blivit HIV-smittad där oavsiktlig eller s.k. självförvållad smitta är en faktor för 
tolerans. 
517 Psykiskt sjuka kan definieras som oberäkneliga och svårförutsägbara och kan därför ses 
som hotfulla för ett grannskap. Likaså kan etniskt olika, utifrån den kulturella och sociala 
distansen som de tillskrivs av omgivningen, definieras som ”främmande” och därmed som 
något hotfullt och oberäkneligt. 
518 Se t.ex. Palmblad 1992; Gustavsson 1990.  
519 Palmblad 1992 s. 44. 
520 Se t.ex. Palmblads (1992) utlokaliseringsstudie av ett boende för psykiskt funktionshind-
rade i Linåkern och även Gustavssons (1990) studie av placeringen av ett hem för utveck-
lingsstörda där väsentliga motiv bakom protestreaktionerna handlade om missnöje med hur 
myndigheterna hanterat frågan, kommunens maktutövning och ”mygel”. 
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integrering. Dessutom förändras inte sällan en grannbefolknings responser 
över tid”521  

 
Betydelsefullt i sammanhanget är att ett utlokaliseringsprojekt är en konse-
kvens av politiska beslut och myndigheternas verkställande där grannskapets 
synpunkter på utlokaliseringen kan vara egala. Politiska beslut om boendein-
tegrering och utlokalisering kan ha fattats på långt avstånd från de människor 
det berör. Utgångspunkten för reaktioner grundade i en känsla av hot av 
intrång i grannskapets sfär ska här förstås som att grannskapets invånare kan 
uppleva att beslut om utlokalisering har fattats ovanför deras huvuden eller 
att de har små möjligheter att påverka beslut och genomförande. Betydelsen 
av artikulerat motstånd inför olika integreringsprojekt i grannskapet, kan 
därför inte (alltid) enbart betraktas som utslag av intolerans, utan också som 
”mothandlingar” av olika slag. 

Erfarenheter från studier som innefattat lokalinvånares reaktioner på ut-
lokaliseringsförsök, har visat att det ofta är minst tre aktörer som spelar roll 
för hur integreringsprojekten faller ut. Förutom invånarna i grannskapet och 
den aktuella målgruppen, kan oftast också myndigheter eller ansvariga poli-
tiker inkluderas bland de aktörer som har betydelse för vilka reaktioner som 
utvecklas till följd av ett integreringsprojekt.  

Enligt Alsmark och Uddman522 som analyserat det lokala motståndet till 
utlokalisering av flyktingar till Sjöbo, hade motståndet en komplex och 
mångdimensionell förklaringsgrund, där missnöje med Sveriges flyktingpoli-
tik och upplevelser av intrång i det lokala självbestämmandet fanns med 
bland orsakerna till motståndet mot att ta emot flyktingar och asylsökande. 
Liknande förklaringar fann Palmblad i studier av utlokalisering av psykiskt 
funktionshindrade, där reaktionerna hos grannarna i Linåkern enbart delvis 
gällde oron för närvaron av människor med psykiska problem, medan en stor 
del av protesterna rörde upplevelsen av att beslut som rörde boendemiljön 
hade fattats av myndigheterna ovanför de boendes huvuden.523 Även Gus-
tavsson fann olika mönster i studier av grannskapsreaktionerna mot utlokali-
sering av begåvningshandikappade bland annat missnöje med myndigheter-
nas sätt att hantera frågan. Det man reagerade mot var maktutövning och 
”mygel”.524 Det sätt på vilket myndigheter förankrat frågan i grannskapet, 
informerat och fört dialog med berörda invånare innan och efter etableringen 
                                                        
521 Palmblad 1992.  
522 Alsmark & Uddman 1990. 
523 Palmblad 1992, s. 140-145. 
524 Gustavsson 1990.  
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verkar ha haft betydelse för utvecklingen av grannskapets reaktioner vid 
flera olika utlokaliseringsprojekt, hart när oavsett vilken utlokaliserad mål-
grupp det handlat om.  

 
NIMBY och platsrelaterat motstånd  

 
Något som förekommer i flera av de svenska fallstudierna om flyktingmot-
tagning, men som också är ett återkommande inslag i NIMBY-studier är att 
upplevelsen av invasion eller intrång på platsen ses som argument för eller 
orsaker till motståndet.525 I flera av de studier som refererats till har mot-
ståndsreaktionerna relaterats till rumsliga dimensioner av utlokaliseringen. 
Vad platsen bäst bör användas till, vad den historiskt använts till, men också 
vilken tillhörighet som tillskrivs platsen används som argument i motstån-
det.526  

Urbanforskningen generellt sett intresserar sig för globaliseringens verk-
ningar på fördelningen av resurser och tillgångar i olika områden och det sätt 
på vilket globala ekonomiska maktintressen definierar platsen och vad som 
är centrum och periferi.527 Globala omvärldsförändringar, ekonomiska och 
politiska maktförhållanden i avlägsna metropoler kan ge upphov till lokala 
konsekvenser på den plats där människor bor och verkar. Omvärldsföränd-
ringar, prisförändringar på råvarumarknaden och internationell konkurrens 
inom varuproduktionen, kan få direkta konsekvenser för den lokala arbets-
marknaden. Nedläggningar eller etableringar av industrier och infrastruktu-
rella förändringar såsom byggandet av flygplatser, järnvägar, landsvägar 
eller nedläggningar av desamma kan ge upphov till lokala spatiala konflik-
ter.528   

Trots att det är stadens platser eller s.k. ”global cities” som varit i fokus 
för studier av spatiala konflikter t.ex. vad som händer när verksamheter och 
människor trängs ut från stadens centrum när internationella affärscentrum 

                                                        
525 Se t.ex. Wigerfelt & Wigerfelt 2000; Bjørgo 2000. För NIMBY-forskningens platsper-
spektiv, se t.ex. Wilton 2002; Diken 2004; Lubbers, Coenders & Sheepers 2006.  
526 Wilton 2002. 
527 Se t.ex. De Certeau 1984; Soja 1996; Lefebvre 1991; Davis 1992; Blakley & Snyder 1997; 
Sassen 2000; 2001.  
528 Hus rivs eller byggs till följd av ekonomiska intressen, företag och industriers byggnader 
kan tränga ut fastighetsbebyggelse och på sikt förändra ett helt bostadsområde. Infrastruktu-
rella satsningar på vägar, flygplatser och järnvägar är starkt förbundna med intressen av trak-
tens lönsamhet. 
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etableras, så har de teoretiska tankespåren giltighet oavsett vilka geografiska 
områden det rör sig om.529  

 
Produktionen av plats och meningsskapande av rum 

 
Alla platser är ett resultat av s.k. spatiala praktiker (spatial practices).530 Plat-
ser blir till genom att de produceras531 fysiskt genom byggnationer och dylikt 
men också genom att människor förhåller sig till dem, tänker på dem och 
använder dem. Det finns tankar och intentioner bakom hur platsen uppförs, 
bebos, brukas, vem den tillhör och vad man kan betrakta den som. Platsen är 
med andra ord vare sig neutrala eller meningslösa. Med en plats finns alltid 
intentioner som så fort de manifesteras i platsens konstruktion gör platsen till 
ett meningsbärande rum. Det betyder att platsen så fort där sker något, någon 
betraktar den eller använder den, övergår från att vara plats till att bli ett rum 
(space), som förutom att vara materia också innefattar abstraktioner och bär 
på meningar som resultat av bl.a. människors tankar om den, men också av 
de relationer, de spatiala konflikter och det inflytande av makt och ägande 
som utspelas på den.532 Platsen är med andra ord ett resultat av produktionen 
av en plats (uppförandet av den), av att platser används (människor använder 
den), men också av att platsen representerar något.  

Platser och dessas rumsliga mening är alltid producerade och utgör där-
med sociala men också mentala konstruktioner. De är konstruktioner såtill-
vida att de är meningslösa om de inte används eller betänks. De Certeau 
menar att ”Space is a practised place”, 533 dvs. det är när platser betänks, 
används eller korsas, som de ”får liv”. Men vilka bidrar då till produktio-
nen/konstruktionerna av platsers rumslighet? Enligt Edward W. Soja åter-

                                                        
529 Sassen 2000. 
530 Lefebvre 1991. Lefebvres definitioner av rummets relationer i The production of space, är 
komplexa och innefattar många olika begreppsdimensioner. Det är inte min avsikt att göra en 
fullständig redogörelse för Lefevbres intressanta men också komplicerade teoretiseringar av 
rummets relationer.  Jag har för avsikt att knyta an ett resonemang om plats och rumslighet till 
ett fåtal utvalda begrepp. 
531 Production of spaces är som jag uppfattar Lefevbre, en dimension av spatial practices.  
532 Detta motsvarar i det närmaste Lefebvres begrepp representation of space som är de med-
vetna föreställningar om platsen som produceras av bl.a. koder, skyltar och det som skrivs och 
beskrivs om platser. Ytterligare en dimension är representational space som är mentala före-
ställningar om platsen men på ett omedvetet plan. 
533 De Certeau, 1984, s. 117. 
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finns platsers mening i de mentala föreställningar människor gör sig om vad 
olika platser betyder och representerar för dem.534  

Vi har mentala uppfattningar som vi delar och gemensamma visioner om 
vad olika platser är för något, vad man får göra där och vad de kan kallas. 
Vad järnvägstationer, flygplatser och sjukhus används till är tämligen 
gemensamt världen över. Därför kan man hävda att det i någon bemärkelse 
finns en gemensam bild av vad en järnvägstation etc. är för något. Männi-
skor skapar sig också mentala föreställningar om platser eftersom platserna 
betyder något specifikt för dem, och de värderas på olika sätt. I Edward W. 
Sojas syn på rumslighet skapas platser av människors föreställningar. De tar 
symboliska kartbilder till hjälp för att formulera hur de uppfattar rummet. 
Människors uppfattningar av platser fylls av de upplevelser de haft eller har i 
förhållande till platsen.535 För ingenjören som har till uppgift att anlägga en 
väg kan området sakna emotionell betydelse, men engagera honom ifråga 
om underlag och markberedningsbehov. För någon som bor eller vuxit upp i 
området kan den planerade vägen ramma minnen av lycklig barndom, 
skogsgläntor och fiskeställen. Det faktum att platser kan representera så oli-
ka saker för oss betyder att spatiala konflikter alltid är närvarande vid kon-
kurrens om platsers användning och tillträde. Lefebvre betonar att produk-
tionen av rumslighet är ett resultat av maktpraktiker mellan olika aktörer. 
Det är maktpraktiker som villkorar definitionen av, tillträdet till och använd-
ningen av rummet.536  

 
Inflytande över rummet och spatiala konflikter  

 
Vi är inte helt fria i vårt tänkande om platsen, vad den representerar för oss 
och vad den är för oss i mer känslomässig mening. Vi blir medvetet eller 
omedvetet styrda av olika offentliga aktörer som vill att vi ska förhålla oss 
på ett visst sätt på olika platser. Övervakningskameror och påbudsskyltar 
påminner oss om den statliga övervakningen av våra förehavanden. Vi på-
verkas av olika aktörer i vår användning av och vårt förhållningssätt till plat-

                                                        
534 Soja, 1996, s. 92. 
535 Symboliska kännetecken hjälper oss att såväl bilda oss föreställningar om som att uttrycka 
våra uppfattningar om platser. Byggnader, vyer, gator, torg och industrier, ängar, sjöar och 
fjäll slår an toner till vilka vi knyter vår rumsliga uppfattning. Därtill kopplas emotionella 
upplevelser, t.ex. av hur det känns att svänga in på ”mammas gata”, eller av hur man kan rysa 
av obehag inför tomma, förfallna industribyggnader. 
536 Lefebvre 1991. 
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ser. I dominansen av platser styrs praktikerna av makt (politiska intressen) 
och pengar.  

I många storstäder sker spelet om dominansen om stadens centrum på ett 
likartat sätt. Förändringar av eller intrång på platser som innebär att de på ett 
genomgripande sätt förändras för de människor som har en relation till plat-
sen kallas med ett annat ord för appropriering.537 Appropriering av en plats 
kan ta sig många olika former beroende på vilka olika intressen som råder 
om platsen.538  Kapitalstarka företag och politiska intressen har t.ex. medfört 
en gentrifieringsprocess där globala företag övertagit stadens centrum och 
pressat ut stadens invånare mot stadens utkanter.539 Konflikt och kamp om 
platser uppstår ofta som en följd av detta, och resulterar ofta i åtskillnader av 
stadens platser, där differentiering av stadens besittning ofta sker på klass-
mässiga och etniska grunder. Med olika handlingar för att markera tillhörig-
het till eller för att återta platsen (re-appropriering) eftersträvas att platsens 
syfte och den rättmätiga användningen av den återställs. Konsekvensen blir 
ofta att vissa ges tillhörighet till platsen medan andra stängs ute. 

I intresset hos kapitalstarka krafter att hålla kriminalitet ute från stadens 
välbärgade områden, används olika sätt att markera stadens gränser och sätt 
att hålla vissa grupper utanför platserna.540 Att bygga stängsel, sätta upp ka-
meraövervakning och att uppföra s.k. ”gated communities” är sådana marke-
ringar. Andra markeringar är att minimera stadens offentliga platser och göra 
det svårt för oönskade grupper att upprätthålla sig där.541 I Blakely och Sny-
ders542 analys av ”gated communties” beskrivs utestängningens mekanismer 
på följande sätt: 

 
./…/Några försöker återerövra områdets styrka genom sammanhållning och 
en känsla av gemenskap. Andra försöker kontrollera människor eller aktivite-
ter de ser som orosmoment eller som kan påverka stabiliteten. Några försöker 
göra båda sakerna. (min översättning)”543 
 

                                                        
537 Ibid. 
538 Appropriation är Lefebvres (1991) term för ett rumsligt övertagande. 
539 Sassen 2000. 
540 Blakely & Snyder 1997; Davis 1992. 
541 I beskrivningen av Los Angeles spatiala förändringsprocess illustrerar Mike Davis (1992) 
hur inskränkningen av torg och mötesplatser successivt skett och ersatts av bevakade shop-
pingmalls där det inte är legitimt för alla att vistas. Likaså har bussplatsers bänkar konstrue-
rats så det är omöjligt att vila där, och antalet offentliga toaletter minimerats. 
542 Blakely & Snyder 1997. 
543 Blakely & Snyder 1997, s. 29 
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Det betyder att spatiala konflikter om rumslighet kan uppkomma om och på 
en plats, om vem som har mest rätt att tillträda en plats och i vilket syfte. I 
definitionen av rumsligheten och avgränsningarna om tillträdet till platsen 
utövas handlingar för att rätta till förhållandena på platsen.  

 
Gränsbevarande spatiala strategier på etniska grunder 

 
I flera internationella studier visas hur rumslighet (spatiality) reproducerar 
etniska skillnader och att platser avgränsas och inmutas utifrån etnisk 
tillhörighet.544 Städers eller områdens etniska delning eller rasifiering, är en 
effekt av platsers produktion, gruppers sociala och ekonomiska position men 
också de mentala (etniskt laddade) föreställningar som finns om rummet.545 
Bostadspolitisk segregation, socioekonomiskt och kulturellt kapital utgör 
mekanismer bakom det etniskt delade rummet, men också de föreställningar 
människor gör sig om etnisk tillhörighet till platser och vilka val av bostads-
område som följer utav dessa föreställningar. Rummets etniska representa-
tion (och delning) upprätthålls genom de mentala föreställningar människor 
gör sig om gränserna gentemot människor, grupper, kulturer och bestämda 
platser. Ylva Brune kallar dessa förutfattade meningar för mental segrega-
tion.546 Det är förutfattade meningar som överförs från människa till männi-
ska, från mun till mun om Den Andre.547  Allan Pred548 hävdar också att hur 
det talas om ”invandrare” påverkar synen på de bostadsområden som i of-
fentligt samtal betraktas som ”invandrartäta”.549 Bilden av invandrare som 
bidragsberoende och kulturellt annorlunda, gör att de som bor i dessa områ-
den med stor sannolikhet också uppfattas så enligt dessa stereotyper även om 

                                                        
544 Wilton 2002, hänvisar till Kelley, 1995; Collins, 1990; Pernick 1997; Craddock, 2000. 
545 Ericson, Molina & Ristilammi 2000. 
546 Brune, 1998, s. 9. 
547 Massmediala representationer kan spela en viktig roll i att ge stoff till mentala föreställ-
ningar. 
548 Pred 2000. 
549 Roger Andersson (2002) hävdar att etnisk boendesegregation är en kombination av inflytt-
ning av rasifierade grupper som inte får bostad någon annanstans och utflyttning av svenskar 
från ”invandrartäta” områden. Att segregation eller ”svenskglesa” områden uppstår, beror 
enligt Andersson på de föreställningar som i allmänhet görs av ”invandraren” likväl som av 
”invandrartäta områden”. Stigmatiserade, stereotypa föreställningar om dessa områden såväl 
som om kategorin invandrare går hand i hand enligt Andersson. 
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man inte är det.550 Både tillhörigheten till en plats och platsen i sig kan alltså 
göras etniskt definierade.551  

Det råder en dialektik mellan föreställningarna om rummets etniska re-
presentation och de etniskt delade sociala och ekonomiska positionerna i 
samhället.552 I olika slags praktiker eftersträvas att producera och reproduce-
ra det etniskt och socialt delade rummet. Exkluderande och inkluderande 
praktiker används för att skilja ut de sociala identiteterna och för att dela det 
fysiska rummet mellan ”vi” och ”dom”.553 När etniska gränssättningar görs 
används symboliska praktiker för att legitimera gränssättandet.554 För att 
exemplifiera hur mentala föreställningar och symboliska praktiker används 
för att återskapa det etniskt delade rummet vill jag återknyta till Robert Wil-
tons studie av reaktioner på en utlokaliserad social verksamhet i området San 
Pedro.  

Wilton visar hur San Pedro-invånarna romantiserade och gjorde selektiva 
urval av historiska ögonblicksbilder för att stärka sina argument för motstån-
den mot de sociala projekten. Olika strategier användes för att markera ut 
tillhörigheten till området och beskriva områdets förändring av miljön till det 
sämre. I invånarnas motståndsstrategier användes bl.a. exempel ur San Ped-
ros historia; vad området hade varit, vilka som hade bott där och hur fint och 
attraktivt det varit förr. Enligt Wilton gavs en överdriven bild av San Pedro 
som ett samhälle som utmärkt sig för att vara en sammanhållen arbetarklass-
gemenskap. De ”traditionella” invånarna beskrevs som tidiga generationer 
av immigranter, hårt arbetande européer (Jugoslaver, Italienare). I relation 
till denna självuppfattning framhölls att San Pedros grannskap blivit överöst 
av en ny typ av invånare (klienter) helt främmande för San Pedros platsspe-
cifika karaktär.555 Klienterna med särskilda behov utlokaliserade i San Pedro 
betraktades som ansvariga för en allmän försämring av områdets karaktär. 
Från någon invånare framhävdes hur vacker staden hade varit förr, hur at-
traktivt dess läge nära havet varit för såväl invånare som besökare. Nu rama-
des områdesbilden in av hemlösa, fattiga och annat social klientel som loka-
liserats där. Invånarna använde inte enbart symboliska praktiker om områ-

                                                        
550 Ibid. 
551Wilton 2002.  
552 Tesfahuney 1998. 
553 Ibid. 
554 Wilton 2002. 
555 I denna uppfattning ingick också en föreställning att Los Angeles stad använde San Pedro 
för att dumpa alla sorts klienter från alla möjliga stadsdelar och att man därmed utnyttjade 
San Pedros befolkning (och deras tolerans, enligt deras egen självbild). 
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dets historia och karaktär som ett sätt att göra motstånd. I invånarnas exklu-
dering av nykomlingarna och för att muta in området konstruerades platsen 
San Pedro till ett “vitt” område för att berättiga exklusion av andra etniciteter 
och grupper man inte ansåg tillhöra området. Invånarna definierade San Ped-
ro utifrån en föreställning om områdets vithet och europeisk identitet och 
använde denna föreställning för att göra motstånd till utlokaliseringen av 
sociala bostäder.  

 
Conception of ’race’ are written into and reproduced by place through mate-
rial and symbolic practices./…/ 

Struggles over community space epitomized by NIMBY conflicts legiti-
macy is derived in part through the symbolic construction of community as 
place where particular groups belong and others do not. This explores how 
place may be ‘whitened’ to justify exclusion. /…/opponents racialized client 
groups in an attempt to defend the socio-spatial privileges of whiteness. Op-
ponents also used a romanticized and ‘whitened’ construction of community 
to mark ‘special needs’ clients out of place.556 

 
Invånarnas representation av platsen som ”vit” eller ”europeisk” för att ex-
kludera det klientel som utlokaliserats betraktas av Wilton som en rasialise-
rande praktik av klienterna till en grupp fundamentalt olika invånarna.557 
Förutom att Wiltons studie synliggör spatiala gränssättningar på etniska 
(rasmässiga) grunder, så ger den också insikt i hur föreställningarna om ras 
sammanförs med sociala funktionshinder och beroende. Att tillhöra ett soci-
alt klientel var alltså inte enbart förknippat med att vara i ett beroendeförhål-
lande och avvikande utan också med en viss etnisk tillhörighet.  

                                                        
556 Wilton 2002, s. 307. 
557 Med rasialisering (racialization) menar Wilton: “as a process through which ideological, 
institutional, interactive and discursive practices simplify and transform human differences 
into Difference (s. 305).” 
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Kapitel 6  
 

Malmlidens historiska bakgrund och utveckling från 
gruvsamhälle till asylmottagare 
 
 
I det följande skall Malmliden beskrivas för att ge läsaren en uppfattning om 
i vilket lokalt sammanhang som flyktingförläggningen placerades, men ock-
så för att ge en historisk bakgrund till hur samhället blev till och vad som 
format vardagliga uppfattningar om detta grannskap.  

Det omedelbara sammanhanget, grannskapets situation och vardagsliv, 
invånares förhållningssätt till grannskapet, hur tillhörigheten definieras sett 
ur ett historiskt och samtida perspektiv, kan vara viktiga aspekter i den kon-
text som omger de reaktioner som uppkommit. T.ex. är en plats aldrig neu-
tral, utan den förmedlar olika maktpraktiker och konstituerar spatiala relatio-
ner som kan sätta gränser för tillhörighet och för hur platsen får användas.558 
Detta sker genom att människor använder platsen och förmedlar olika rums-
liga meningar som t.ex. vad grannskapet är för något, viktiga händelser för 
grannskapet, vem som får ha inflytande på vad som där händer etc. Det föl-
jande kapitlet innehåller därför en beskrivning av Malmliden i dessa avseen-
den. Utsagor från invånare om vad Malmliden i deras mening är för ett slags 
samhälle, viktiga händelsers inverkan på grannskapet och dess vardagsliv 
återges i kapitlet varvat med referat som bygger på olika slags källmaterial. 

I kapitlet ges även en beskrivning av grannskapets befolkningssamman-
sättning, arbetsplatser och boendeformer vid tidpunkten för datainsamling-
ens genomförande. Denna beskrivning är gjord med hänsyn till att inte av-
slöja ortens identitet och är därför sparsmakad och detaljfattig. Därefter föl-
jer en beskrivning av grannskapets uppbyggnad och topofoliska559 särdrag 
sett ur ett historiskt tidsförlopp.560 Kapitlet syftar sammantaget till att ge 

                                                        
558 Se Lefebvre 1991.  
559 Med topofoliska särdrag menas den lokala identitet som invånare på en plats konstruerar 
genom att förankra platsen i historiska detaljer och symboliska bilder som utmärker platsen 
och tillhörigheten till den etc. Begreppet topofoli grundas på Yu-Fi Tuans (1974) förståelse av 
fenomenet. 
560 All historisk återgivning innebär tillförlitlighetsproblem där det är möjligt att ifrågasätta 
urval av historiska källor och exempel och de historiska representationer som mynnar ut av 
dessa. Men avsikten är inte att motsvara en sanningsenlig bild av Malmliden, utan ge karak-
tärsdrag som fungerar som ett av de sammanhangsperspektiv mot vilka invånares reaktioner 
på förläggningen kan ses. I utsagor om förläggningens närvaro refereras och hänvisas till 
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läsaren en förståelse om det historiska sammanhanget i vilket asylförlägg-
ningen placerades.561 Kapitlet avslutas med att ge en övergripande bild av 
asylförläggningen i Malmliden med hänseende på personal, aktiviteter och 
organisation. Beskrivningen syftar inte till att ge en fullständig beskrivning 
av verksamheten då det faller utanför avhandlingens syfte. Det är emellertid 
betydelsefullt för läsaren att få en uppfattning om vad det var för verksamhet 
de reaktioner som avhandlingen handlar om relaterades till.  
 
 
Malmlidens karaktärsdrag åren 1992-95 

 
” [Malmliden]562 är ett gruvsamhälle i [Norrorts] kommun och har sedan 
1940-talet när samhället byggdes upp kring gruvan varit en viktig resurs för 
kommunens näringsliv. Invånarantalet har under 1950 och 1960-talet varit 
omkring 1000 och är i dagsläget ca 650. [Malmliden] är ett föreningsrikt 
samhälle med inte mindre än 20 aktiva föreningar. Det finns två butiker, två 
bensinmackar, Folkets Hus, kiosk, post, bank, en frisör, bibliotek, skola, sim-
hall, daghem mm. I förhållande till sin storlek har [Malmliden] ett stort servi-
ceutbud. I [Malmliden] har man varit mycket beroende av (Gruvbolagets) 
ställning på världsmarknaden. Samhällets trygghet har varit beroende av me-
tallpriserna på världsmarknaden. Just nu blåser förändringarnas vind hårt i 
[Malmliden] och arbetslöshet hotar. Företaget har varslat och många männi-
skor bär på stor oro inför framtiden. /…/I december 1987 startade Statens In-
vandrarverk en flyktingförläggning i [Malmliden] vilket innebar en stor för-
ändring för samhällets del. Var tredje invånare är idag flykting.” 563 

 
Så här beskrevs Malmliden i en inledning till en rapport om det kommunala 
daghemmets verksamhet i grannskapet år 1993. Beskrivningen speglar kan-
ske de flesta invånares uppfattningar om vad orten just då kännetecknades 
av. I beskrivningen finns stoltheten över det rika utbudet av föreningar och 
service. Den återspeglar också ett slags självuppfattning om det något an-
                                                                                                                                  
historiska bilder, exempel av grannskapet varför det är viktigt att ge läsaren en översiktlig bild 
av grannskapets bakgrund. 
561 Innehållet i kapitlet kommer inte explicit att åtföljas av någon fördjupad analys, men 
därmed inte sagt att beskrivningar av historiska händelseförlopp saknar betydelse för att förstå 
reaktionerna på förläggningen. I analysen (kapitel sju-nio) av invånares reaktioner på förlägg-
ningen kan det därför vara relevant med återkopplingar till detta kapitel.  
562 Ord har satts inom klammer när jag bytt ut ett ord mot ett annat. Ord har satts inom paran-
tes när jag fyllt i ord som intervjupersonen utelämnat. 
563 Utdrag ur verksamhetsrapport: Samverkan mellan bofasta och asylsökande i [Malmliden] 
1993, s. 5. 
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märkningsvärda med orten i jämförelse med omgivande byar. Gruvföretagets 
centrala plats som ortens största arbetsgivare, men också som det företag 
som byggde grannskapet. Här påpekas också vad grannskapet, med sin gruv-
industri och sin befolkning betyder för kommunen. Orten är en ”resurs för 
kommunen”, står det. I beskrivningen nämns också en för grannskapet ny 
aktör: flyktingförläggningen, en närvaro som satt sin prägel bl.a. på befolk-
ningens sammansättning, enligt citatet. I beskrivningen berättas också om 
oro och arbetslöshet till följd av det man beskriver som grannskapets ute-
lämning till världsmarknadens svängningar och nyckfullhet. Flera av dessa 
spår kommer att följas upp i belysningen nedan.  
 
Malmlidens geografi och kommuntillhörighet 

 
Vad är Malmliden för slags ort och var ligger den? Eftersom grannskapet är 
anonymiserat i avhandlingen så ges inga detaljerade geografiska eller spatia-
la beskrivningar av det. Det är ett grannskap någonstans i Sverige, omgivet 
av skogsområden och småbyar och är beläget på några mils avstånd från 
kommunens centralort. Det är en ort med en typisk bruksmiljö avspeglad i 
bebyggelse och arbetsmarknad. Ortens bebyggelse och invånarantal vittnar 
om att det knappast är en stad men inte heller en by. Som kommer att framgå 
av nedanstående text är just distinktionen mellan by och samhälle något som 
är viktigt för invånarna i Malmliden. I invånares beskrivning av sitt grann-
skap framställs det ofta som något som skiljer sig från kringliggande byar 
och som har en relativ självständighet i förhållande till centralorten i kom-
munen och till näraliggande orter. Dock vittnar invånares utsagor om olika 
händelser i grannskapet att Malmliden trots allt står under påverkan av de 
politiska beslut som tas och de ekonomiska förhållanden som råder i central-
orten. I Malmliden finns inga kommunalpolitiska organ utan kommunens 
styrelse och nämnder finns på flera mils avstånd i centralorten Norrort, som 
har ca 10 000 invånare. I Malmliden finns inte heller några kommunala och 
statliga myndigheter som t.ex. socialtjänst, polis, försäkringskassa eller ar-
betsförmedling utan dessa och andra myndigheter finns i Norrort. Malmliden 
är emellertid rikt på föreningar, däribland politiska föreningar. Sedan länge 
finns en politiskt obunden s.k. paraplyförening som fungerar som en kanal 
mellan orten och kommunens politiska organ. Under paraplyföreningen sor-
terar alla grannskapets föreningar och med jämna mellanrum sker stora mö-
ten som vänder sig till alla invånare i grannskapet där frågor relevanta för 
Malmliden diskuteras.  
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Malmliden och den lokala politiken 
 

Paraplyföreningen lyfter de olika frågor som är angelägna för och som på 
olika sätt berör grannskapet. Det innebär att politiker från centralortens 
kommunstyrelse och olika nämnder ofta bjuds in för att närvara på mötena, 
informera om olika politiska prioriteringar eller för att besvara Malmlidenin-
vånarnas olika frågor. Paraplyföreningen som också kallas intresseförening-
en, framstår som ett viktigt organ för att formulera och aktualisera lokal-
bundna frågor och för att lösa problem av olika slag. Ordföranden för intres-
seföreningen har en nyckelroll på det sätt hon eller han uppmärksammar och 
aktualiserar angelägna frågor. Föreningen och dess möten har också en vik-
tig betydelse för att skapa och upprätthålla kommunikationen med centralor-
ten och dess beslutfattande organ. 

Förutom kommunen i egenskap av dess politiker och tjänstemän, 
grannskapets invånare och föreningar så är grannskapets arbetsgivare 
ytterligare aktörer vars närvaro har betydelse för den lokala politiken. Gruv-
bolaget intar en särställning vid de tillfällen lokala frågor diskuteras där dess 
representant, oftast i egenskap av gruvans platschef som vid varje möte tycks 
ha en stående informationspunkt. Kommunens och Gruvbolagets represen-
tanter har intagit en särställning i alla tider vid intresseföreningens möten 
och under åren med flyktingförläggningen i Malmliden har även 
Invandrarverket kunnat adderas till skaran av viktiga representanter som 
invånarna vill föra en dialog med.  

De olika aktörerna har emellertid mycket varierande ställning och status i 
det lokalpolitiska arbetet. Det vittnar inte minst erfarenheter från de stormö-
ten som intresseföreningen håller i där de viktiga aktörerna kommunen, In-
vandrarverket och Gruvbolaget oftast medverkar.564 Gruvbolagets represen-
tant har oftast i jämförelse med Invandrarverkets och kommunens represen-
tanter bemötts med positiv respons och tillmötesgående.565 När kommunre-
presentanter och Invandrarverk haft programpunkter har stämningen varit en 
helt annan, mer hätsk ifrågasättande (och med återhållna applåder). Observa-
tionerna är talande för bl.a. den antagonism som genom Malmlidens historia 
karakteriserat relationen mellan grannskapets invånare och kommunens be-
slutsfattare. Förenklat sagt, som också kommer att framgå i nedanstående 
text, framstår Gruvbolaget (trots de genomgripande uppsägningarna) som en 
                                                        
564 Vid flera mötestillfällen har jag gjort deltagande observation och har då funnit att de olika 
nämnda aktörerna vid samtliga tillfällen bemötts mycket olika. 
565 Denna uppfattning bygger på erfarenheter från de mötestillfällen jag haft möjlighet att 
närvara på. 



 159 

aktör som man hyser respekt och aktning för, medan kommunen oftast fram-
står som missunnsam, centralortsfokuserad och snål i finansieringen av 
Malmlidens service. Bilderna invånarna har av Gruvbolaget och kommunen 
framstår som förenklade schabloner, men trots det har de ett symbolvärde 
som med all tydlighet framgår av invånares utsagor och stämningen på de 
ovan nämnda mötena. Antagonismen mellan kommunen och invånarna ver-
kar också vara ömsesidig om man tar nedanstående citat bokstavligen. 

 
M: Jag medverkade till att starta det här projektet för ett vackrare [Malmli-
den] och efterfrågade kommunal finansiering förutom de pengar vi fick från 
Länsstyrelsen. När jag satt där på möte med politikerna i [Norrort] då fick jag 
höra en kommentar som jag uppmärksammade riktigt ordentligt. En av politi-
kerna sa: ”ja det var ju roligt att [Malmlidenborna] för en gång skull kom med 
en konstruktiv tanke, istället för att bara gnälla”. Han sa det så där, nästan or-
dagrant och jag blev mycket förvånad. (i.i.3) 

 
En annan uppfattning som ofta uttryckts av invånare är att kommunen priori-
terar Malmliden sist i fördelningen av resurser och dylikt. I citatet nedan 
framgår just denna hållning.  

 
M: jag tycker inte att dom [kommunen] satsar tillräckligt mycket pengar i 
själva samhället, på vägar och att miljön är snygg och prydlig. Utan ska det 
t.ex. asfalteras på gatorna så blir det i [Malmliden] sist, för att det flyttat från 
så mycket folk va. (i.i.4) 

  
Invandrarverket kan betraktas som en relativ ny men central aktör i grann-
skapets lokalpolitiska frågor så länge förläggningen funnits där. Beskriv-
ningen av Invandrarverkets roll i lokalpolitiska skeenden beskrivs närmare i 
ett avsnitt nedan.  

 
Invånare och demografisk utveckling 

 
1994 var det totala antalet invånare i Malmliden 464 personer, 245 män och 
219 kvinnor. I nedanstående diagram framgår utvecklingen av Malmlidens 
invånarantal mellan åren 1940 och 2005. Invånarantalet är inte uppdelat på 
kvinnor och män då invånarantalet fördelat på kön varit tämligen lika genom 
alla år. Under 1960-talet nådde invånarantalet sin höjdpunkt och har därefter 
haft en sjunkande utveckling. Invånarantalets minskning verkar ha inträffat 
oberoende vad som hänt på den lokala arbetsmarknaden. Trenden tog sin 
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början år 1960 trots att den lokala gruvindustrin expanderade fram till slutet 
av 1970-talet.566 Inte heller går det att se några märkbara förändringar i invå-
narantalet som skulle kunna sättas i direkt relation till att förläggningen eta-
blerades år 1987, eller då verksamheten upphörde år 1995. Det är varken 
märkbara ökningar eller minskningar av invånarantalet till följd av dessa 
förändringar.  
 
 
Figur 6. Malmlidens invånarantal mellan år 1940-2005567 
 

 
 
Från året 1992 finns demografiska uppgifter tillgängliga från FoB568 om 
invånarnas förvärvsarbetsintensitet, boendeformer och hur dag- och nattper-
sonal fördelas i grannskapet. Eftersom 1992 är i tid relativt nära datainsam-
lingsfasen kan det vara värdefullt att beskriva invånarnas sysselsättningsgra-
der och arbetsplatsanknytningar vid tillfället. Noteras skall dock att antalet 
invånare mellan åren 1992 och 1994 sjönk med dryga 100 personer. Året 
1992 var det totala antalet invånare 561, varav 261 var kvinnor och 300 var 
män. Invånarantalet motsvarade den s.k. nattbefolkningen, dvs. de som bod-
de och var bokförda på orten. Förutom de 561 invånarna, reste dagligen 305 
                                                        
566 Enligt Gruvbolagets statistik för antalet anställda vid den lokala gruvan. 
567Fr.o.m. år 1960 finns områdesspecifik befolkningsstatistik från SCB och Folk och 
bostadsräkningen för den kommun som Malmliden tillhör. Uppgifterna om befolkningsmängd 
innan detta årtal är hämtad från församlingens folkräkning och skriftliga dokument av olika 
slag. Uppdelningen av invånarantalet på kön finns från 1980 och framåt. 
568 Folk och bostadsräkningen. 

Årtal 
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personer in till grannskapet för att arbeta. Dessutom bodde 314 asylsökande 
flyktingar i grannskapet (våren 1992). Ungefär 1200 personer befann sig 
alltså dagligen i grannskapet år 1992.  

Grannskapet bestod år 1992 av 213 hushåll som bodde i den vanligaste 
bostadsformen, småhus (165 st). Den vanligaste hushållstypen var samman-
boende med eller utan barn, vilket motsvarade ca 62 procent av alla hushåll. 
Ensamstående män var 19 procent av alla hushåll och ensamstående kvinnor 
14 procent. Av alla hushåll (permanent boende, inte asylsökande) beräkna-
des antalet hushåll med minst en utlandsfödd familjemedlem utgöra ca 12 
procent av befolkningen. Det saknas uppgifter om från vilka nationer ut-
landsfödda hade sitt ursprung, men av anställningsregister vid ortens gruva 
att döma, så är merparten invandrade från Finland eller barn till finländska 
invandrare. 

Antalet män i förvärvsarbetande ålder bland invånarna, för år 1992 var 
199 st. av vilka 146 hade sysselsättning och 53 st. stod utanför sysselsätt-
ningen. Antal kvinnor i förvärvsarbetande ålder var 164 av vilka 108 hade 
sysselsättning år 1992. Utanför sysselsättningen var alltså 56 kvinnor i för-
värvsarbetande ålder. De vanligaste arbetsplatserna och anställningarna för 
grannskapets invånare (dvs. nattbefolkning) var i turordning: gruvindustrin 
(130 anställningar), kommunal verksamhet (45 anställningar), övriga privata 
företag (38 st.), statliga/affärsdrivande verk (13 st.)569. År 1992 pendlade 
dock 71 st. invånare ut från grannskapet till andra orter för arbete eller studi-
er. Dessutom pendlade ett större antal personer in till grannskapet, och då för 
att arbeta i gruvan (190 st.) eller på flyktingförläggningen (25 st.). Av an-
ställda på de två största arbetsplatserna i grannskapet så var fler pendlare 
från andra orter än invånare från grannskapet.570  

 
 

Malmliden med bakgrund i ett modernt folkhemsbygge 
 
Gruvbolaget var en särskilt viktig aktör för lokalsamhällets tillblivelse och 
historiska bakgrund. Samhället Malmliden med bostäder, service, skolor och 
affärer blev till samtidigt som gruvbrytningen påbörjades.571 Genom gruvbo-
lagets byggnationer och planering blev Malmliden en plats där människor 
har bott och verkat under flera decennier. När en plats tas i besittning, då den 
                                                        
569 Av 13 anställda på statliga verk var samtliga arbeten på Invandrarverkets förläggning. 
570 1992 hade gruvan tot. 329 anställda och Invandrarverkets flyktingförläggning tot. 38 
anställda. 
571 Gruvbrytningen inleddes i regionen vid slutet av 1930-talet. 
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görs till något, så fylls den i samma stund med mening. Platsen övergår från 
att vara plats till rum.572 Det fanns redan i skapandet av platser, byggandet av 
industrier, hus och bostadsområden, färdigtänkta tankar om hur platsen skul-
le användas, vad den skulle kallas och vem som skulle ha tillträde till den, 
osv. I gruvbolagets planer att skapa platsen materiellt och socialt, så uppstod 
redan då, rumsliga meningar om platsen. I Gruvbolagets intentioner och i 
ansvarstagandet att bygga bostäder för gruvans arbetare, fanns mer långtgå-
ende planer än att enbart ge arbetarna tak över huvudet. Med hjälp av arki-
tektur skulle här byggas ett modernt folkhem med förutsättningar för det 
goda livet runt arbetet i gruvan. Med framstegsvisioner och modernitetstän-
kande lades uttryckliga ambitioner ned i såväl arkitektur, som i planering av 
hushållning och fritidsaktiviteter. På det sätt som gruvdisponenten i skrift 
förklarat gruvbolagets intentioner med samhällsbyggandet, så framgår att 
målet var att arbetare skulle bli bofasta och rota sig och det med hjälp av ett 
bostadsbyggande som var så modernt att det stod på höjden av teknisk ut-
veckling.  

 
”Det har gällt för företagsledningen att vara framsynt i tekniskt hänseende vid 
planering och uppförandet av verkbyggnader och dessas utrustningar, men 
också att vara så framsynt att bostadsbyggandet redan från början står på höj-
den av teknisk utveckling, ja t.o.m. långt före denna. Endast på så sätt kunna 
de inflyttande människorna bli rotfasta i en främmande miljö, vilket är till 
båtnad för både arbetsgivare och arbetstagare.”573 

 
Flera av de svenska bruksorterna och sågverkssamhällena har karakteriserats 
som mönstersamhällen,574 som i likhet med disponentens uttalande ovan, 
syftade till social planering där skötsamhet, arbetsamhet, arbetslivets och 
vardagslivets ordning var några av beståndsdelarna. Det är mycket som tyder 
på att Malmliden, ett av de på 1940-talet skapade industrisamhällena, i 
mångt och mycket kan liknas vid ett mönstersamhälle. I vilket fall fanns ett 
långtgående socialt ansvarstagande i gruvbolagets samhällsplanering och 
också i företagets ledarskap och personalpolitik. I invånares utsagor om lo-
kalsamhället ges också intrycket av att Malmliden utmärkte sig, som ett 
samhälle som var välförsett, välplanerat och modernt i jämförelse med vad 
som utmärkte regionens omkringliggande byar och orter.  

                                                        
572 De Certeau 1984. 
573Disponentens biografi 1953, s. 23. 
574 Se Ambjörnsson (1988) om Holmsund och Norrbyskär och Blomberg (1993) om flertalet 
gruvsamhällen i Bergslagen 
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Samhälls- och bostadsplaneringen i Malmliden 

 
Vad låg bakom gruvbolagets ansvarstagande för och idéer om samhällspla-
nering? Gruvbolagets samhällsbygge var inte enbart genomtänkt i den fysis-
ka planeringen av lokalsamhället. Idéerna om de sociala inslagen i samhälls-
planeringen var naturligtvis ingen tillfällighet eller enbart grundade på bola-
gets intresse för detta. Det förekom sannolikt prestige och anseende i den 
tidens företagsinitierade sociala ansvarstaganden. Det låg möjligen i företa-
gets intresse att uppträda som en föregångare i sociala ansvarstaganden un-
der den tidens folkhemsideologiska klimat. Det kunde ses som en del av en 
samhällelig angelägenhet att förebygga uppkomsten av sociala problem i de 
expanderande industriorterna. Mest sannolikt är det dock att idéerna om 
sociala ansvarstaganden grundlades i att förebygga uppkomsten av alla tänk-
bara problem som kunde äventyra Gruvföretagets verksamheter. 

 
”Då man hade klart för sig, att en omfattande bebyggelse efter hand måste 
uppstå i gruvans närhet ville man från början försöka ordna den på ett ratio-
nellt sätt. Man var från förhållandena både i norr och söder varnad från hur en 
gruvbebyggelse eljest skulle komma att se ut.”575 
 
”Bostadsbebyggelsens rationella ordnande upptogs tidigt till övervägande. 
Det måste skaffas bostäder för praktiskt taget alla dem, som skulle arbeta vid 
gruvan och på kontoret. Inkvarteringsmöjligheterna i trakten voro nämligen - 
givetvis - mycket begränsade. Det stod även från början klart att man måste 
förebygga uppkomsten av sådan kåkbebyggelse, som förekommit vid en del 
nystartade arbetsplatser i övre Norrland och som därför medfört mindre önsk-
värda konsekvenser. Bolaget tog därför omedelbart hand om samhällsbild-
ningen.”576  

 
Citaten som är hämtade från disponentens dokumentation om Malmliden och 
andra gruvsamhällen företaget ansvarade för i regionen, visar att han tagit 
intryck av de dåligt planerade och uppförda samhällena i bl.a. Norrbotten 
under mitten av 1800-talet. Man ville undvika att kåkstäder bildades då de 
sociala konsekvenserna av dessa blev betydande i form av hälsoproblem, 
social misär i allmänhet och upprepade konflikter mellan arbetare och ar-

                                                        
575Citat från Gruvbolagets disponent (1953) om bolagets ansvarstagande för samhällsbygget 
runt Malmlidengruvan samt ytterligare en gruva i regionen 
576(Gruvdisponenten) 1953, s. 23. 
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betsgivare.577 Det planerade och sedermera uppbyggda samhället, stod med 
andra ord för en långtgående strävan att förebygga uppkomsten av sociala 
problem, och som ett medel ingick att skapa stabilitet på platsen. Denna 
stabilitet kunde åstadkommas genom att skapa lokalsamhället, i meningen 
göra det tillräckligt intressant för människor att varaktigt bo och bilda familj 
där. Karakteristiskt för samhällen där gruvbrytning, eller annan jämförbar 
industriverksamhet ägt rum, är annars att de varit något av genomfartssam-
hällen för dess invånare.578 Oftast hade de tidiga gruvbolagen tillgång till en 
inre arbetsmarknad som innebar att arbetarna kunde flyttas runt till andra 
gruvor eller järnverk vartefter som läget på marknaden förändrades.579 In- 
och utflyttning medförde uppenbara risker för instabilitet i det lokala sam-
hället och i arbetets organisering. Stabila familjer och lugna samhällen var 
viktiga för att skapa de förutsättningar industrier av detta slag behövde. Det 
var därför viktigt för bolaget att utarbeta strategier för stabilitet kring pro-
duktionsförhållandena. Stabiliteten utgjordes oftast av bolaget självt, med 
dess strukturerande och personalpolitiska principer.580 Arbetarna vandrade in 
i och ut ur samhällena men bolaget var ofta bestående och kom därför att 
huvudsakligen bära upp de lokala samhällssystemen. Samhällenas stabilitet 
måste därför skapas av bolaget genom strategisk personalpolitik och ledning 
för att ”bestående samhällen och stabila familjer skulle åstadkommas”.581  

Gruvbolagets platschefer tog i byggnadsplaneringen av samhället hjälp av 
utvalda arkitekter som hade arkitektoniska ideal och erfarenheter från bl. a. 
Bergslagens brukssamhällen.582 Arkitekten var en viktig aktör tillsammans 
med Gruvabs platschefer i byggandet av flera av brukssamhällena i regionen, 
däribland Malmliden. Arkitekten betonade brukssamhällets moderna plane-
ring och enhetliga stil. Gruvbolagets mål med samhällsbyggandet var att 
skapa en välordnad och socialt fungerande miljö. Disponenten för gruvbola-
get betraktade bolaget som sitt livsverk och han argumenterade ofta för före-
tagets sociala ansvar. Företaget skulle sträva efter att ge de anställda en trygg 
sysselsättning och återföra en del av vinsten till bygden där företaget verka-
de.583 

                                                        
577 Se bl. a. Eva Blomberg 1993, om Stripakonflikten. 
578 Karlsson 1990, Ambjörnsson 1988, Blomberg 1995. 
579 Blomberg 1995. 
580 Ambjörnsson 1988; Blomberg 1995. 
581 Blomberg 1995, s. 226. 
582 Vikström 1991. 
583 Det kanske tydligaste uttrycket för disponentens och bolagets sociala ansvar var då han 
hamnade i kollision med Ivar Kreuger som enligt disponenten förespråkade en ”rovdrift” av 
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Under slutet av 1930-talet och början av 1940-talet byggdes stora delar av 
samhället upp även om många byggnader var av provisoriskt slag. En av de 
tidigast uppförda bostäderna var platschefsbostaden som förlades högst upp i 
samhället. Serviceanläggningar och offentliga lokaler lades i utkanten av 
bostadskvarteren i samhället. Brukshandel, Konsum, post och kiosk etable-
rades omkring 1940. Boningshus och baracker förlades "nere" i centrala 
samhället. Sättet att placera olika byggnader och bostäder var inte en tillfäl-
lighet. Förutom att de placerades efter arkitektoniska ideal, så skulle de även 
uttrycka den sociala differentiering som fanns mellan olika yrkeskategorier 
kopplade till gruvarbetet.  

I Norrorts kulturminnesvårdsprogram, går det att läsa följande om bebyg-
gelsens karaktär i Malmliden: 

 
”Från början fanns en klar social differentiering uttryckt i byggandet. Chefs-
bostaden byggdes vid tjärnen väster om landsvägen, mellan gruvan och arbe-
tarnas samhälle. Tjänstemännens och arbetarnas mässar lades på behörigt av-
stånd från varandra. Detta är drag som är karakteristiska redan i 1600-talets 
järnbrukssamhällen och sentida gruvsamhällen som [Gruvort] och [Malmli-
den].”584 

 
Då såväl bostäder som affärer och andra serviceinrättningarna byggdes under 
relativt kort tid så antog platsen ganska snart en karaktär som märkbart skilj-
de sig från de omgivande byarna. Med affärer, offentlig service, högt be-
folkningstal och en arbetsmarknad som skiljde sig från skogs- och jordbruket 
i området, så antog Malmlidenborna ganska snart epitetet ”samhälle”, snara-
re än by i benämningen av sin boendemiljö. Märkbart i invånares uppfatt-
ningar om sitt grannskap är att i epitetet samhälle finns karakteristika som 
särskiljer sig från ”byn”. Gruvbolaget planerade samhället. Inga byar runt-
omkring var planerade, hade arkitektritade hus med inredning och utrustning 
som var av modernaste snitt. 

 

                                                                                                                                  
malmen vilket om han skulle få hållas, skulle hota bygden och de lokala samhällenas existens 
enligt disponenten (Alerby, 1994).  
584Kulturminnesprogram [Norrkommun] 1987. 
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Social stabilitet och förankring i samhällsbygget 
 

Ett sätt som Gruvbolaget använde för att skapa ett socialt stabilt lokalsam-
hälle var att utge förmåner bl.a. i form av hög boendestandard och goda hus-
hållningsmöjligheter. Boendestandarden i samhällets bostadshus var nämli-
gen hög enligt dåvarande standard. Bostäderna hade centralvärme, vatten-
klosetter, elspisar och varmvattenberedare. Förutom den förtur familjehus-
hållen fick till större bostäder så engagerade Gruvbolaget sig även för att 
praktiskt underlätta för den moderna hushållningen.585 Samtliga familjer som 
inrymdes i tjänstebostäder uppmanades av platschefen att odla potatis och 
andra grönsaker på de grönytor som fanns. Alla hushåll skulle ha ett eget 
potatisland, så för de som bodde i flerfamiljshus där grönområdena inte räck-
te till, ordnades särskilda gemensamma odlingslotter. Ett grishus uppfördes i 
utkanten av samhället vilket gjorde att varje familj kunde få tillgång till såväl 
kött som potatis. De familjebostäder som byggdes var, för att vara på den 
tiden, modernt utrustade och det ordnades även gemensamma tvättstugor 
med moderna maskiner.  

Tilldelning av bostad grundat på antal arbetade år i företaget, kan även 
det ses som ett sätt att locka familjer att ”slå sig ned” i lokalsamhället. Att få 
tillgång till en större och modernare lägenhet kunde med de här principerna 
ses som en förmån man förvärvade genom antal arbetade år inom företaget 
och antal år man bott i samhället. Detta uttryck för social planering, kan ses 
som en tämligen styrd ambition att konstruera ett lokalsamhälle med ett slags 
lokal sammanhållning och identitet.586 Ville man ta del av företagets förmå-
ner i form av moderna och rymliga bostäder, måste man vara beredd på att 
stanna några år i lokalsamhället. 

Familjebostäderna var storleks- och standardmässigt något utöver det 
vanliga jämfört med vad arbetarfamiljer vid den här tidpunkten var vana vid.  

 
Familjeliv, skötsamhet och sociala umgängesformer 

 
Företagets ansvarstagande för till exempel boendeförsörjning var en viktig 
och vanligt förekommande princip i bruksföretagens personalpolitiska stra-
tegier, vilket också gällde tanken om att understödja hushållning och familje-
liv i lokalsamhället.587 I Gruvföretagets materiella och sociala konstruktion 
av gruvsamhället fanns det anspråk på ett rumsligt skapande, bl.a. om hur 
                                                        
585 [Malmlidens] historia 1970. Specialarbete, s. 11. 
586 Friedman & Weaver 1979. 
587Vikström 1991. 
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platsen skulle användas och om tillhörigheten till den. På denna plats skulle 
gruvarbetarfamiljer bo och leva efter vissa ideal som gynnade det sociala 
livets stabilitet och arbetet i gruvan. Gruvbolaget praktiserade makt genom 
sitt sociala ansvarstagande för gruvarbetarfamiljernas levnadsförhållanden, 
samt styrde samhällslivet i riktning mot skötsamhet, fysisk rekreation och 
nykterhet. Detta var maktpraktiker som hade rumsliga betydelser. Bl.a. inne-
fattade styrningen och planeringen av samhällslivet rumslig och social tillhö-
righet som förutsatte att gruvarbetaren accepterade de inslag som ”kontrak-
tet” mellan gruvbolag och gruvarbetare stipulerade. Detta befästes genom 
gruvföretagets ledningsstrategier där företaget tillrättavisade gruvarbetare 
som inte skötte sig eller avskedade arbetare som varit onyktra. Företaget 
med platschefen i spetsen främjade också föreningsdrivna aktiviteter som 
nykterhetsförbund och tog avstånd från sådant som kortspel och försäljning 
av alkohol vid danser. Unga, ensamstående män som arbetade i gruvan bod-
de ofta tillfälligt i samhället och i enklare bostäder. Tristessen och sysslolös-
heten kunde ta sig uttryck i fester, kortspel och slagsmål. Platschefen ville 
stävja detta genom att generellt sett hålla antalet ungkarlar och tillfälliga 
arbetare i grannskapet nere, och uppmuntrade olika sportaktiviteter som 
fotboll och skidåkning genom att sponsra föreningarna ekonomiskt. Företa-
get bidrog på det här sättet till en idéproduktion om vad ett gott liv och en 
god arbetare var för något. En god arbetare var nykter, i god fysisk form och 
hade helst familj.  

Invånares upplevelser av gruvföretagets och platschefernas roll och in-
blandning i det lokala livet varierar mellan att man hyllade det sociala an-
svarstagande som togs, till att man gav en mer despotliknande beskrivning 
av företagets ledningsstil.  

 
M: .ja det har varit ganska många platschefer..men på senare tid kan man inte 
kalla dom för platschefer direkt..dom senare har ju inte funnits här på 
plats..från början då var de ju rent diktatorer som diktera väldigt mycket vad 
som hände, men samtidigt hade de en vilja för hela samhället och hade hela 
samhället att bestämma över. (i.i.5) 
 
M: jag minns särskilt tiden för när xx var platschef här. Han var duktig på att 
få malmen ur berget men var inte omtyckt bland personalen. Han var en sån 
som kallade in folk för ”personliga samtal” och satte skräck i folk. (i.i.3) 
M: [Gruvbolaget] har ställt upp till hundra procent med att stötta olika pro-
jekt, man har haft elverkstad nere på samhället, man hade en byggnadsverk-
stad nere på samhället, två rörmokare, alla hyrde ju av bolaget - man behövde 
aldrig engagera sig - blev det ett fel så ropade man på bolaget!..alltså [Gruv-
bolaget] har ställt opp till 110 procent. (i.i.2) 
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M: det hände väl förr när det var dans på Folkets hus att en och annan skulle 
passa på, när dom hade fått sprit i sig – att säga sitt till arbetsledare och chefer 
– det kom ut på det sättet och det kunde gå vilt till ibland. (i.i.5) 

 
Det var inte konfliktfria relationer som gällde och det fanns såväl rädsla, 
avsky som respekt för den sociala ordning som fanns i grannskapet. Den 
sociala stratifieringen uttryckt i byggnaderna, med platschefens bostad högst 
upp i samhället, arbetsledarnas bostäder i mitten och gruvarbetarnas flerfa-
miljbostäder längst ned, var en ständig påminnelse om vars och ens plats i 
samhället och om de gränser gör umgänge som rådde Att vara barn till 
gruvarbetare gav sina begränsningar för vilka ungar som det var legitimt att 
umgås med och gå hem till. Vid samtal med invånare som bott i Malmliden 
och jobbat i gruvan vid lite olika tidpunkter ges samma bild av att man um-
gicks inom klassgränserna och att föreningslivet betydde mycket för att ska-
pa relationer, och att även föreningslivet var klassuppdelat. 

 
M: Det fanns arbetsledaremänniskor som då hade sitt umgänge. För på den ti-
den var det rätt mycket arbetsledare, chefer på Boliden som bodde i samhället 
och dom umgicks i sin krets. Föreningsmänniskorna om jag så säger, dom 
umgicks i sin krets, i föreningslivet där det skapades kontakt och man började 
umgås. (man som flyttat in med familjen på 1970-talet) (i.i.2) 

 
I: Så det var inte så att kvinnorna umgicks med varandra på dagarna, att man 
som grannar träffades eller så? 

 
K: Jag tror att kanske mer i de här ingenjörskretsarna att man träffades, men 
som vi (bergarbetare), visst träffades vi, men inte så. Man träffades när man 
var på barndagar hos barnmorskan på kontroll och på affären. Du känn man 
gick ju inte hem till någon om man inte var bekant med, men genom före-
ningen knöts det ju kontakter, det blev nya bekantskaper, så att man var där 
och man sa att; jomen ta med dig karln och kom hem någon kväll och drick 
kaffe!..så att den vägen knöts det kontakter. (kvinna som hänvisar till 1940 
och 50-talet) (i.i.7) 

 
M: Det blev en ny epok då i början på sjuttio, för då blev det elva stycken 
som byggde egna hus. Och vi flyttade hit 1972 och jag hade inte bott här 
många år förrän jag insåg det här samhällets svårigheter att bo i om man inte 
tog tag i det själv. Man kunde bli isolerad. Då tänkte jag att om vi nu skulle 
bo här och må bra och jag och min familj skulle bli del av saker här, så är det 
föreningslivet man ska in och jobba med. (man som talar om mitten av 1970-
talet) (i.i.2) 
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Utsagorna illustrerar att det fanns risker att bli ensam och isolerad i grann-
skapet då gemenskap grundat på lokal tillhörighet var något som måste kon-
strueras eftersom de flesta ur den vuxna generationen inte vuxit upp i grann-
skapet och saknade släktanknytning. Samtidigt fanns det klassbaserade nor-
mer för hur man umgicks och med vilka. Föreningslivet lyfts i citaten ovan 
som en inkörsport till social gemenskap men informella relationer eller 
grannskap verkar ha varit svårare att åstadkomma. 
 
Befolkning och tillhörighet 
 
Gruvbolaget hade en framträdande roll i konstruktionen av lokal tillhörighet 
genom de regler som tillämpades för bostadsfördelning. Bostadstilldelningen 
till gruvarbetarna och deras familjer följde principen om familjehushållning. 
Det innebar att arbetare med barn fick förtur till bolagets lägenheter, medan 
ensamstående män bereddes plats i baracker eller blev ”bussade” mellan 
hemort och gruvort.588 Dessa regler inverkade på individens känsla av tillhö-
righet. Bostäderna, förutom de villor som byggdes på 1970-talet, betraktades 
som tjänstebostäder och hyreskontraktet var således förknippat med anställ-
ningen. Vid upphörande av anställning och vid pensionering var det därför 
nödvändigt för den enskilde att flytta från bostaden. Av hyreskontraktet589 
som återges i bilden nedan framgår hur bostaden var förknippad med an-
ställningen och upphörde när anställningen tagit slut eller när man uppnått 
pensionsåldern.  

                                                        
588 [Malmlidens] historia 1970. Specialarbete. 
589 [Malmlidens] historia 1970. Specialarbete. 
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AKTIEBOLAG   

 GRUVFÖRVALTNINGEN  4.4.67 

 

Betr. tjänstebostad 

 

Vid en rutinmässig genomgång av vårt personalregister har vi uppmärksam-

mat, att Ni inom loppet av nästkommande kalenderår uppnår pensionsåldern och 

därmed automatiskt kommer att avgå ur vår tjänst. 

Vid Eder avgång ur vår tjänst upphör även Eder rätt att disponera den tjänste-

bostad som Ni nu bebor. Tyvärr föreligger det bostadsbrist, varför bolagets lägen-

heter måste användas av personal, som för sin tjänst måste bo på orten. 

 

Vi har redan nu velat erinra Eder om detta förhållande, så att Ni i god tid 

skall kunna planera Edra bostadsförhållanden efter pensionsavgången. Därest Ni i 

samband med avgången ur tjänst och den därav nödvändiggjorda avflyttningen ur 

tjänstebostaden kan få tillfälliga besvärligheter är vi beredda att diskutera dessa 

frågor med Eder, varvid Ni givetvis bör vända Eder till, när det gäller xxx, Perso-

nalavdelningen därstädes och, när det gäller övriga arbetsplatser, vederbörande 

platschef. 

 

Högaktningsfullt 

 

GRUVAKTIEBOLAG 

Gruvförvaltningen 

Personalavdelningen 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den lokala tillhörigheten var förankrad till gruvarbetet men också till hur 
geografiskt förankrad man ansågs vara. Det var skillnad på graden av lokal 
tillhörighet beroende på hur långt från lokalsamhället man kom inflyttandes 
under uppbyggnadsperioden. De som kom från länets kommuner och byar 
betraktades inte som folk ”utifrån”. Däremot ansågs folk från angränsande 
län och Dalarna som ”utbölingar” ur Malmlidenbons ögon. ”Utbölingarna” 
från Dalarna och angränsande län var dock ansedda som ”gruvkunniga” då 
de i stor utsträckning var omflyttade i Gruvbolagets regi från krisdrabbade 
eller nedlagda gruvor eller järnbruk. Den geografiska förankringen verkar 
också avgöras av hur länge man bott i samhället eller hur länge den släkt 
eller familj man tillhör bott i samhället.  

Grannskapets befolkningssammansättning har varit heterogen, särskilt 
under perioder då gruvbrytningen varit intensiv och arbetskraftskrävande, i 
perioder under 1950-, 1960- och 1970-talet, skedde en inflyttning av arbets-
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kraft in till grannskapet från andra landsdelar i Sverige, men även från 
grannlandet Finland.590  

Synen på tillhörigheten avspeglas också i synen på den lokala identiteten 
som något anmärkningsvärt och särskiljande i förhållande till regionens om-
kringliggande orter. I Malmlidenbornas formuleringar av sig själva som 
samhällsbor, vägdes historia och yrkestillhörighet in i definitionen. Byarna 
runtomkring var småbrukare till skillnad mot Malmlidensbon som såg sig 
själva som industriarbetare och invånare i ett industrisamhälle. I olika doku-
ment och utsagor berättas det, inte sällan med stolthet, om det moderna ut-
byggda industrisamhället.  

 
M: [Malmliden] har varit ett stort samhälle utifrån att man haft en väldigt fin 
service/…/ (i.i.2) 
 
K: Vi har haft så mycket här i [Malmliden], så många föreningar, företag, det 
finns så enormt mycket här i [Malmliden] som för att finna detta, tror jag du 
måste söka dig till en ganska stor stad innan du kan hitta så mycket. (i.i.6) 

 
Malmliden byggdes fram till mitten av 1970-talet ut till ett industrisamhälle 
med fullt utbyggd infrastruktur. Det är till denna expansiva period som invå-
narna refererar till då de talar om samhället som det välutbyggda och välför-
sedda ”samhället”.591 I dokument från kommunal stadsplanering på 1970-
talet, andas uttrycken för framtidsplanerna för Malmliden optimism, vilket 
inkluderade tankar om utveckling av platsen till en centralort i förhållande 
till både kommunen och en annan näraliggande ort. 

 
”/.../som här framkommer håller [Malmliden] på att bli en alltmer betydande 
centralort mellan [Näraliggandeort] och [Norrkommun].”592 

                                                        
590 Då det innan 1968 saknas områdesspecifik statistik för kommunen [Norrort] uppdelat på 
in- och utflyttningsmönster, inkomst- och anställningsförhållanden etc. så saknas uppgifter 
om hur många utlandsfödda finländska eller andra inflyttade som fanns i grannskapet. Dock 
finns uppgifter om antalet utlandsfödda invånare i grannskapet from år 1990 (se kap 6, sid). 
Enligt uppgifter från Gruvbolaget så hade man anställda i ortens gruva med ursprung i Fin-
land och andra delar av Sverige, men hur många av dem som bodde i grannskapet är okänt. 
591 1972 togs en förnyad byggnadsplan som innebar beslut om ytterligare 62 tomtenheter, 
simhall, bibliotek och bensinstation. Det var alltså dags för ytterligare en utbyggnadsperiod av 
samhället till följd av gruvindustrins fortsatta uppgång och samhällets befolkningsexpansion. 
Förslaget till byggnadsplan diskuterades den med representanter från kommun, samhälls-
nämnd och gruvbolaget. Under 1972 byggdes och färdigställdes för första gången elva villor i 
samhället.  
592 [Malmlidens] historia 1970. Specialarbete, s. 11. 
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Invånarnas (och omgivningens) syn på grannskapet som ett expansivt, väl-
försett industrisamhälle verkar ha varit intakt fram till att gruvverksamheten 
började vackla vid början av 1980-talet. Då inleddes en omställningsperiod 
som gav upphov till spänningar och osäkerheter. En av de spänningar som 
följde var mellan olika kategorier av invånare, en annan var den mellan 
gruvarbetaranställda och företaget. I det följande görs en kortfattad beskriv-
ning av vad som kan kallas den efterindustriella perioden som inleddes efter 
det att Gruvbolaget började säga upp personal. Utflyttningen ökade och be-
hovet av att finna sysselsättningsalternativ resulterade bl.a. i etableringen av 
förläggningen.  

 
 

Det efterindustriella Malmliden 
 
Under 1970-talet ledde ökad konkurrens på världsmarknaden till stora svå-
righeter för svensk gruvnäring. De djupa svenska gruvorna innebar stora 
omkostnader för att bryta och frakta malmen vidare för förädling. Av detta 
drabbades gruvdriften i Malmliden. Efter 40 års brytning var man djupt ner i 
malmkroppen vilket gjorde kostnaderna höga. I fler omgångar skar Gruvfö-
retaget ned på anställda vid regionens gruvor och Malmlidens gruva drabba-
des ett flertal gånger med början 1981. Våren 1986 reducerades gruvdriften i 
Malmliden radikalt och 145 personer förlorade sina jobb, personer varav en 
stor del bodde i Malmliden. Under följande treårsperiod skars ytterligare 300 
tjänster ned i Malmlidengruvan. Eftersom flyktingförläggningen etablerades 
under pågående omställning är det av vikt att påpeka följder av dessa hän-
delser. En av följderna var (en del) invånares förlust av föreställningen om 
Gruvföretaget som ett slags evigt socialt ansvarstagande företag, medan 
andra fortsatte sätta sin tilltro till företagets och gruvbrytningens starka bety-
delse för grannskapet.593 En del invånare flyttade ut från grannskapet medan 
andra stannade och satte sitt hopp på fortsatt gruvdrift och nya etableringar – 
varav en var förläggningen. Ytterligare en märkbar följd var misstänksam-
het, bitterhet och avund mellan invånare och gruvarbetare som en konse-
kvens av osäkerheten om vilka som fick behålla jobbet och inte. 

 

                                                        
593 Av informanter framgår de två huvudsakliga följder som här beskrivs. 
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Neddragningar av gruvindustrin, Gruvbolagets ”svek” och splittrade lokala 
relationer 
 
Från samtal med invånare som på ett eller annat sätt drabbades av neddrag-
ningarna i gruvan eller bodde i grannskapet, och från olika skriftliga källor 
framgår det som chockartade upplevelser för många att den expansiva gruv-
verksamheten kunde få ett slut. En del beskriver effekterna på invånare och 
grannskapet i termer som deprimerande, lamslående och bitterhetsskapande. 
Föreställningen om den gode brukspatronen raserades för många då företaget 
började varsla folk och handplockade de som fick vara kvar. De förut så 
tydliga och rationella reglerna för den gode arbetaren upplöstes och ersattes 
med en hårdare ekonomisk rationalitet när det gällde att avgöra vem som var 
lönsam. 

 
M:/…/men det värsta som finns är ju de här brukssamhällena. Därför att alla 
har ju lutat sig mot gruvan. Jag menar vi har ju otaliga samhällen som det här 
har inträffat, där den gamla bruksmiljön stått för all service och alla männi-
skor har jobbat åt det där företaget – och så försvinner det! Vad händer då 
med människan, man blir väldigt handfallen, lamslagen en period. (i.i.2)  
 
K:/…/man vart så besviken..man tappade engagemanget. Man förlitade sig 
till (Gruvab) att man aldrig skulle bli drabbad av sånt här. Jag tror att många 
inte repat sig, man känner liksom att man helt tappat tron på det här sociala. 
(i.i.7)  
 
M: Men vaddå, det är väl svårt att lasta företaget - men ändå - man känner ju 
lite bitterhet om du skär ner från 600 till 250 anställda. (i.i.4) 

 
Misstänkliggörande fanns när det gällde om uppsägningsprocedurerna gick 
rätt till och en del menade att det fanns mygel och uppsåt av företaget att 
söndra och splittra de anställda. Beskrivningar från tidsperioden präglas på 
ett påtagligt sätt av den infekterade stämning som fanns bland invånare. Av-
und, misstänksamhet och skuld är känslor som tagits upp i intervjuerna. Från 
ett slags ordning, förbyttes stämningen till osäkerhet där ingen kunde gå 
säker från att drabbas eller räkna med stöd från grannar eller arbetskamrater. 

 
M:/…/ man kände nästan en skuldkänsla inför dom som fick gå../…/ jag såg 
hur lessen han var och då var det inte roligt att tala om att jag fick behålla 
jobbet..det kändes rent för..och han hade jobbat i tjugo år..det kändes rent för 
djävligt! (i.i.3) 
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M:/…/det var klart att det var en och annan som riktade sin besvikelse mot 
mig som fick vara kvar. Det var någon som sa: "och dom jävlarna som fick 
vara kvar.." men det var väl riktat till alla som fick vara kvar och inte till mig 
som enskild. Utan det yppa sig så där. Man förstår ju att det var ett hårt slag 
och att många fortfarande mår dåligt. (i.i.4) 

 
Som en följd av rationaliseringarna och avskedandena var det inte längre en 
fråga om malmen skulle ta slut någon gång, utan när. Detta har beskrivits 
som en insikt som initialt skapat ångest och aktivitet för att skapa alternativ 
sysselsättning, men sedan övergått till en tyst vetskap som man undvikit att 
prata om. Ett definitivt upphörande av gruvbrytningen beskrivs nämligen 
vara förknippat med vad som kan innebära slutet på grannskapet.  

 
M:/…/alltså det är en massa låsningar mellan folk i samhället som förhindrar 
ett samtal om framtiden. /…/För det första finns det en rädsla att prata om 
framtiden på en sån här ort. Den dagen man är för dyr då är det inte så att sju 
går hem utan då slår man igen det där hålet och fyller det med sand och så är 
det slut va. Det andra är att det är en uppdelning mellan folk i samhället som 
inte pratar med varandra. Du har de som jobbar åt (Gruvbolaget) och så alla 
andra på nåt vis. (r.i.7) 
 
 

Flyktingförläggningen i Malmliden 
 
Flyktingförläggningen i Malmliden öppnades vintern 1987 och flyktingar 
från bl. a. Iran, Irak, Somalia och Chile var de första att inkvarteras där.594 
Invandrarverkets mottagning, med handläggning och annan administration 
öppnades i de båda, i folkmun kallade manskapsbarackerna vilka var place-
rade centralt i lokalsamhället. Många av lokalsamhällets bostäder som ur-
sprungligen ägdes av Gruvbolaget, köptes upp i samband med gruvrationali-
seringarna av en fastighetsägare i [Norrkommun]. Lägenheterna i de två 
större hyresfastigheterna var sedan gruvneddragningarna i mitten av 1980-
talet så gott som helt outhyrda. Det var i dessa ca 80 lägenheter, samt i 1940-
talets s.k. flerfamiljshus ”nere på samhället” som Invandrarverket hyrde in 
                                                        
594 Andra flyktinggrupper som vistades på förläggningen under senare perioder, var bl. a. 
bosnier, albaner, kurder, chilenare och tamiler. Under 90-talet var de flesta asylsökande från 
forna Jugoslavien. Många skulle inte få uppehållstillstånd, vilket innebar hård press på såväl 
de asylsökande som förläggningsverksamheten generellt sett. Detta också under en period där 
genomfört drastiska nedskärningar av sysselsättningsskapande aktiviteter, s.k. meningsfull 
vistelse, som innebar att många var sysslolösa i väntan på uppehållstillstånd eller avvisning. 
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sig för att inkvartera asylsökande med familjer. I övrigt bedrevs förlägg-
ningsverksamhet inom skolan, barnomsorgen, distriktssköterskemottagning-
en, av lokala studieförbund och av andra lokala föreningar. Flyktingförlägg-
ningen var således ingen fysiskt sett avskiljd verksamhet, utan fanns integre-
rad i stora delar av samhällets boendemiljöer595 och verksamheter. 
 
Övegripande om Malmlidenförläggningen 
 
Förläggningen i Malmliden var en av de ca 80-tal asylförläggningar som 
fanns i landet i slutet av 1980-talet. Förutom asylförläggningar fanns också 
tillfälliga annex till förläggningar och ett mindre antal utredningsslussar. 
Behovet av förläggningsplatser i Sverige ökade markant i slutet av 1980- och 
början av 1990-talet. Det avspeglades i platsantalet för förläggningen i 
Malmliden. När förläggningen öppnade 1987 var antalet förläggningsplatser 
250 medan i början av 1990-talet och fram till att den stängdes var platserna 
mellan 400 och 450. Platsantalet har varierat årligen beroende på migrations-
strömmar i relation till platstillgången i övriga Sverige, Invandrarverkets 
prioriteringar och resurstilldelning men också till regleringen för mottagan-
det som styrt var asylsökande placerats och bosatt sig..596 Från 1991 fram till 
1993 hade Invandrarverket för avsikt att avveckla förläggningsverksamheten 
generellt sett och att minska förläggningsplatserna i Malmliden till 164 st. 
Istället utökades de istället till 450 för att trycket på platser ökade p.g.a. kri-
get på Balkan och för att många bodde kvar på förläggningar i väntan på 
kommunplacering.  

Till flyktingförläggningen i Malmliden anlände asylsökande i regel från 
en utredningssluss597 där en första utredning hade genomförts av den asylsö-
kandes personuppgifter och skäl för att söka uppehållstillstånd i landet.598 
Eftersom få beviljades uppehållstillstånd redan vid slussen så var det ovan-
ligt att en kommunplacering kunde ordnas direkt, utan en föregående för-
läggningsvistelse.599 Flyktingförläggningen i Malmliden bedrevs mellan åren 

                                                        
595Det skall poängteras att förläggningsverksamheten var koncentrerad till de centrala delarna 
av lokalsamhället och kom därför inte i kontakt med boendeområden utanför samhället, de 
s.k. egnahemsområdena. Förläggningsverksamhetens kontakt med boendemiljöerna beskrivs 
senare i avhandlingen. 
596 I början av år 1991 var beläggningen på Malmlidenförläggningen 311 och ett år senare var 
det 400 p.g.a. oroligheterna i forna Jugoslavien.  
597 De asylsökande anlände från utredningsslussarna i Carlslund, Sandviken eller Luleå. 
598 SOU 1992:133. 
599 Statens invandrarverk 1997. 
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1987 och 1995 och i genomsnitt ca 350 asylsökande per månad vistades där i 
väntan på uppehållstillstånd. Vistelsen på landets förläggningar kunde bli 
långvarig. Rikstäckande uppgifter visar att de som sommaren 1992 flyttade 
ut från en förläggning till en kommun hade genomsnittligt vistas sammanta-
get ca 1 1/2 år på utredningssluss och förläggning.600 Vistelsetiderna vid 
Malmlidens förläggning var inte något undantag från dessa tidsförhållanden. 
Det fanns asylsökande som väntat på uppehållstillstånd upp till två år på 
Malmlidens förläggning.601 Vi vet väldigt lite om asylsökandes upplevelse av 
vistelsen på Malmlidens förläggning men det är inte heller i fokus för studi-
en som sådan. Betydelsefullt för hur (den långvariga) vistelsen upplevdes var 
förstås hur sannolikt det var att få uppehållstillstånd. Värt att nämna är att för 
de första årens grupper asylsökande var utsikterna goda för uppehållstill-
stånd och många fick stanna inte bara på flyktingskäl utan också på flykting-
liknande skäl och humanitära grunder.602 I början av 1990-talet hårdnande 
praxisen för tillståndsgivningen och visumtvång infördes för utomeuropeiska 
flyktingar.603 Enligt Malmlidens förläggningschef fick åttiofem av hundra 
asylsökande uppehållstillstånd 1988 medan fyrtio av hundra asylsökande 
fick stanna i Sverige år 1991. 

 
Förläggningens organisation 
 
Förläggningsverksamheten var direkt underställd ett av dåvarande Invand-
rarverkets fyra regionkontor. Förläggningens verksamhetsplan utformades i 
enlighet SIV’s direktiv och förläggningshandbokens intentioner. Invandrar-
verkets organisation med huvudkontor i Norrköping och ett fåtal regionkon-
tor utspridda i landet, innebar att de utlokaliserade förläggningarna ofta var 
på långt avstånd från ansvarig organisation. För förläggningen i Malmliden 
fanns det närmaste regionkontoret på mer än 40 mils avstånd. Från region-
kontoret sköttes anslagen till förläggningarna och direktiv och andra organi-
satoriska beslut togs på regional och nationell nivå.  Regionkontoren arbeta-
de under instruktioner från FIA-staben (flykting och invandrarstaben i Norr-

                                                        
600 Statens invandrarverk 1997. 
601 Enligt uppgift från förläggningschefen och handläggare. 
602 Fram till december 1989 var det möjligt för en generös tilläpmning av Utlänningslagen 
(UtlL). 
603 Med regeringens prop. 1988/89:86 som underlag, och med hänvisning till UtlL 3 kap 4§ 
fattades beslut om en restriktiv tillämpning av PUT som endast skulle ges till de som uppfyll-
de Genévekonventionens kriterier för flyktingskap. 
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köping) som i sin tur utformade verksamhetens direktiv på uppdrag av reger-
ingen och regleringsbreven. Verksamheten var med andra ord central- och 
direktivstyrd. För förläggningen förelåg det en omfattande rapporterings-
skyldighet till regionkontoren om bl.a. beläggningsstatistik och verksam-
hetsomfång. Förläggningens målsättningar fanns klart beskrivna, men någon 
betoning på kvalitetskriterier hade ännu inte vunnit gehör i inledningen av 
1990-talet. En viktig del av förläggningsverksamheten var den organiserade 
verksamheten (OV). Syftet med organiserad verksamhet var att ”asylsökande 
aktiverades så att de bidrog till sin egen försörjning på förläggningen.” 
Verksamheten skulle vidare utformas så att det förberedde den enskilde till 
ett fortsatt liv i Sverige eller annorstädes. Den asylsökande skulle enligt 
SIV’s riktlinjer erbjudas grundläggande information om flyktingmottagandet 
och om det svenska samhället. De vuxna skulle erbjudas viss form av 
svenskundervisning604 och de skolpliktiga barnen skulle gå i grundskolan tre 
timmar per dag. För små barn fanns riktlinjer om barnomsorg för att under-
lätta för föräldrarnas verksamheter. För ungdomar mellan 16 och 19 år sak-
nades klart uttalade riktlinjer om aktiviteter och de var således en grupp som 
helt riskerade att falla utanför den organiserade verksamheten. Aktiviteterna 
skulle vidare utformas så att den asylsökande kunde tillvarata sina kunskaps-
resurser och ha möjligheter att utveckla sin yrkesbakgrund. Omfattningen 
och innehållet i den organiserade verksamheten var dock svagt reglerat i 
gällande lag. I förordningen om mottagande av asylsökande angavs endast 
att asylsökande skulle ges ”tillfälle” att delta i svenskundervisning och annan 
verksamhet, och i den omfattning som förläggningen ansågs vara ”lämp-
lig”.605 

1992 förändrades villkoren för den organiserade verksamheten till följd 
av regeringens utredning om ”meningsfull vistelse”.606  Förslagen innebar 
att: den enskilde själv skulle ta ansvar för sin dagliga försörjning, ges en 
aktiv roll i förläggningens skötsel och erbjudas aktiviteter till nytta för den 
asylsökande oavsett asylärendets utgång. Bakom intentionerna låg ett behov 
av att motverka passivitet och stärka de individuella resurserna hos den asyl-
sökande. Detta föreföll dock inte helt förenligt med de samtidiga nedskär-
ningarna som Invandrarverket gjorde för förläggningarnas organiserade 

                                                        
604 S.k. vardagssvenska med tyngdpunkten på enklare konversationssvenska, som ett medel 
för att kunna göra sig förstådd. 
605 SFS 1994:137, 4§. 
606 Utredningen meningsfull vistelse (SOU 1992:69). Termen organiserad verksamhet byttes 
ut mot termen meningsfull vistelse som i sig uttrycker en tyngdpunktsförskjutning bort från 
förläggningens ansvar att organisera olika aktiviteter och istället lägga det på individen. 
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verksamheter, bl.a. svenskundervisningen. Enligt direktiven skulle den me-
ningsfulla vistelsen bedrivas regelbundet men studier i svenska fick utgöra 
högst en tredjedel av förläggningens totala organiserade verksamhet. Varje 
asylsökande skulle erbjudas 80 timmar praktisk vardagssvenska vilket måste 
betraktas som lite om man som asylsökande behövde vänta upp till två år på 
beslut. Det har också visats att dessa timmar var otillräckliga för flertalet för 
att tillägna sig så pass mycket vardagssvenska att de kunde göra sig förståd-
da.607 I praktiken innebar de nya riktlinjerna att variationerna mellan olika 
förläggningar blev mycket stora för innehållet i och omfånget på den me-
ningsfulla vistelsen. Då den meningsfulla vistelsen i högre grad skulle vara 
självorganiserad innebar det att den enskilde asylsökandes resurser att finna 
meningsfulla aktiviteter på eller utanför förläggningen var avgörande, men 
också vilka förutsättningar som faktiskt fanns i det omgivande samhället till 
aktiviteter av olika slag. Uppföljningar av 1990-talets förläggningar har visat 
att tonvikten har legat på skötsel av förläggningens inre och yttre miljöer 
som innehåll i den meningsfulla vistelsen.608 Men det har också funnits initi-
ativrikedom på enskilda förläggningar där man använt olika strategier för att 
öka asylsökandes aktiviteter. Förläggningar har t.ex. utökat timmarna för 
undervisning i svenska genom att ordna studiecirklar i samverkan med or-
tens studieförbund.609  

Malmlidenförläggningens verksamhet omstrukturerades och förändrades 
åtskilliga gånger mellan åren 1987-1995, allt i enlighet med nya riktlinjer 
och policys. Det var i ett flyktingpolitiskt stressat läge med åtskilliga reform-
förslag för att få bukt med en svår situation. Under perioden utsattes också 
flyktingpolitiken för tämligen hård press från medial bevakning och ett 
hårdnande tonläge i den flyktingpolitiska opinionen. Sammantaget innebar 
det att Invandrarverket tvingades till kostnadsmässiga och organisatoriska 
förändringar vid åtskilliga tillfällen. I slutet av 1993 lade regeringen fram en 
ny proposition där konkurrensutsättning, effektivisering, rationalisering och 
kostnadssänkningar präglade förslaget.610 När jag var i Malmliden för att 
göra intervjuer var det påtagligt att detta budskap nått Malmlidens förlägg-
ning och fått inflytande på dess verksamhetsplan. Flera förläggningar i regi-
onen hade lagts ner och enligt förläggningsledningen var det ”bara en tids-
fråga” innan även förläggningen i Malmliden skulle läggas ned. Hos för-
läggningsledningen fanns dock drivkrafter att stärka Malmlidenförläggning-
                                                        
607 Andersson 1994. 
608 Andersson 1994. 
609 Ibid. 
610 Prop. 1993/4; prop. 1993/94:94. 
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ens stabilitet och bli den permanenta förläggningen i regionen. De externa 
kraven på förläggningens kostnadseffektivitet och rationalitet och ledningens 
strävan att leva upp till detta återspeglades bl.a. i förläggningens verksam-
hetsplan skriven 1993 där det gick att läsa: ”Målet för oss är att driva för-
läggningen på ett kostnadseffektivt sätt med optimalt resursutnyttjande och 
för att de asylsökande ska få en så meningsfull vistelse som möjligt under sin 
tid på vår förläggning.”611 

 
Förläggningens personal 
 
På de lokala anläggningarna fanns en stab av anställda handläggare, admi-
nistrativ personal och ledning oftast i form av en förläggningschef. För 
Malmlidens platsledning rekryterades inledningsvis två ledare, en chef och 
biträdande chef, båda rekryterade i Malmliden och från andra verksamheter 
än Invandrarverkets. För ledningen av förläggningen de allra sista åren re-
kryterades en tredje förläggningschef.  

1993 var 35 personer anställda av Invandrarverket, men förläggningen 
genererade även fler arbetstillfällen i grannskapet vars antal är svårare att 
uppskatta.612 Av personalstaben 1993 var ungefär en tredjedel från Malmli-
den varav fem av dem var f.d. gruvarbetare. En tredjedel var från näralig-
gande orter medan resterande var från olika håll i landet som rekryterats för 
deras tidigare erfarenheter av förläggningsarbete. Bland de olika personalka-
tegorierna fanns en receptionist, en handläggarassistent med ansvar för in- 
och utskrivningar av asylsökande och en ekonomiavdelning med två anställ-
da. Ekonomiavdelningen ansvarade för inköp av material, tillhandahållande 
av olika slags blanketter, bostadsnycklar, faktureringar, utbetalningar av 
dagbidrag till asylsökande och löner till de anställda. Två vaktmästare tog 
hand om Invandrarverkets lokaler och utrustade de asylsökandes bostäder 
med inventarier. Förläggningen hade 1993 tre tolkar anställda som tolkade i 
albanska och serbokratiska. Två sköterskor arbetade deltid på förläggningen 
för att göra hälsoundersökningar och ge akutsjukvård. Sjuksköterskorna hade 
tre timmars besökstid varje dag. En gång i veckan fanns distriktsläkare på 
plats och var fjortonde dag en barnmorska. För behov av sjukvård efter dag-
tid och psykiatrisk sjukvård fanns möjligheter att vända sig till sjukvården i 

                                                        
611 Sidan 2 i ”Statens Invandrarverk, förläggningen i [Malmliden]” (1993). 
612 Beroende på gällande reglering om asylmottagning har antalet anställda i kringverksamhe-
ter varierat. I inledningsskedet reglerades såväl SFI-undervisning, som en relativt omfattande 
verksamhet om ”meningsfull fritid” vilket gav ett tiotal arbetstillfällen. Det lades ned då den 
statliga regleringen och finansieringen för asylmottagning förändrades 1993. 
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någon av de större orterna i regionen varav den närmaste fanns på ca åtta 
mils avstånd. Förläggningen hade sex handläggare som arbetade med prak-
tiska och sociala frågor kring varje asylsökandes situation på förläggningen. 
Deras uppgifter handlade bl.a. om att se till att förutsättningarna kring boen-
det fungerade och att bistå den asylsökande i att göra olika slags ansökningar 
och i kontakten med tillståndsmyndigheter, personliga ombud eller andra 
utåtriktade kontakter som var nödvändiga. Tillsammans med de asylsökande 
planerade de också olika slags aktiviteter under vistelsetiden på förläggning-
en. Handläggaren hade ett slags nyckelroll för den asylsökande i att tillse att 
den asylsökande hade det bra under förläggningsvistelsen, att grundläggande 
behov var tillgodosedda men också i att vara den som hjälpte den asylsökan-
de i ansökningen av uppehållstillståndet. En av de intervjuade handläggarna 
beskriver sin roll så här: 

 
/…/ det är väl ungefär som en socialsekreterartjänst. Klienterna är uppdelade 
mellan oss handläggare och från att de skrivs in ska vi vara ett slags kontakt-
personer till dess de skrivs ut och lämnar förläggningen. Vi ska ta emot dom, 
skriva in dom och se till att de kommer till rätta i bostäderna och att de har 
allt de behöver. Det är också att skriva in familjen i olika slags verksamheter, 
barnen i skolan eller i den öppna barnverksamheten. Det handlar också om att 
skjutsa och följa med till myndigheterna, t.ex. när tillståndsenheten kallar för 
intervju eller om någon behöver besöka sjukhuset eller handla något särskilt 
som inte går att få tag på här. Det är bitvis ett mycket tufft jobb, mycket kri-
ser och så men vi har ett bra samarbete med psykvården i [Norrkommun] 
även om det kan vara på långt avstånd ibland. /…/Men jag trivs mycket bra 
med jobbet. Det är ett varierande jobb med många möten med människor. (r.i. 
11)” 

 
Karaktären på handläggarnas arbete förändrades från sommaren 1994 då 
reformen om eget boende infördes,613 vilket innebar att en del asylsökande 
skrevs in på förläggningen men kunde bo i en helt annan kommun. Handläg-
garen skulle ansvara för att göra kommunplaceringen och bistå den asylsö-
kande i alla andra avseenden, men på många mils avstånd och genom att 
besöka asylsökande ett begränsat antal gånger.  

Bland förläggningens personal fanns också ett antal fritidsassistenter 
verksamma med de vuxnas svenskundervisning och andra sysselsättningar 
och för barnen var två anställda som förläggningens ”lektanter” och en på 
deltid kontrakterad förskollärare i barnomsorgens öppna förskola. Verksam-
                                                        
613 Prop. 1993/94:94. 
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hetens utformning och personalsammansättning varierade genom åren. Peri-
odvis hade förläggningen egna anställda eller kontrakt med studieförbund 
eller företag för svenskundervisning. Den kommunala skol- och barnsom-
sorgspersonal som särskilt arbetade med asylsökande barn och ungdomar 
men var således inte anställda av Invandrarverket.  

1991 antog Invandrarverket en nationell avvecklingsplan för landets för-
läggningar och personalen på förläggningen Malmliden förbereddes på att 
man fram till 1993 skulle minska verksamhetens platsantal och avveckla 
personalstyrkan från 35 till ett tjugotal anställda. Dock innebar kriget på 
Balkan att avvecklingen av Malmlidenförläggningen inte blev av förrän flera 
år senare. 1993 hade förläggningen i Malmliden blivit en s.k. fast förlägg-
ning medan andra tillfälliga förläggningar och annex successivt stängdes. I 
mitten av 1994 inleddes även en avveckling av förläggningen i Malmliden 
trots att antalet asylsökande som vistades där fortfarande var ca 450. Antalet 
anställda hade minskats till 28 och skulle minskas ytterligare till 15 inom en 
sex månadersperiod. När förläggningen stängdes våren 1995 var det 14 an-
ställda kvar på förläggningen. 

 
Verksamhetens innehåll 
 
Förläggningsvistelsen och asylsökandes rättigheter under väntan på besked 
om uppehållstillstånd reglerades i olika lagar och förordningar614 och i In-
vandrarverkets direktiv. För lokala asylförläggningar fanns också riktlinjer 
för vad verksamheten skulle uppfylla som en följd av det som regleringarna 
föreskrev. De lokala asylförläggningarnas tillämpningar och utformningar 
kunde dock skilja sig åt, vilket visats genom jämförelser av olika förlägg-
ningar.615. 

Själva prövningen av asyl regleras i utlänningsförordningen616 och före-
skriver asylsökandes rätt att vistas i och tas om hand av asyllandet. Den asyl-
sökande ska få hjälp till sin livsföring och erbjudas en meningsfull tillvaro i 
väntan på att myndigheterna utreder ärendet vilket regleras i både utlän-

                                                        
614Lagen om bistånd till asylsökande, (1988:153), samt förordningen om bistånd åt asylsö-
kande m fl (1989:156).  I Utlänningsförordningen (1989:547) anges bestämmelser om syssel-
sättning, arbetstillstånd under väntan på asylärendets utredning.  
615Maria Andersson (1994) har undersökt och jämfört kommunala och statliga förläggningar i 
Sverige. Gunnar Alsmark & Norström (1992) har undersökt 4 flyktingförläggningar i Röda 
Korsets regi. 
616Utlänningsförordningen 1989:547. 
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ningsförordningen och lagen om bistånd åt asylsökande.617 Asylsökandes 
rättigheter var ekonomiskt och praktiskt bistånd, akut sjuk- och tandvård och 
information om skyldigheter och rättigheter.618 Förläggningen skulle tillgo-
dose asylsökandes grundläggande behov, erbjuda meningsfull sysselsättning 
samt ge information.619 

Vid ankomsten till förläggningen i Malmliden samlades vanligtvis nyan-
lända för en informationsträff. Hur många asylsökande som kunde komma 
samtidigt varierade från period till period. Vid den senare fasen av flykting-
förläggningens verksamhet i Malmliden, anlände stora grupper asylsökande 
från forna Jugoslavien vilket kunde innebära att personalen fick ta emot två 
bussar av nyanlända under samma tillfälle. En rad administrativa procedurer 
vidtog sedan med inskrivning, tilldelning av handläggare och bostad. Bistån-
det som skulle tillgodoses på Malmlidens flyktingförläggning var ekono-
miskt, praktiskt och socialt till sin karaktär. Det innefattade bostad, logi och 
bidrag för den dagliga livsföringen.620 På förläggningen bodde de asylsökan-
de i möblerade lägenheter och hade eget hushåll. Familjer bodde tillsammans 
i en lägenhet medan ensamstående placerades flera tillsammans i en lägen-
het. Bostaden var kostnadsfri och dagbidrag utgick i mån av behov för att 
täcka asylsökandes behov av medel för sin dagliga livsföring.  

Under tiden på förläggningen fick de asylsökande information om det 
svenska samhället och periodvis gavs också svenskundervisning med data-
stöd. Undervisningen i svenska var utlagt på entreprenad till ett lokalt bildat 
företag som sysselsatte ca fyra personer. Förläggningen köpte även in olika 
aktiviteter från lokala föreningar för att skapa sysselsättning enligt riktlinjer-
na för meningsfull vistelse. Vid en period fanns t.ex. något som kallades för 
”kvinnornas hus” där lokala föreningar ordnade syaktiviteter, slöjd och an-
nat. Samhällets idrottsföreningar ordnade fotbollsträning, simträning och 
andra sportinriktade aktiviteter.  
 
Förläggningens kultur 

 
Invandrarverkets förläggningar på 1980- och 1990-talet kan kanske beskri-
vas som ett slags institutionella hybrider. 1980- och 1990-talets reformering 
av flykting- och asylmottagandet innehöll ideologisk retorik om normalise-
ring och avinstitutionalisering och många av de reformer som genomfördes 
                                                        
617 Lag 1988:153 samt SFS 1994:137. 
618 Ibid. 
619 Ibid.  
620 SFS 1994:137. 
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pekade i riktning mot att avveckla förläggningen som mottagningsform, bl.a. 
för att dess institutionella prägel rimmade dåligt med ett omhändertagande 
som skulle gynna individers integrering i samhället.621 Samtidigt som boen-
det på förläggningarna integrerades i vanliga lägenheter med bofasta invåna-
re som grannar, är det svårt att tala om en avinstitutionalisering av förlägg-
ningsverksamheten. Det var långt ifrån alla förläggningar som hade integre-
rade boendeformer i likhet med de i Malmliden. 

Verksamhetens organisering och den praktiska och fysiska inramning var 
också starkt präglade av byråkrati och administration. Alla delar av förlägg-
ningens verksamhet var också starkt regel- och resursstyrda av centrala be-
slut som snabbt påverkade den lokala praktiken. Det var mycket påtagligt för 
Malmlidens förläggning. Beslut som påverkade verksamheten meddelades 
som direktiv från Invandrarverkets regionkontor och kunde ändra förutsätt-
ningarna för Malmlidens förläggning från den ena dagen till den andra.  

Att verksamheten, personalen och de asylsökande stod i en mycket käns-
lig position till centralstyrningen av verksamheten blev påtaglig för mig när 
jag besökte administrationsbyggnaden och intervjuade förläggningschefen. 
Vid ett av de två tillfällen jag intervjuade förläggningschefen på plats, möt-
tes jag av en uppriven personal som just fått besked om att avtalet med ett 
kontrakterat studieförbund som skötte svenskundervisningen sagts upp. För-
läggningschefen hade vid tillfället fått ett beslut om nya direktiv om me-
ningsfull sysselsättning via sitt fax. Inskränkta regelverk följdes ofta åt av 
inskränkta resurser och påverkade innehållet i den verksamhet och service 
man kunde erbjuda för asylsökande och även antalet personal som kunde 
vara anställda på förläggningen.  

Vid mina besök på förläggningens administration upplevde jag också den 
fysiska miljön som en institution. Den yttre byggnaden gav ett ganska intet-
sägande intryck med fasader i dova färger. Invandrarverkets stora logotyp 
prydde gaveln och undanröjde eventuella tvivel om var man var. Administra-
tionsbyggnadens entré var en klassisk mottagningsentré med lucka, anmäl-
ningsprocedur och information om öppettider och tidbokning. Bleka färger, 
starkt lysrörssken och informationsblad på stålrörsställningar förstärkte käns-
lan av att vara på besök hos en myndighet. Innanför entrén fanns också post-
fack för de asylsökande som sköttes av receptionisten. I denna byggnad 
fanns handläggarna, administrativ personal, receptionist, vaktmästare, eko-
nomiavdelning som skötte utbetalningen av dagbidrag, tre tolkar och för-
läggningens platschef. I byggnaden fanns också möteslokaler, sjukvårdsmot-

                                                        
621 Ds A 1981:11; Prop. 1983/84:124; Prop. 1993/94:94. 
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tagning, och ett rum med telefax, datorer och kopieringsmaskiner. I en nära 
angränsande liknande byggnad fanns undervisningslokaler med datorer, 
lokaler för förläggningens barnomsorg och en lokal för handarbete och dy-
likt. Båda byggnadernas var öppna dagtid och stängde kl. 17.00 med undan-
tag från datorrummet som hade öppet en kväll i veckan. 

Organiseringen och den fysiska inrättningen uttrycker ett särskilt förhål-
lande mellan myndighet, personal och asylsökande. Personalen fanns samlad 
i en fysisk byggnad på dagtid vars tillgänglighet var formaliserad med tid-
bokningar och slussar. Både service och myndighetsutövning utgjorde det 
huvudsakliga innehållet i relationen mellan personal och asylsökande. För-
läggningspersonalens uppgifter var avgränsade och specificerade och det 
fanns också tydliga direktiv från Invandrarverket för vad man inte fick göra. 
Ett exempel på ett sådant direktiv var att handläggarna inte fick utveckla 
nära relationer med asylsökande och upplevde i viss mån att de var styrda att 
lägga tonvikten på arbetet i att stödja de asylsökande i frågor som var av 
praktisk och materiell natur.622  

Flera intervjuade handläggare på förläggningen upplevde arbetsuppgif-
ternas starka betoning på materiellt stöd som något motsägelsefullt då de 
asylsökande ofta behövde just medmänsklig kontakt och stöd i situationen 
präglad av oro och ovisshet. Behovet av stöd och kontakt kunde istället 
komma till uttryck och tillgodoses genom frekventa besök hos sjuksköters-
kan eller som en stark fokusering på dagbidragets eller tillståndsärendets 
hantering. Någon av handläggarna talade om ett slags förhållningssätt hos 
personalen som kallades för ”förläggningssyndromet” där distansering och 
ett cyniskt förhållningssätt kunde prägla dem som arbetat länge och som 
utvecklat olika strategier för att klara av arbetet. Det talades här om en mer 
eller mindre ofrivillig distansering till de asylsökande som i sämsta fall kun-
de gå ut över ett professionellt förhållningssätt. Distanseringen beskrevs inte 
bara vara en effekt av tonvikten på myndighetsutövning och handläggning 
som arbetet hade, utan också av ovissheten och tillfälligheten som omgav 
asylsökandes situation. En av personalen som vid intervjutillfället slutat 
arbetat på förläggningen gav följande beskrivning: 

 
”/…/ja, ’förläggningssyndromet’ brukar jag kalla det. Uppläggningen som 
sådan var ju sån att man alltid skulle stärka personer oavsett hur det kunde se 
ut i morgon. Det var ju ofta långa utdragna processer som rent juridiskt sett 
kunde ta lång tid att klara ut. Men ett beslut kunde ju komma imorgon, så var 
det för flyktingarna och det drabbade ju också oss. Det innebar ju separationer 

                                                        
622 Statens Invandrarverk 1993. Förläggningen i [Malmliden], s. 3. 
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för oss precis som för flyktingarna. Vi diskuterade det här och ibland kunde 
någon säga; ’att ja, det lönar sig inte att göra något (för den asylsökande)’ – 
men jag tror inte att det återspeglade sig i vårt sätt att jobba. Jag hoppas i alla 
fall att jag lyckats upprätthålla ett professionellt förhållningssätt/…/men visst 
fanns den bland folk och den syntes utpräglat bland en del personal. Jag tyck-
te inte om hur det pratades i fikarummet ibland. Det var kanske ett sätt att av-
reagera sig men man blev cynisk på nåt sätt, särskilt de som jobbat länge med 
det här. Det kanske inte är så konstigt. Men jag har svårt att befatta mig med 
det där, att man ganska snabbt drog förhastade slutsatser om människor, att 
flyktingen var en ganska enkel varelse som bara ställde krav. Det var hemskt 
jobbigt att arbeta när stämningen var så här, men det gick i vågor. Men man 
blev förändrad under perioden. Man blev mer en praktiker mot slutet. Man 
gjorde det som var praktiskt möjligt. Man planerade utifrån en ganska förut-
bestämd praktik. Jag vet med mig själv att de sista åren gjorde man ett ganska 
dåligt jobb. /…/vi höll flyktingar nästan tre år på förläggningen men när de 
gick härifrån var de inte ett dugg mer beredda på att möta samhället än när 
dom kom hit. Det är generaliseringar och elakt förtal av min yrkeskår men det 
är min känsla. Allt har kretsat kring det här materiella och vi har hjälpt dem 
fokusera på det. /…/folk mår dåligt och man kunde nästan rita kurvor efter 
hur folk lyfte sig, sjönk ner igen osv. och vi gjorde vad vi kunde för att för-
hindra att det där inte skulle ske. Men samtidigt är det här förläggningssyste-
met en rationell drift med mycket fokus på det yttre och det materiella. 
/…/men man saknade personliga kontakter och ett bevis på det här var att 
man besökte sjukvårdsavdelningen för där fick du någon slags omsorg och 
någon slags respekt. Där fick man prata, någon brydde sig om man fick någon 
slags relation. Och det var inte behov av medicinsk vård. Inte alls! /…/det var 
ju det där icke-materiella man inte var nöjd med.” (r.i. 7) 

 
Ovanstående citat ger en komplex bild av konflikterna i förläggningsarbetet 
och verksamhetens inre logik. Det går naturligtvis inte att utifrån detta en-
skilda citat göra generaliserande anspråk på att Malmlidens förläggningskul-
tur helt kan liknas med det som framgår av ovanstående beskrivning. Men 
personalens beskrivning ger ändå en inblick i motsägelsefullheterna som 
fanns i verksamheten mellan myndighetsutövning, distans och behovet av 
socialt stöd och närhet. 
 
Förläggningens samverkan 
 
Delar av verksamheten för de asylsökande bedrevs inom andra kommunala 
och ideella verksamheter i grannskapet, t.ex. när det gällde svenskundervis-
ning och fritidsaktiviteter. I Invandrarverkets riktlinjer i förläggningshand-
boken angavs att ”förläggningsverksamheten ska ske i ett nära samarbete 
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med kommunen och föreningslivet.”623 Dock låg hela det finansiella och 
organisatoriska formella ansvaret på Invandrarverket för mottagande av 
asylsökande.624 I Malmliden innebar det att Invandrarverket ansvarade för 
t.ex. svenskundervisning men att det stod fritt för verket att köpa svenskun-
dervisning från lokala utbildningsföretag eller studieförbund. Barn till asyl-
sökande föräldrar har enligt Utlänningsförordningen och lagen om bistånd åt 
asylsökande625 rätt till grundskoleutbildning i väntan på att uppehållstillstånd 
utreds. I Malmlidens skola var därför även asylsökandes barn inskrivna och 
gick i skolan tre timmar per dag. Förläggningen ordnade också barnomsorg 
medan de vuxna läste svenska eller var i annan organiserad verksamhet. 
Förläggningen hade anställda lektanter och egna lokaler för ändamålet, men 
efter 1989 köpte Invandrarverket en deltids förskoletjänst från den kommu-
nala öppna barnomsorgen i grannskapet. 

Sammantaget betyder detta att aktiviteter som rörde mottagandet av asyl-
sökande i Malmliden delvis integrerades i grannskapets vanliga verksamhe-
ter och bedrevs utanför Invandrarverkets lokaler och med personal som var 
anställda av andra arbetsgivare än Statens Invandrarverk. Det övergripande 
ansvaret för allt som rörde mottagandet av de asylsökande på Malmlidens 
förläggning kvarstod dock hos Invandrarverket, men det faktiska verksam-
hetsansvaret inlemmades i kommunens och landstingets ordinarie verksam-
heter. Annan samverkan som förläggningen hade med omgivningen var med 
polis och socialtjänst. Eftersom förläggningens personal endast var till hands 
under kontorstid och det saknades kommunkontor med socialtjänst eller 
andra myndigheter anlitades socialjour och polis från åtta mils avstånd när 
detta behövdes.626 En handläggare från den kommunala flyktingmottagning-
en deltog också sporadiskt i de samverkansmöten som skedde i Malmliden. 
Vid några tillfällen ordnades också handledning och utbildningsinsatser till 
de kommunalanställda som arbetade med asylsökande i Malmliden.  

Under de sammanlagt åtta år som förläggningen drevs i Malmliden sked-
de personalförändringar som måste ha medfört ett kontinuerligt utbildnings- 
och fortbildningsbehov. Möjligen är bildandet av en informell arbetsgrupp 
                                                        
623 Invandrarverkets förläggningshandbok 1992, s. 32. 
624 Ansvarsfördelningen mellan stat och kommun för flyktingar var dock annorlunda. För de 
flyktingar som kommunen erhöll statlig ersättning för låg det ett kommunalt åtagande att svar 
för deras introduktion till samhället. Enligt förvaltningslagen (1986:856) har varje myndighet 
skyldigheter gentemot flyktingar som den övriga befolkningen (dock inte asylsökande min 
anm). (Invandrarverkets överenskommelse om utvecklingen av introduktionen för flyktingar 
och andra invandrare) 
625 Lag 1988:153; SFS 1994:137.  
626 Polisen medverkade t.ex. vid avvisningar. 
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vid namnet ”asylmottagning i vår verksamhet” en indikator på att lokala 
stöd- och utbildningsinsatser för personalen som på olika sätt arbetade med 
flyktingmottagning varit begränsat.  

Gruppen ”asylmottagning i samverkan” bildades 1991 och initierades av 
barnomsorgs- och skolpersonalen utifrån ett behov av stöd till hanteringen 
av olika situationer som var relaterade till de offentliga verksamheter som 
var integrerade med flyktingmottagning. I dokumentationen av gruppens 
arbete framgår det att målsättningen för gruppens bildande var att ”tillsam-
mans arbeta för att våra verksamheter ska fungera för samhällets invånare 
och de asylsökande”.627 Gruppen bestod huvudsakligen av representanter för 
de offentliga verksamheterna628 som tog emot asylsökande och ett delmål i 
gruppens arbete var att också ”att hitta samarbetsformer med flyktingför-
läggningen, ge och få kunskaper om flyktingfrågor, bidra till kontinuerlig 
och bra information mellan flyktingförläggningen och samhälle, bidra till 
förståelse om olikheter och vara lyhörda för stämningar i samhället och ge 
varandra råd och stöd”.629 Som framgår av denna dokumentation och även av 
de intervjuer jag genomförde var huvudinriktningen på aktiviteterna av pro-
blemlösande karaktär även om en del gjordes som var av mer förebyggande 
karaktär. Nedan beskriver en av initiativtagarna till gruppen varför den bil-
dades. 

 
K: När flyktingarna började komma så ställdes man inför nya problem som 
man inte visste hur man skulle hantera. Det började med att jag pratade med 
dom uppe på biblioteket och dom hade ju samma problem. Vi kände ett klart 
behov av att träffas och prata och stötta varandra. (i.i.3) 

Gruppen hade av allt att döma en viktig funktion för arbetsledande personal 
verksam med flyktingmottagning, för att kommunicera bekymmer och finna 
gemensamma strategier och förhållningssätt.630  

Av gruppens dokumentation kan man också utläsa ett behov av att upp-
rätta fungerande samverkan mellan förläggningen och de lokala offentliga 
och ideella verksamheterna som hade asylsökande i sina verksamheter.631 

                                                        
627 Asylmottagning i samverkan 1992. Bakgrund och behov, s. 1. 
628 Aktörer i gruppen var representanter från barnomsorg, skola, fritid (badhus, fritidsgård, 
bibliotek), ABF, paraplyföreningen (Intresseföreningen), och ibland förläggningschefen och 
representant från socialnämnden.  
629 Asylmottagning i samverkan 1992. Bakgrund och behov, s. 2. 
630 Jag återkommer till gruppens arbete längre fram i avhandlingen. 
631 Se vidare i kap. åtta och kap. nio om upprättandet av kvartersråd och utbildningsdagar, 
m.m. för att öka informationsutbytet mellan förläggningen och grannskapets invånare. 
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Gruppens aktiviteter kan också utläsas som ett svar på bristande initiativ från 
såväl Invandrarverket/förläggningen som kommunen till att ge fortbildning 
och handledning.632 Periodvis extern handledning av skolans och barnomsor-
gens personal var t.ex. en av gruppens aktiviteter. Gruppen initierade också 
studiedagar som riktades till personal som kom i kontakt med asylsökanden. 
Dessa dagar innehöll bl.a. föreläsningar om etik och finansierades av ABF, 
Invandrarverket och Studieförbundet vuxenskolan. Andra studiedagar rikta-
des till de unga i grannskapet i syfte att låta barn och unga ventilera sina 
känslor om flyktingmottagande.633  

Det är märkbart att de behov som föranledde aktiviteter från gruppen 
”asylmottagning i samverkan” går att sammanlänka med en rad omständig-
heter, bl.a. hur stora grupper asylsökande som samtidigt fanns i grannskapet, 
om många av dem väntade på avvisning, om krig och trauma karakteriserade 
flyktsituationen, men också med den faktiska utformningen av aktiviteterna i 
flyktingmottagandet. Slående är att Invandrarverket mellan åren 1987-1995 
gav många olika direktiv för hur mottagandet skulle organiseras, vilket inte 
minst skapade en ryckighet i hur olika verksamheter skulle utformas lokalt. 
Förändringarna i direktiven innebar även indragning av ekonomiska resurser 
i organisering av olika aktiviteter samtidigt som regeringen och Invandrar-
verket beslöt om en asylmottagning som var mer aktivitetsinriktad än tidiga-
re.634 Samtidigt som man bestämde om en aktivitetsinriktat förläggningsvis-
telse beslutade man också att denna meningsfulla vistelse mestadels skulle 
ske genom självorganisering, dvs. av asylsökande själva.635 Minskade anslag 
till förläggningarna innebar att Invandrarverkets engagemang smalnades av 
och eventuella kontrakt med studieförbund, privata utbildningsföretag och 
dyl. sades upp i stor utsträckning och ersattes inte uttryckligen med något 
annat. I Malmliden minskades utbudet av organiserade aktiviteter därför 
markant efter 1992.  

                                                        
632 Från intervjuer framgår dock att kommunen ordnat kurser, handledning och fortbildning 
för personalen inom barnomsorgen, fritidsverksamheten och skolan. Kommunförbundet har 
också ordnat externa handledningsinsatser till barn- och ungdomsverksamheten. Dock verkar 
dessa insatser skett på initiativ från kommunpersonalen och samverkansgruppen när det varit 
behov av direkt problemlösning.  
633 De unga som innefattades var skolbarnen och de unga som besökte fritidsgården. Dessa 
studiedagar föregicks av en längre tids problematiska situationer på skola och fritidsgård där 
aktiviteterna syftade till att stävja och bearbeta den frustration som dämdes upp bland Malm-
lidens unga. Det huvudsakliga innehållet i aktiviteterna gick ut på att öka omvärldskunskapen 
och förståelsen om bl.a. flykt och exil. 
634 En mer aktivitetsinriktad mottagning reformerades 1992 (SOU 1992:36). 
635 Ibid.  
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I de frågor som den informella problemlösargruppen i Malmliden hanterade 
blev effekterna av de förändrade direktiven om självorganiserad meningsfull 
vistelse tydliga. T.ex. aktualiserades konfliktfyllda situationer på fritidsgår-
den, badhuset och på dagis där oro, rastlöshet, frustrationer hos de asylsö-
kande kolliderade med Malmlidenbornas upplevelse av att vara ”undanskuf-
fade” för en målgrupp som behövde svängrum. I samband med försöken att 
hantera konflikterna uppdagades att betydande inskränkningar gjorts i den 
organiserade sysselsättningen för såväl de asylsökande barnen som de vux-
na. Barnen gick endast tre timmar i skolan och därefter fanns inte längre 
någon organiserad sysselsättning, och för de vuxna var situationen snarlik. 
För många vuxna var det upp till dem själva att organisera sin fritid och då 
fanns inte så mycket att tillgå förutom skötsel av förläggningens lokaler och 
dylikt, eller att besöka grannskapets få offentliga anläggningar. 

 
Aktuellt läge hösten 1993 - våren 1994 
 
Läget när jag genomförde datainsamlingen var alltså präglat av en påbörjad 
avveckling av förläggningen, minskad personalstyrka (28 anställda) och 
minskade resurser för organiserad meningsfull vistelse. Samtidigt var det full 
beläggning med 450 asylsökande främst från forna Jugoslavien. Det ska 
tilläggas att många av dem var från Kosovo, och som hösten 1993 fått avvis-
ningsbeslut. Dessutom hade många av dem flyttats från andra nedlagda för-
läggningar. Våren 1994 fick emellertid alla asylsökande familjer från Koso-
vo med barn födda 1991 eller senare, uppehållstillstånd till följd av regering-
ens beslut om att tillämpa den s.k. ”barnfamiljspraxisen” för familjer som 
väntat länge på beslut.636 Emellertid fanns våren 1994 fortfarande många 
unga ensamstående män som inte fått uppehållstillstånd och som inväntade 
avvisning på förläggningen.637 Eftersom rätten till bistånd och möjligheterna 
för den asylsökande att medverka i organiserad verksamhet upphörde efter 
att ett avvisningsbeslut givits, innebar det att dessa asylsökande stod utanför 
förläggningens organiserade verksamhet i väntan på beslutets verkställig-
het.638 

                                                        
636 Barnfamiljspraxisen infördes 1989 (SKR 1989/90:68). Den gällde de familjer som hade 
barn under 17 år och väntat länge på beslut och i de fall där avvisning eller utvisning inte 
slutligen hade avgjorts (alltså inte hunnit överklagats eller verkställas) och inte särskilda skäl i 
det enskilda fallet talade emot att de skulle få stanna i Sverige. 
637  I februari 1994 var det ett fyrtiotal som inväntade beslut om avvisning. Utredningen av 
deras ärenden tog tid eftersom bl.a. bosnier hade högre prioritet i tillståndsärendehanteringen. 
638 SFS 1988:153.  
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Kapitel 7  
 

Kluvenhet inför flyktingförläggningens etablering och 
närvaro 
 
 
Kapitel sju är ett av tre resultatkapitel som följer på varandra. Det kan vara 
på sin plats att beskriva hur dessa kapitel är genererade. Resultatkapitlen är 
redovisningar av empiriska teman framkomna ur den analys som gjorts.639 
De tre kapitlen kan läsas som en helhet som tillsammans ger en samman-
hängande bild av reaktionerna på förläggningen i Malmliden. De tre kapitlen 
är emellertid även fristående kapitel som delats in utifrån en tematisk sorter-
ing av materialet. Den tematiska sorteringen resulterade i tre större områden 
som det föreföll meningsfullt att hålla isär och presentera var för sig. De 
teman som varje kapitel består av, först och främst kapitel sju, är förvänt-
ningar och reaktioner som har att göra med en tid före och under själva eta-
bleringsprocessen. Kapitel åtta handlar om reaktioner som huvudsakligen var 
av spatial karaktär.640 Kapitel nio handlar om reaktioner som var av social 
karaktär641 och som resulterade i spänningar mellan grupper i grannskapet. 
Kapitel åtta och nio har ingen inbördes kronologisk ordning i förhållande till 
varandra, utan kunde lika gärna haft omvända placeringar. Kapitel sju där-
emot, handlar till stor utsträckning om processen som föregick etableringen 
vilket gör det naturligt att placera detta innan kapitel åtta och nio. 

Innehållet i varje kapitel består av en första del som är tematiska beskriv-
ningar av reaktioner av olika slag. De illustreras med citat varvade med refe-
rat. Varje kapitel avslutas med en fördjupad analys, där de tematiska områ-
dena analyseras med stöd av de begrepp och teoretiska perspektiv som pre-
senterades i kapitel fem, och en återkoppling sker också delvis till tidigare 
studier som presenteras i kapitel fyra.  

Ambitionen med den fördjupade analysen är att diskutera olika omstän-
digheter kring att reaktionerna ser ut som de gör eller att de uttryckts på det 
sätt som skett. Jag vill poängtera att analysen inte syftar till att identifiera 
                                                        
639 Se vidare kapitel två för en mer ingående beskrivning av hur avhandlingens data samlats in 
och analyserats. 
640 Med spatial karaktär åsyftas att reaktionerna huvudsakligen handlade om frågor som rörde 
grannskapets fysiska platser, utrymmet för och tillhörigheten till dessa. 
641 Med social karaktär åsyftas att reaktionerna uttrycktes på relationsnivå bland grannskapets 
invånare. 
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entydiga förklaringar eller orsakssamband bakom reaktionerna. Analysens 
syftar till att öka förståelsen för reaktionerna och då med betoning på de 
omständigheter som genererats från empirin. Att söka förståelse för reaktio-
nerna ska inte heller betraktas som att försvara reaktionerna utan avsikten är 
snarare att vidga kunskapen om komplexiteten bakom olika slags reaktioner 
på en utlokaliserad flyktingförläggning.  

En del av reaktionerna som presenteras här i kapitel sju kan tematiskt för-
stås som besvikelser på förläggningens etablering och närvaro. Eftersom en 
merpart av reaktionerna som uttryckts är just i form av besvikelser eller upp-
levelser av att det blev, eller inte blev, som man tänkt eller förväntat sig, 
innehåller resultatredovisningen beskrivningar av den förväntningsstruktur 
som funnits kring lokaliseringen av flyktingförläggningen. Det innebär att en 
del av de empiriska utsagorna inte kan betraktas som direkta reaktioner (re-
spons) på förläggningens etablering, utan i stället är beskrivningar av för-
väntningar innan förläggningen etablerades. Data består därmed i dessa fall 
av retrospektiva utsagor, då etableringsprocessen vid tidpunkten för datain-
samlingen, var ett passerat kapitel. Syftet att beskriva lokalinvånarnas och 
andra aktörers förväntningar på förläggningens etablering betecknar därmed 
det sammanhang till vilket reaktionerna relateras och i vilket de har sitt ur-
sprung. Därmed kan också reaktionerna i kapitlet begripas lättare.   

 
 

Flyktingförläggningen som förväntad ”ersättningsindustri” 
 
I ett tidigt skede av datainsamlingen fick jag klart för mig att det fanns olika 
åsikter om förläggningens närvaro och att själva etableringsprocessen av 
förläggningen som hade skett sex år tidigare kunde ha något att göra med 
detta. Det berättades om hur beslutsprocessen gick till, invånares olika in-
ställningar till en etablering och den laddning som uppstod kring frågan om 
grannskapet skulle ta emot asylsökande eller inte. Invånare verkade ha inta-
git motsatta ståndpunkter inför etableringen vilket medfört laddningar mel-
lan invånare flera år senare. Följande citat är några exempel på utsagor som 
beskriver invånarnas uppdelade hållning till förläggningen och att dessa 
olika inställningar grundlagts redan i etableringsprocessen. 

 
M: /…/jag måste hålla på det alltså, det finns dom som tycker hemskt illa om 
flyktingförläggningen, de som tycker det är OK och de som tycker det är ini-
helsike bra va, och det skapar lite grann låsningar mellan folk. Man kan inte 
prata med varandra som förut. Och så har jag en känsla av att det har varit 
hela tiden. (r.i.7) 
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K: /…/det var ju inte enbart positivt att förläggningen skulle hit, det var ju 
ganska fifty-fifty och jag tror att när förläggningen kom och flytta in, då fick 
man liksom, det blev lite mer legalt att gnälla. (r.i.11) 
 
K: Det har varit delat om flyktingförläggningen redan från början. Vi röstade 
ju och det vart någon rösts övervikt, så att det vart ju så att dom tog hit dom. 
Ja. Jag jobbade ju på [företag] då och jag vet ju – det här är bara en parantes – 
men jag vet ju hur ovänner dom var där, det var ju bara kvinnor som jobbade 
där och dom blev så ovänner när dom diskuterade det där. (r.i.15) 

 
Dessa utsagor ger intryck av en ganska splittrad situation med olika slags 
inställningar till förläggningens etablering. Men gemensamt i citaten är man 
syftar tillbaka i tiden för att förklara reaktionerna på förläggningen i nutid. 
Utsagor av det här slaget fick mig att undra hur etableringen av förläggning-
en i Malmliden gick till och om den hade någon avgörande betydelse för de 
reaktioner som yttrade sig i Malmliden när studien genomfördes. Det fick 
mig att ställa tillbakablickande frågor om etableringen och också leta efter 
källmaterial som kunde ge kompletterande stoff till de retrospektiva utsagor-
na. Det berättades då om ett omröstningsförfarande bland grannskapets in-
vånare som resulterade i en delad inställning till etableringen. Processen 
innan beslutet om förläggningens etablering omgavs av förväntningar och 
påtryckningar från externa aktörer men också av invånarnas egna förvänt-
ningar. Sammantaget kan det beskrivas som ett slags förväntningsstruktur 
som har inverkat på såväl etableringsprocessen som senare händelseförlopp 
och reaktioner. Följande avsnitt handlar därför om hur etableringen av för-
läggningen gick till och vilka förväntningar som uttrycktes inför den. 

 
Introduktionen av idén om en flyktingförläggning 

 
Hur uppkom idén att etablera en flyktingförläggning i Malmliden och hur 
gick det till i processen mot beslut och förverkligande? Varifrån kom försla-
get och med vilka argument fördes idén fram? Etableringen av flyktingför-
läggningen kan betraktas som en handling som kom utifrån som en konse-
kvens av att staten tillämpade ”hela Sverige strategin” genom att uppmana 
kommuner och orter i hela Sverige att ta emot flyktingar. Utgångspunkten 
från kommunens eller ortens sida kan därför ha varit att solidariskt sluta upp 
i ansvaret för att ta emot skyddsbehövande. Själva idén om etableringen kan 
i Malmlidens fall också betraktas som en handling som initierades från lokalt 
håll. Som kommer att framgå av kapitlet så kan etableringen också ses som 
ett resultat av lokalsamhällets omstruktureringsprocess och behovet av att 
hitta sätt att få folk att bo kvar och klara sin försörjning och sitt vardagsliv. 
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Utgångspunkterna med förläggningens etablering kan alltså vara flerfaldiga 
och också av mycket olika slag. Politiska utgångspunkter på ett generellt 
plan, behöver ju inte heller överensstämma eller sammanfalla med de skäl 
invånarna ansåg vara viktiga för att ta emot asylsökande i grannskapet. 

I Norrkommuns kommunfullmäktige hade man i mitten av 1980-talet 
nåtts av möjligheten att sluta avtal med Invandrarverket om flyktingmottag-
ning. I likhet med många andra kommuner i Sverige fick Norrkommun vid 
samma period också en förfrågan från Invandrarverket om att ta emot asyl-
sökande i kommunen. I Norrkommun fanns sedan 1986 en organisation för 
flyktingmottagande av flyktingar med uppehållstillstånd. Invandrarverket 
ansåg att kommuner med redan organiserad flyktingmottagning var lämpade 
som mottagningskommuner för asylsökande. Någon flyktingförläggnings-
verksamhet hade dock inte tidigare bedrivits inom kommunen. Förfrågan om 
kommunens kapacitet för en utökad mottagningsverksamhet nådde dock 
Norrkommun och dess kommunstyrelse i januari 1987. En av ledamöterna i 
kommunstyrelsen var invånare i Malmliden och aktiv inom ett politiskt parti 
som ingick i en arbetsgrupp för att hitta etableringar som ersättning för arbe-
ten som försvunnit med gruvans neddragningar. Gruppen med ledamoten i 
spetsen började agera för att lansera idén om en flyktingförläggning på sin 
hemort. I den motion som lades fram till kommunstyrelsen argumenterades 
för vad en flyktingförläggning skulle kunna betyda för lokalsamhället och 
kommunen:  

 
” /…/en flyktingförläggning skulle stärka samhället med fler människor bo-
ende i samhället och skulle betyda mycket för handel och näringsliv, samt 
stärka framtidstron i bygden.”642 

 
Vid en intervju förtydligar samma ledamot varför han motionerade för att få 
en förläggning till Malmliden. 

 
M: Samhället var ju i kris då. Jag hade själv sett flera av mina kamrater och 
grannar bli uppsagda från gruvan och så mycket förstod jag att det här var 
bara början. Och vi diskuterade ju vad det här skulle innebära för samhället 
på sikt. Vi såg ju redan effekterna av det. Folk flyttade ju från samhället. Och 
alla nyetableringar som många satt sitt hopp på, som inte fungerade. Vad 
skulle vi göra? Så kom det här med förläggningen upp och jag blev eld och 
lågor. Jag såg bara möjligheter med det. Vi har ju allt här, ett föreningsliv, en 

                                                        
642 Motion till kommunstyrelsen [Norrkommun]. 1987-04-03. Dnr. 1987.203. 
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skola, fina lokaler och bra folk. Vi såg ju hur vi skulle kunna rädda samhällets 
service, skola och vad det skulle betyda för affären. (r.i.2) 

 
Initiativtagaren till idén om en förläggning betraktade alltså frågan om en 
förläggning i relation till samhällets lokala arbetsmarknadskris och hotet om 
utflyttning och utarmning av service och annat som höll människorna kvar i 
Malmliden. Även en annan kommunledamot hemmahörande i Norrkommun-
lämnade en motion med liknande budskap: 

 
”Jag hemställer att kommunfullmäktige beslutar att förlägga flyktingmottag-
ning till [Malmliden]. Motivet är att en sådan verksamhet skulle stärka upp 
samhället med flera människor boende i [Malmliden]. Bibehållen omsättning 
för service och handel, samt nyttjande av våra kommunala anläggningar. En 
kommunal satsning i [Malmliden] behövs, som motvikt till den negativa in-
formation som Gruvbolaget delgett sina anställda och massmedia, samt 
kommunala förtroendevalda. Budskapet innebär avsevärda indragningar av 
arbetstillfällen. En verksamhet som flyktingmottagning är vad som skulle 
stärka upp framtidstro och moral i [Malmliden] med omnejd. [Norrortskom-
mun] skulle med en sådan satsning visa att flexibilitet och handlingskraft 
finns när den som bäst behövs.”643 

 
Argumentationen som fördes fram till kommunpolitikerna i Norrkommun 
handlade alltså om vad förläggningen skulle kunna innebära i samhällseko-
nomisk mening, men i den senare motionen framställdes också flyktingverk-
samheten som något som skulle stärka framtidstron och moralen i området.  

Då det inte finns annat än disparata utsagor om vad som hände innan eta-
bleringen är det svårt att exakt veta hur det gick till, men det framstår som att 
det uppstod en förväntningsstruktur om förläggningens betydelse, som i 
mycket handlade om vilka samhällsekonomiska fördelar en placering kunde 
ha för orten. Som framgår nedan fanns bland invånarna i Malmlidens en 
förväntan på arbetstillfällen och det verkar som om man från myndighetshåll 
även medverkat till denna förväntningsstruktur som ett sätt att förankra idén 
om en förläggning. Av allt att döma motarbetade inte Invandrarverket och 
kommunen en sådan förväntningsstruktur.  

 

                                                        
643 Motion till kommunstyrelsen [Norrkommun]. 1987-03-30. Dnr. 187.119. 
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Från förankring till beslut 
 

Innan ett politiskt beslut skulle fattas ville man från kommunens och Invand-
rarverkets sida ge information och förankra planerna i lokalsamhället via ett 
allmänt informationsmöte. Invandrarverket hade ingen formell skyldighet att 
få kommunens godkännande eller ett godkänt komunstyrelsebeslut för att 
etablera en förläggning. Invandrarverkets policy var dock att alltid genomfö-
ra en etablering i dialog med kommunen och den orten det gällde. Invand-
rarverket hade också en särskild informationsplan utarbetad för hur förank-
ringsarbetet skulle gå till där information till allmänheten och andra intres-
senter ansågs vara mycket viktigt. Riktlinjer för förankringsarbetet finns i 
Invandrarverkets förläggningshandbok och en av de punkter man särskilt 
betonade som viktig var informationen till allmänheten på ”mindre orter”: 

 
”Ett beslut om att etablera en enhet/verksamhet i en ny kommun/ort kräver 
olika informationsinsatser beroende på vilken verksamhet som ska bedrivas. 
Ett beslut om att etablera mottagningsverksamhet i en ny kommun/ny ort krä-
ver en rad informationsinsatser till olika målgrupper, interna, externa och sö-
kanden./…/ På mindre orter kan det vara en fördel att verket tillsammans med 
kommunledningen och bostadsföretaget bjuder in allmänheten och närboende 
till ett informationsmöte. Informationen bör innehålla en allmän presentation 
av Invandrarverkets uppdrag med tonvikt på mottagningsverksamheten.”644 

 
Invandrarverkets förankringsarbete för etableringen i Malmliden föregicks 
alltså av att man bjöd in allmänheten till ett informationsmöte där man in-
formerade om vad den planerade förläggningen skulle innebära och gav 
invånarna möjligheter att ställa frågor och ventilera oro inför etableringen. 
Därefter kallade man även berörda förvaltningar och andra intressenter till 
ett informationsmöte. Vid frågor till Invandrarverkets informatör om hur 
Malmlidenborna reagerade på dessa planer sades följande: 
 

”Jag minns att det som alltid uttrycktes en del oro och så. Men jag vill minnas 
att de var välvilligt inställda till etableringen. De var som inställningen brukar 
vara på glesbygdsorter, välvilligt inställda med en vital inställning till det här. 
Det gav ju chanser till arbetstillfällen och kommunen kunde få uthyrda bostä-
der. Jag tycker vi sällan mött några bekymmer och jag tyckte det var så i även 
i [Malmliden]. I det stora hela har det fungerat bra i [Malmliden].”645 

                                                        
644 Utdrag ur förläggningshandboken 1992. 
645 Intervju (940828) med informatör på Invandrarverket. 
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En kommunstyrelseledamot som deltog på mötet beskrev att hans syfte med 
att medverka var att ta reda på förutsättningarna för att ha en förläggning i 
grannskapet och då bl.a. om invånarnas uppfattning om detta. När jag frågat 
invånare om de minns något från detta möte, så har några beskrivit att de 
uppfattade att Malmliden av Invandrarverket och kommunen ansågs vara en 
mycket passande ort för att ta emot asylsökanden.  

Det är dock svårt att från invånares minnesbilder av mötet dra några säkra 
slutsatser om vad som egentligen sagts och av vilka. Det är också svårt att 
veta vad som hörde till invånares egna specifika uppfattningar om och för-
väntningar på mötet. Enligt efterhandsbeskrivningar beskrevs stämningen på 
mötet som bra. Många visade intresse och nyfikenhet och gav intryck för att 
vilja medverka för att ta emot flyktingar. En del ville veta vad man kunde 
göra i lokalsamhället för att ”hjälpa till” och om det var möjligt att skapa 
kontakter med de nya invånarna. Representanter från ortens föreningar och 
enskilda invånare visade intresse för att hjälpa till med aktiviteter av olika 
slag, eller att ordna fadder- eller vänfamiljer. Det ventilerades också en hel 
del frågor och oro vad det skulle innebära för grannskapet med flyktingar i 
närheten. Det fanns viss oro för att säkerheten i grannskapet skulle äventyras 
på något sätt. Vid mötet uttrycktes ett önskemål om att genomföra en om-
röstning i lokalsamhället, innan beslut fattades om etablering. Denna proce-
dur hade också tillämpats på flera andra orter där man planerat en förlägg-
ning och låg på sätt och vis i tiden och passade sannolikt också in i den före-
ningstäta ortens sätt att fatta lokala beslut. Man ville att det skulle vara möj-
ligt för alla att få säga sitt. Omröstningen skulle betraktas som en ”rådgivan-
de” omröstning, dvs. oavsett utfallet var det upp till Invandrarverket att be-
sluta om en etablering. Kommunstyrelsen i Norrkommun valde dock att föra 
upp frågan till kommunstyrelsebeslut och använde omröstningen som ett 
slags underlag för att ge ett principiellt godkännande till etableringen.  

Flera intervjuade har beskrivit att tiden innan omröstningen satte sin prä-
gel på stämningen i orten och på många arbetsplatser diskuterades argumen-
ten för och emot och det hände att man blev osams inför vilken inställning 
man intog. Det beskrivs att det i grannskapet och bland arbetskamrater ofta 
utvecklades ”polariserade uppdelningar” mellan ”för” och ”emot” som ska-
pade en något infekterad stämning på orten. Även om omröstningen inte i 
egentlig mening påverkade det formella beslutet för en etablering så verkade 
många ha tagit detta på stort allvar. Förberedelserna för att rösta föregicks 
också av politiska och moraliska diskussioner som påverkade relationerna på 
arbetsplatserna och grannar emellan. Attityder och föreställningar blottlades 
och en del tog illa vid sig eller förfärades över sina grannars eller arbetskam-
raters attityder. Nedanstående citat är från en kvinna som förvånades över 
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bekantas inställningar till flyktingar, invandring och flyktingpolitik som hon 
menade förändrades eller spetsades till när man väl skulle ta ställning till 
förläggningens utlokalisering.  

 
K: När det diskuterades om förläggningen här så har man ju hört kommenta-
rer som gjort att man faktiskt blivit chockad. Vissa människor man umgåtts 
med...dom har haft en viss åsikt (positivt inställda) om flyktingar och flyk-
tingpolitik, men nu då förläggningen skulle komma hit, till [Malmliden] då 
hade man en helt annan åsikt. Ja, jag blev förskräckt hur de tänkte och hur de 
ändrat sig. Man känner inte igen dom personerna! (r.i.11) 

 
I diskussioner som föregick beslutet florerade en hel del fantasier och före-
ställningar om vad etableringen skulle innebära. Enligt några intervjuade 
upplevde man det som att man försökte ”skrämma upp” varandra genom att 
sprida olika typer av scenarier om verksamheten och de asylsökande. Enligt 
nedanstående citat låg ofta en okunskap eller osäkerhet bakom föreställning-
arna om vad en förläggning skulle innebära. 

 
M: Det fanns ju de som protesterade inför förläggningen, för man trodde att 
de skulle behövas ordnas jobb åt flyktingarna här i samhället. Man tyckte att; 
”vi som hade nog med arbetslösa här i samhället, behövde väl inte en för-
läggning” – vi hade väl nog med vårat eget, tyckte man.  
(r.i.11)  

 
Det är oklart precis när omröstningen organiserades men från skriftliga käl-
lor medverkade 171 av totalt 625 vuxna invånare vid detta tillfälle. Det bety-
der att det var mindre än en tredjedel av ortens vuxna som överhuvudtaget 
gått på mötet. Vid mötet upprepades Invandrarverkets och kommunens in-
formation om planerad drift, lokaler, antalet asylsökande och behovet av 
personal till den planerade förläggningen. Invånarna gavs möjlighet att ställa 
frågor och diskutera innebörden av etableringen för att sedan rösta om en 
planerad etablering. Antalet som röstade för en etablering var 86 och antalet 
som röstade mot var 85.646 För-sidan var alltså i majoritet med endast en röst. 
Diskussionerna vid detta möte har beskrivits som mer livliga än vid det för-
sta mötet och för många upplevdes det som att invånare blev osams p.g.a. av 
de olika inställningar man hade till etableringen, eller till flyktingfrågor ge-
nerellt sett.  

                                                        
646Uppgiften hämtad från intresseföreningens protokoll, 1987-06-03.  
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K: Ja redan när vi då skulle rösta stod det klart för en hur olika folk tyckte 
egentligen. Det var rent obehagligt hur en del resonerade. Jag tyckte det var 
en hätsk stämning och en del eldade upp sig nåt så otroligt. Jag tyckte att det 
sen tog ett bra tag innan det hela hade lagt sig – för en del blev ju så ovänner, 
en del som varit bästa grannar, som man inte kände igen hur de resonerade. 
Det var rent otäckt. (r.i.15) 

 
Från en intervju i en dagstidning framgår det också att en kommunpolitiker 
uppfattat stämningen på mötet som hätsk och att det fanns en negativ inställ-
ning till etableringen. Det verkar av hans utsaga att döma att han in i det sista 
tvivlade på om lokalinvånarna önskade en förläggning och vad utfallet skulle 
bli. Dock framgår också att han valde att tolka mötet som positivt: 

 
”Det var svettigt. Några ungdomar nedanför scenen gav upp ett glädjetjut när 
resultatet stod klart. Jag undrade då om de var glada för att de var så många 
emot eller tvärtom. Och de sa, att de var glada för att ta emot flyktingar, för 
då händer det äntligen nåt i samhället. När sen en av dem som varit mest emot 
det hela reste sig och sa att, nu när vi vet utslaget och vad folk tycker, så ska 
vi ställa upp helhjärtat på att ta emot flyktingarna på ett bra sätt. Då förstod 
jag att den negativa inställningen hade lagt sig.”647 

 
Den lokalförankrade ledamoten som inledningsvis var engagerad i frågan 
tolkade resultatet som jämnt men att en del av mötesdeltagarna hade en ne-
gativ inställning. Ledamoten uppfattade det mer som en oro som kunde av-
hjälpas med mer information från Invandrarverket. Ledamoten uppfattade 
vidare utfallet av omröstningen – trots att det bara en röst övervikt på ”ja” 
sidan – att han hade stöd att driva genom etableringen. Han uppfattade också 
att etableringens lokala förankring var klar och att kommunen gett sitt fulla 
stöd till etableringen av förläggningen. 

 
M: Det var ett jämnt resultat. Visst fanns det en del negativa röster och myck-
et oro för vad det skulle komma att innebära med en förläggning i samhället. 
Men när folk fått ventilera den här oron och Invandrarverket fått svara på frå-
gorna, uppfattade jag det som att folk överlag var positivt inställda och att vi 
hade stöd att driva igenom avtalet. /…/ förläggningen var ju direkt en idé som 
kom härifrån [Malmliden] och jag vill påstå att [Norrkommun] stöttade den 
idén till hundra procent (r.i.2). 

 

                                                        
647 Facklig tidskrift 1988. [Malmliden] – solidaritet och kämparglöd. 
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När jag frågade hur representanten från Invandrarverkets regionkontor upp-
levde inställningen hos Malmlidenborna och hur man bemötte eventuell oro 
sades följande: 
 

I: Det var ju en omröstning och hälften av invånarna skulle ha röstat emot för-
läggningen ansåg inte Invandrarverket det som någon anledning till att tveka 
att anlägga förläggningen där? 

 
K: Alltså någon omröstning var inget som vi vare sig initierade eller deltog i. 
Utan det var helt invånarnas eller kommunens egen idé. Som jag sa tidigare 
så behövde vi formellt sett inget beslut från kommunen för en etablering, men 
vi ville naturligtvis inte starta en anläggning utan att det fanns en positiv in-
ställning och lokala förutsättningar för det. Nu valde invånarna att rösta och 
kommunstyrelsen att ta ett principbeslut. De valde att göra på det sättet och 
det var inget som vi lade oss i. Och jag kan inte minnas att vi uppfattade mot-
stånd utan snarare tvärtom. Man var väldigt positiv till det här, som jag sa 
nyss, det var inga problem. Vi hade dialogen med kommunen och det var sna-
rare pådrivande i det här. Man såg det som möjligheter för orten och i det här 
läget var flyktingmottagandet kritiskt. Här fanns en ort där det fanns bostäder 
och en befolkning med vital inställning. Vi ifrågasatte aldrig det.648 

 
Av Invandrarverket framgår alltså att de vare sig initierade eller deltog i 
någon omröstning utan förde en dialog med kommunstyrelsen inför beslutet. 
Invandrarverket uppfattade inte heller något motstånd inför etableringen och 
inte några senare problem heller. Kommunstyrelsens principiella stöd till 
etableringen gavs kort därefter. I mars 1987 beslutade Invandrarverket att 
förläggningen skulle drivas under en period om två år för att sedan omprövas 
och eventuellt förlängas, samt att förläggningen inledningsvis skulle ha en 
kapacitet att motta 250 asylsökande.649 Eftersom Invandrarverket hade hu-
vudmannaskapet och det totala finansierings- och kostnadsansvaret för för-
läggningens verksamhet och de asylsökande så var kommunens åtagande 
tämligen begränsat. Kommunens ansvar handlade om att upplåta tillräckligt 
med bostäder som Invandrarverket hyrde av det kommunala bostadsföreta-
get, samt göra det möjligt för Invandrarverket att köpa platser, tjänster och 
personal inom den kommunala grundskolan, barnomsorgen och fritidsan-
läggningarna. Invandrarverket hade det fulla operativa ansvaret för motta-
gandet av asylsökanden vilket bl.a. innebar total frihet för verket att anpassa 
förläggningens omfattning, varaktighet och verksamhet i övrigt efter rådande 

                                                        
648 Intervju (940828) med informatör på Invandrarverket. 
649 Intervju  (940828) med informatör på Invandrarverket. 
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omständigheter. Dvs. vid t.ex. minskad eller ökad migration in till landet var 
det Invandrarverket som beslutade och genomförde eventuella ompriorite-
ringar av verksamheten. Invandrarverkets policy var dock att en förändring 
av antalet platser på förläggningen alltid skulle ske i samråd med kommu-
nen.650 Kommunen initierade ca ett år senare förnyade förhandlingar med 
Invandrarverket för att om möjligt göra förläggningen till en permanent 
verksamhet. Ett av motiven för detta var att det var viktigt med hänsyn till 
kommunens bostadsplanering men också att utöka samarbetet mellan ortens 
kommunala verksamheter och förläggningen. En kommunal ledamot gjorde 
följande framställan till kommunstyrelsen: 

 
”De första flyktingarna kom till [Malmliden] i december 1987. Enligt uppgift 
från Invandrarverket kommer omkring 200 personer att förläggas där. För-
läggningen i [Malmliden] är tillfällig. Hur lång tid Invandrarverket tänker be-
hålla förläggningen där är oklart i skrivande stund (1987-12-30). Norrkom-
mun har varit angelägna om att ha ett bra samarbete med Invandrarverket av-
seende förläggningen. Vi har redan haft diskussioner med platschefen om ett 
praktiskt samarbete inom speciella verksamheter. Daghemmet i [Malmliden] 
har anmält ett intresse om ett direkt samarbete med barnomsorgen. Social-
nämnden har för avsikt att uppta förhandlingarna med Invandrarverket i syfte 
om att förläggningen i [Malmliden] ska bli en fast förläggning eller en för-
läggning med västenligt längre planerad driftid än 1 år. Detta är viktigt med 
hänsyn till kommunens bostadsplanering”651 

 
Från utdraget ovan framgår att kommunen önskade både utvidga och ha 
framförhållning i bostadsförsörjningen och de kommunala kringverksamhe-
terna till förläggningen. Från protokollet går det också att få en inblick i att 
kommunen på sätt och vis var underkastad Invandrarverkets beslut om drif-
ten av förläggningen. Osäkerheten inför Invandrarverkets intentioner och de 
kortvariga besluten om varaktigheten framstod här som problematiskt för 
kommunen. Vi får tillfälle att återkomma till frågan om verksamhetens osäk-
ra varaktighet som också inverkade på invånares förhållningssätt till förlägg-
ningen. 
 

                                                        
650 Intervju  (940828) med informatör på Invandrarverket. 
651 Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 1988-03-29. Dnr. 187.199. 
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Medial belysning av ortsbornas inställning till och förväntningar på etabler-
ingen 

 
Hur speglades etableringsprocessen i media? Vad gav media för bilder av 
vad förläggningen skulle betyda för lokalsamhället? Och hur såg medias 
återgivning av grannskapets invånares inställningar och reaktioner ut? Man 
kan konstatera att de media som belyste processen, oftast var lokalpress, med 
något undantag, som följt och bevakat regionens utveckling under en längre 
tid. Det fanns i lokalpressen därför ett påtagligt krisperspektiv på skildringar 
av orten, där neddragningarna i gruvan, hotet om det utarmade och döende 
samhället, vilade tungt även över skildringen av förläggningens etablering. 
Man kan också urskilja att skribenterna påverkades av samtida händelseför-
lopp i flyktingmottagandet i övriga Sverige. Utvecklingen i Sjöbo och ten-
denserna att jämföra eller att ha farhågor om ett ”nytt Sjöbo” framträdde 
t.ex. i en journalists beskrivning. Av tillgängliga dagstidningar och fackliga 
tidskrifter så är det inte så mycket som skildrats om Malmliden och förlägg-
ningen.652 Det är ett mindre antal artiklar som skildrat etableringens händel-
seförlopp och i ännu mindre utsträckning artiklar som rapporterat från orten 
så länge asylmottagning bedrivits där. I de artiklar som skildrar etablerings-
processen så speglas etableringen av förläggningen i stor utsträckning i ske-
net av lokal arbetslöshet och hotet om ett utdöende gruvsamhälle.  

 
”/../förläggningen ger ett efterlängtat tillskott av ett 30-tal arbetstillfällen till 
[Malmliden] där tillvaron sett mörk ut då nedskärningar av antalet anställda 
vid [Gruvab], minskat med över 600 anställda, under en femårsperiod.”653  

 
I fackliga tidskrifter var tongångarna betydligt mer lågmälda i fråga om 
asylmottagningens betydelse som ersättning för förlorade arbetstillfällen. 
Det framställdes också som om det skulle finnas något slags konkurrensför-
hållande mellan gruvbolaget som arbetsgivare och de tillskott som förlägg-
ningens arbetstillfällen skulle kunna medföra. Förläggningen positioneras i 
citatet nedan, som ett slags alternativ arbetsgivare och med ett slags sekun-
där roll i att bidra med arbetstillfällen åt Malmliden.  

 
”Flyktingförläggningen är ett sätt att hitta alternativ till att hålla [Malmliden] 
flytande. De flesta som arbetar på förläggningen kommer också från samhäl-

                                                        
652 När jag sökt på ortsnamnet fick jag betydligt fler träffar som handlade om ortens gruv-
verksamhet. 
653 Regional dagstidning 1987. [Malmliden] ska uppåt igen. 
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let eller runtomkring. Men ännu är det gruvan som är ryggraden i [Malmli-
den] och kommer så förbli om facket och [Gruvab] får som dom vill.”654 

 
I artiklar som skildrat invånarnas åsikter om etableringen tolkade man hu-
vudsakligen den lokala inställningen som positiv och att detta berodde på 
den ekonomiska nyttan man kunde förvänta till följd av en förläggning.  

 
”/.../Det var ekonomiska argument som fick byborna att acceptera en flyk-
tingförläggning i [Malmliden]. Tomma bostäder skulle hyras ut, utlänningar 
skulle spendera sina pengar på Konsum och folk anställas på invandrarver-
kets kontor. Det har fungerat enligt planerna.”655 

 
I den senare skildringen av invånarnas inställning har pressen också fram-
ställt invånarnas positiva inställning som representativ för alla invånare i 
Malmliden. Att omröstningen endast gav en röst till ja-sidans fördel tolkades 
som att alla varit positiva. Detta blir särskilt tydligt i en artikel där man hän-
visar till den positiva, flyktingvänliga och även solidariska Malmliden, som 
också får stå som kontrast till Sjöbo, underförstått det främlingsfientliga 
Sjöbo. 

 
”[Malmliden] är ett samhälle till skillnad mot Sjöbo, där solidariteten sitter i 
ryggmärgen.” 656 

 
Av två dagstidningar som rapporterat från orten i ett senare skede, flera år 
efter det att förläggningen etablerats kvarstår ett liknande tonläge som innan 
etableringen. Orten framställs fortfarande som en ort som var på väg att rivas 
och förvandlas till en spökstad när förläggningen etablerades som ortens nya 
”företag” och ”industri”. 

 
”/../husen skulle rivas. [Malmliden] stod inför hotet att bli en spökstad. Sam-
hället behövde en ny industri. /../Flyktingförläggningen har blivit [Malmli-
dens] nya industri, ett ”företag” som ger jobb åt 50 personer och som omsät-
ter 32 miljoner om året.”657 

 
I en annan lokaltidning är det inte enbart förläggningen som har objektifie-
rats och framställts som en vinstbringande verksamhet. I artikeln som nedan-
                                                        
654 Facklig tidskrift 1988. [Malmliden] – solidaritet och kämparglöd. 
655 Regional dagstidning 1988. Förläggningen – ett lyft för [Malmliden]. 
656 Facklig tidskrift 1988. [Malmliden] – solidaritet och kämparglöd. 
657 Nationell dagstidning 1992. Flyktingmottagning i hela Sverige – glesbygden visar vägen. 
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stående citat hämtats från, omtalas nämligen de asylsökande som ”ersätt-
ningsmänniskor”. Det ger obehagliga associationer om de asylsökande som 
ett slags objekt för något eller några som gått den krisdrabbade orten förlo-
rat, även om syftet med benämningen kan ha varit att framställa det ironiska 
med den ekonomiska rational som omgav etableringen av flyktingförlägg-
ningen. 

 
”/…/[fastighetsägaren] fick Invandrarverket som hyresgäst. Ersättningsmän-
niskor flyttade in där friställda gruvarbetare flyttade ut. I [Malmliden] bor nu 
ibland lika många svenskar som flyktingar, knappt femhundra av var sort.”658 

  
Malmlideninvånarnas förväntningar på etableringen 

 
Det är inte möjligt att ge någon djupare, fullständig och därmed inte heller 
en helt rättvisande bild av vad olika invånare förväntade sig av förläggning-
ens etablering. Dock redovisas här utsagor av retrospektiv karaktär, om vad 
ett mindre antal invånare tänkte om den blivande etableringen och hur man 
sedan tyckte att det faktiskt blev med en förläggning i samhället. Några in-
tervjupersoner beskrev att det fanns nyfikenhet på vad det skulle innebära 
med asylsökande i grannskapet och många hoppades på att lära känna de 
asylsökande och lära sig om nya kulturer. Ett fåtal skulle ha uttryckt rädsla 
och oro inför att asylsökande skulle komma till grannskapet. Det finns flera 
utsagor som ger skäl till att undra hur pass stabila invånares inställningar 
egentligen var i omröstningen för förläggningens etablering. I nedanstående 
citat ger två olika kvinnor sin synvinkel på att invånares inställning varit av 
ett slags ”ad hoc” karaktär och som inte varit särskilt välförankrade i attity-
der för eller mot förläggningen. 
  

I: Vad var det för föreställningar man gjorde sig innan beslut om förläggning-
en togs? Hur gick diskussionerna? 
 
K: Ja, det var ju det där med arbetstillfällen och så å ena sidan, det andra var 
att man inte tyckte att samhället skulle ha flyktingar..det var allt möjligt fel på 
dom. Men jag vet inte hur stort allvar det låg i det där. Jag tycker de flesta vi-
sade nyfikenhet men visst kunde man höra det där om svartskallarna som 
skulle komma, men jag tror det var ett sätt att gnälla och jag tror man hade 
gnällt vad det än hade rört sig om  (r.i 11) 
 

                                                        
658 Regional dagstidning 1995. Men folket flyr [Malmliden]. 
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I: Vad var det som gjorde att hälften röstade emot, finns några orsaker till det 
tror du? 
 
K: Många hade en färdig uppfattning redan då de kom hit. Så är vi ju männi-
skor tyvärr. Vi får inte visa vad vi går för utan man tar ställning innan/…/men 
alltså med facit i hand så måste jag säga att de som röstade emot det är dom 
som senare umgåtts med flyktingar och tvärtom till stor del. /…/hon som var 
den största motståndaren hon har då tagit emot flyktingar med varmaste hand 
man kan tänka sig. Och dom andra har aldrig umgåtts med någon flykting. Så 
det är tvärtom än vad man kanske skulle ha tänkt sig egentligen. Och det är ju 
lite lustigt, det kanske bara är tillfällen som gör det. Jag vet inte. 
 
I: Så du tror det var mest tillfälligheter som inverkade på hur man röstade? 
 
K: Ja, jag tror det. Jag menar att det är tillfälligheter som har gjort att dom ta-
git en viss inställning och sen ändrat den. Många har ju skiftat inställning när 
de lärt känna någon flykting. Det har ju bara behövt lärt känna något barn 
som gått i samma klass som deras barn så har de fått en annan uppfattning då. 
(r.i. 15) 

 
Intervjupersonernas betraktelser av de inställningarna som låg till grund för 
hur man röstade var att dessa inledande delade inställningar var relativt in-
stabila och osäkra. En av kvinnorna trodde att inställningarna stått för löst 
förankrat gnäll utan tydlig adressat. Instabiliteten verkar också ha gjort att 
invånare förändrat sina inställningar från en specifik till en annan. Hos en 
och samma person verkar inställningarna ha förändrats från negativt till posi-
tivt och det p.g.a. rena tillfälligheter eller att man haft relationer med asylsö-
kande och då fått en ändrad uppfattning.  

En annan tämligen framträdande förväntan hos många som röstade för 
förläggningens etablering, var att den skulle innebära positiva tillskott i form 
av arbetstillfällen. Förläggningens etablering betraktades av några som en 
etablering som skulle kunna fylla det tomrum som gruvneddragningen med-
fört. Tomrummet som här avsågs var arbetslöshet, hotad offentlig service, 
men också ett mer symboliskt tomrum bestående av invånares vacklande tro 
på det lokalas framtid.  

 
I: Vad väntade man sig av etableringen? 
 
M: Ja, efter gruvans neddragningar och efter att många olika företag hade för-
sökt etablera sig här, men som bara blivit misslyckade försök, tror jag att för-
väntningarna var ganska höga på vad det här skulle föra med sig. Många 
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hoppades på jobb, andra såg förläggningen som ett sätt att försäkra sig om att 
skola, bibliotek och dagis skulle finnas kvar i samhället. (r.i.3) 

 
Andra såg förläggningen som ett av många möjliga sätt att tillfälligt få sam-
hället på fötter eller förhindra att samhällets skulle rasa samman. Det hand-
lade mindre om att ta emot asylsökande flyktingar och mer om vad förlägg-
ningen kunde göra för lokalsamhället. Samma man som var ledande initiativ-
tagare till förläggningen betraktar dess betydelse, även efter de sex år den 
funnits i samhället, som en tillfällig uppstöttning för grannskapet som i prin-
cip skulle kunna ha varit utbytbar mot vilken annan ekonomiskt främjande 
verksamhet som helst. 

 
M: /…/jag har alltid sagt att förläggningen, den är inte permanent den är en 
tillfällig uppstöttning för att det här inte ska rasa samman totalt. För jag är 
helt införstådd med att flyktingförläggningen med tiden försvinner. Nu är det 
lågkonjunktur så jag tror vi kan glömma att det kommer hit någon stor indu-
stri, gruvan är dock förutom då kommunen och landstingen tillsammans, 
kommunens största arbetsplats (r.i.2) 

 
En annan man hävdade att förläggningen var ett bra tillskott för lokalsamhäl-
let, men att etableringen inte motsvarade ortens verkliga behov, vilket enbart 
en ”riktig industri” skulle kunna göra. Behovet som intervjupersonen syftar 
på är en lokal etablering som kunde ”anställa mycket folk.” 

 
M: Förläggningen ger väl några jobb, men kan inte på långa vägar lösa de 
problem vi har här.  Vad [Malmliden] skulle behöva är en industri som kan 
anställa mycket folk. (r.i.4) 

 
När intervjuerna gjordes mellan 1993-1994, fanns bland intervjupersonerna 
en påtaglig irritation eller besvikelse över att förläggningen inte inneburit 
lösningen på arbetslösheten i den omfattning man väntat sig. Av flera inter-
vjuer framgår att man haft högt ställda förväntningar på att förläggningen 
skulle minska lokal arbetslöshet och att folk från lokalsamhället anställdes. 
Så gjordes också delvis, men Invandrarverket anställde också personer med 
tidigare erfarenhet av flyktingmottagning, samt personer med passande ut-
bildning, som kom från andra orter inom Norrkommun eller från näraliggan-
de kommuner. Man uttryckte besvikelse över att Invandrarverket anställt 
”folk utifrån”, och ”utbildat folk” som kanske inte varit arbetslösa och boen-
de i lokalsamhället.  

Det fanns ett missnöje med att förläggningen inte motsvarade förvänt-
ningarna på att minska den lokala arbetslösheten. Det var som om man vän-
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tat sig en etablering som skulle motsvara de anställningsbehov som fanns 
bland de uppsagda, arbetslösa gruvarbetarna. 

 
M: /../jag vet ju dom som har sökt men inte fått nåt, men däremot är det ju 
folk från [Norrkommun] och xx som fått jobb och det är ju bra för dom, men 
jag fattar inte vad vi skulle med en förläggning - det är ju vi här som behöver 
jobb. (r.i.4) 
 
M: Det där att förläggningen skulle betyda så mycket för lokalsamhällets 
överlevnad är överskattat, det är ju inte så många från [Malmliden] som job-
bar där, de flesta är ju utifrån. (r.i.5) 
 
K: Förläggningen har gett jobb för några få [Malmliden], resten är ju från 
[Näraliggandeort] och [Norrkommun] (r.i.12) 

 
Förminskandet av förläggningen som en lösning på den vikande gruvverk-
samheten i lokalsamhället, fick också de anställda vid förläggningen kännas 
vid. Det fanns flera av dem som arbetade på förläggningen som fick ta emot 
kritik för att just de, fått anställning och inte ”någon som ansågs behöva 
jobbet bättre”. Personer som flyttat in till samhället för att arbeta på förlägg-
ningen fick ta emot denna kritik, men också Malmlidenbor, särskilt då kvin-
nor, som kanske tidigare hade haft jobb, t.ex. deltidsjobb, men som genom 
anställning på förläggningen fick ett ”bättre jobb”.  

 
K: Jag gick från ett jobb till ett annat när jag började på förläggningen och det 
var knappt så att man vågade säga det då, utåt bland folk på samhället. Man 
skämdes, att jag i princip gick från en dörr och öppnade en annan, då jag viss-
te att det fanns dom som bara låg hemma och deppade efter att de blivit upp-
sagda. (r.i.11) 

  
En kvinna boende i lokalsamhället, verksam vid mottagningen vid intervju-
tillfället, uttryckte sig på följande sätt om det missnöje som yttrade sig bland 
invånare om att Invandrarverket anställt personer från andra orter än Malm-
liden: 

K: /.../det här med att folk kom från [Storkommun], folk som hade utbildning 
- det var ju sett som skandal; Kompetens - vaddå? Det fanns väl folk som var 
duktig här! (r.i.15) 

 
I anslutning till temat om förläggningens arbetstillfällen och invånares upp-
fattningar om att det inte blev så många arbetstillfällen till ortsbor som man 
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förväntat sig, så frågade jag förläggningschefen659 om hur han uppfattade 
frågan om arbetstillfällen.  
 

I: Hur många anställda är det från grannskapet och hur många pendlar från or-
ter i närheten? 
 
M: På lönelistan har jag tjugoåtta stycken och det är kanske hälften av dem 
som bor här i [Malmliden]. Men om man tänker på alla som är anställda (och 
arbetar med flyktingar) på skolan, vuxenutbildningen och alltihop så rör det 
sig säkert om femtio personer. 
 
I: Det är så? 
 
M: Jo, låt vara att det är många som pendlar från orter i närheten det (förlägg-
ningen) har en enorm betydelse för människornas inkomst i familjerna. För 
om vi skulle slå igenom nu helt och hållet så är det många som skulle förlora 
sin inkomst nu alltså. (r.i.2) 
 

Det är påtagligt att förläggningschefen lade stor vikt vid förläggningens eko-
nomiska betydelse. Det kan tyckas anmärkningsvärt och underligt att han 
betonade förläggningen som en verksamhet med avgörande betydelse för 
grannskapets invånare och inte påpekar dess roll för de som vistas där i vän-
tan på uppehållstillstånd. Möjligen kan förläggningschefens något defensiva 
hållning vara ett sätt att möta de ifrågasättanden som förläggningen utsattes 
för vid perioden. I hans utsaga finns nämligen ett slags outtalad varning för 
vad som skulle hända om förläggningen skulle lägga ned som kan ha varit ett 
sätt att angripa invånares önskan om en minskning av platsantal eller ned-
läggning.  I avsnitt längre fram får vi anledning att återkomma till invånares 
ifrågasättanden av förläggningen.  

 
 

Reaktioner på ovissheten och instabiliteten med förläggningen 
 
Ett påtagligt tema i intervjuerna som verkade stå i relation till etablerings-
processen var frågan om hur många flyktingar som fanns på förläggningen. 
Ett näraliggande tema var frågan om hur länge förläggningen hade varit och 
skulle vara i grannskapet. Frågan om förläggningens omfattning och varak-
tighet framställdes av invånare som aspekter av löften som getts eller beslut 
                                                        
659 I de fall hänvisningar görs till ”förläggningschefen” så är det uteslutande från en av de 
sammanlagt tre chefer som funnits vid förläggningen. Jag har enbart intervjuat en av cheferna. 
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som tagits om hur länge förläggningens kulle drivas och för hur många asyl-
sökande. Varifrån invånarna fått föreställningarna om löften eller beslut är 
svårt att veta. I vilket fall har invånarna fått ett intryck av att det inlednings-
vis gjorts någon slags överenskommelse om ett bestämt antal asylsökande 
och också en bestämd varaktighet på förläggningen. Man hänvisade ofta till 
vad man ansåg vara myndigheters brutna löften om omfattningen och varak-
tigheten på verksamheten. Vid en närmare anblick var invånares upplevda 
problem med förläggningens omfattning och varaktighet inte enbart en fråga 
om vad som initialt hade utlovats eller inte. Problemen invånare upplevde 
med förläggningens varaktighet hade också med ovissheten att göra och 
svårigheterna att hantera detta.  

 
Förläggningens storlek 
 
När beslut togs om flyktingförläggning i samhället, beslutade Invandrarver-
ket att bygga upp en förläggningsverksamhet med kapacitet för inkvartering 
av inledningsvis 250 asylsökande. Kapaciteten rörde tillgången på bostäder, 
service och personalstyrkans storlek. Med en anpassning av kapaciteten var 
det möjligt att ta emot mellan 400 och 450 asylsökande som maximalt antal. 
Dock utformades verksamheten så att antalet asylsökande kunde få variera 
mellan olika perioder. Vid skiftningar i omvärldsläget kunde svenska asyl-
förläggningar med kort varsel vara tvungna att bereda plats för ett större 
antal asylsökande. Men kapaciteten kunde också behöva ökas eller minskas 
beroende på de statliga myndigheternas bestämmelser om hur asylmottag-
ningen skulle bedrivas och bekostas.660 Väntetider och proppar i själva hand-
läggningen av permanent uppehållstillstånd kunde också under långa perio-
der innebära överfyllda förläggningar som innebar att man inte kunde place-
ra fler asylsökande på just förläggningar.661 Därför var det omöjligt för In-
vandrarverket att ange en exakt siffra för antalet asylsökande per år, så länge 
förläggningen var i drift. Det var också av samma anledningar, en omöjlighet 
att med exakthet utlova hur länge förläggningen skulle kunna drivas i Malm-

                                                        
660 Vid perioden 1993-1994 var regeringens anslag till Invandrarverket kraftigt underdimen-
sionerat i relation till antalet flyktingar asylsökande. Förläggningarna var ofta överbelagda 
men hade en mycket begränsad budget vilket ofta gick ut över de verksamheter och service 
man kunde erbjuda (Intervju med tjänsteman på Invandrarverket). 
661 Det var särskilt påtagligt i inledningen av 90-talet då förläggningarna i Sverige inte hade 
kapacitet att ta emot fler och Invandrarverket inte ansåg det som ekonomiskt försvarbart att 
öppna nya förläggningar. E-bo reformen (prop. 1993/94:94) kom då som en lösning på den 
svåra situationen.  
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liden. Invandrarverket inledde verksamheten med att skriva ett tvåårigt avtal 
med den kommunala fastighetsägaren i Malmliden. Men många Malmliden-
bor hade uppfattat olika budskap om hur många asylsökande som skulle bo 
på förläggningen och hur länge man avsåg driva den. Många hade inte heller 
uppfattat att antalet skulle komma att variera från år till år, utan tog Invand-
rarverkets estimerade verksamhetsbeskrivning som ett löfte som skulle gälla 
år från år. Flera ifrågasatte om Invandrarverket infriat ursprungliga avtal som 
ingåtts och löften som givits. Man ifrågasatte om antalet stämde med det 
ursprungliga avtalet och man ifrågasatte om invånarna fick utlovat inflytande 
över och utlovad information vid de tillfällen när antalet flyktingar förändra-
des. Det framgår av intervjuerna att man inte såg antalet asylsökande som en 
isolerad fråga för förläggningsverksamheten, utan som en fråga om hur 
många asylsökande det fanns ”i samhället”.  

 
K: Vi röstade om 200 platser, det var maximalt vad samhället skulle klara, 
ansåg man. (r.i.16) 
 
M: Antalet asylsökande var beslutat till 200, men nu fem år senare är antalet 
uppe i maxkapaciteten, 450. (r.i.4)  

 
Sex år efter att förläggningen etablerats på orten, var antalet asylsökande ett 
hett diskussionsämne bland invånarna. Invånare emellan diskuterade hur 
många asylsökande man ville ta emot, om antalet som fanns i grannskapet 
var för mycket eller för litet, och en del invånare uttryckte att man ville få 
bort förläggningen. Man satte också frågan om antalet asylsökande i relation 
till mängden ”bofasta” invånare. I frågan om antalet asylsökande tillskrevs 
Invandrarverket en framträdande roll, som den organisation som inte gjort 
som man lovat, som inte informerat, som inte gått in i dialog med invånarna, 
och som rent utav ”kört över” lokalinvånarna.  

 
M: Det går inte att lita på Invandrarverket... t ex. så har vi 400 flyktingar men 
det sägs att vi har 300 - jag vet att det går till så. (r.i.4) 
 
M: Från början (av förläggningens närvaro) hade vi kanske 300 flyktingar i 
samhället, men då bodde här kanske 800 (Malmlidenbor). Nu har många flyt-
tat och vi är kanske nere i 500 personer, både vuxna och barn inräknat. Jag 
skulle tro att vi idag har 450 flyktingar och det gör sig stort i ett sånt här litet 
samhälle. Jag vet att många känner sig trängda och kanske trötta på alla flyk-
tingar. (r.i.5) 
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Det framstår i flera intervjuer att man inte önskade en situation där asylsö-
kande var i majoritet. Det kunde gälla när man resonerade om skolan, eller 
om trivsel eller känslan av tillhörighet i samhället. Flera intervjuade hävdade 
att på grund av ett successivt ökande antal asylsökande och invånares upple-
velse av att antalet blivit för stort, så fick en negativ inställning till förlägg-
ningens närvaro och verksamhet successivt fäste. En kvinna hävdade att 
frågan om antalet asylsökande i samhället övergått till en fråga om förlägg-
ningens framtid i samhället och att man bland invånarna hade olika inställ-
ning till detta. Hon menade att det i likhet med hur det var då frågan gällde 
om förläggningens skulle etableras eller inte, så hade det vid denna tidpunkt 
blivit en förnyad eller återaktualiserad polarisering mellan invånare när det 
gällde om man tyckte förläggningen skulle vara kvar eller avvecklas.  

 
K: Vi fått en uppdelning vad gäller attityder - det har blivit ett ”vi” och ett 
”dom.” 
 
I: Hur då menar du? 
 
K: Ja, det var ju några personer här, på enskilt initiativ som gick ut och agera 
med namnlistor och nåt slags upprop för att få bort förläggningen. Det var 
alltså helt på deras eget.. och jag vet inte, jag har aldrig sett det där brevet och 
vet inte mycket om det..tror inte det ledde till nåt.. 
(r.i.8) 

 
Kvinnan i citatet hänvisar till en grupp enskilda invånare som distribuerade 
en namnlista för att lämna till Invandrarverket, en namnlista på vilken man 
protesterade inför vad man menade var ett för stort antal platser på förlägg-
ningen.662  

När detta upprop för ett minskat antal asylsökande på förläggningen nyss 
cirkulerat i grannskapet passade jag på att fråga chefen för förläggningen vad 
han trodde detta handlade om. Han gav då en bild utav ett grannskap som 
hade haft asylsökande under lång tid och att det var väntat med, vad han 
kallade en ”trötthet” på förläggningens närvaro. Han beskrev också den se-
naste tidens ständiga varsel från centralt håll om att förläggningen skulle 
läggas ned. Han trodde också att det var en tidsfråga innan antalet asylsö-

                                                        
662Upprinnelsen till initiativet sägs ha varit skadegörelse i en lokal affär. Vilket gensvar 
namnlistan rönte är okänt. Dock mynnade det ut i ett organiserat möte med lokalsamhällets 
intresseförening och representanter för förläggningen, där det bl.a. diskuterades om förlägg-
ningens framtid. 
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kande skulle minska och då var avvecklingen nära förestående oavsett namn-
listor, upprop eller dylikt. 

 
I: Vad är det som händer nu med protesterna inför att antalet flyktingar skulle 
vara för stort, vad står det för? 
 
M: För det första så är det så att de flesta här i [Malmliden] säger ingenting, 
de är väldigt tysta. Överlag har människorna här ställt upp på förläggningen 
till hundra procent. Det har gått jättebra. Men att det här förläggningssystemet 
är ju inget normalt förhållande om jag säger så. Människorna slits av det. 
Man kanske orkar med förläggningssystemet i tio till tretton år men att en sån 
här liten ort ska ha sin utkomst på en sån stor förläggning..Folk är trötta, att 
hela tiden känna att här bor 450 stycken som jag inte bryr mig om, det gör 
mig ingenting att dom är här, men jag bryr mig inget om dom. 
 
I: Är det förhållningssättet menar du? 
 
M: Ja, men det är det ju! Det är självklart att det är så. (De tänker)’För mig 
får dom vara här men jag bryr mig heller inte om, om dom försvinner’. Men 
jag tror att på sikt orkar inte ett sånt här samhälle med/…/jag tror inte för-
läggningen här eller systemet i sin helhet är kvar speciellt länge till. (r.i. 2) 

 
Det är både intressant och förfärande att notera hans uppfattning om läget 
och vi får chans att längre fram i texten återkomma till invånares relationer 
med och syn på asylsökande i grannskapet. Som tillägg till detta, hade för-
läggningsledningen663 i ett tidigt skede blivit medvetna om invånarnas fru-
strationer över att inte veta hur många asylsökande som fanns i samhället 
och hur länge förläggningen skulle finnas i samhället. 1991 började ledning-
en kontinuerligt avge rapporter i grannskapets meddelandeblad som kom ut 
med några månaders mellanrum. Där gavs en kort notis om aktuellt från 
förläggningen bl.a. om Invandrarverket aviserat någon förändring för verk-
samheten och korta fakta om genomströmning och dyl. Men trots denna 
återkommande information fanns det alltså missuppfattningar eller skeva 
förväntningar om vad som egentligen gällde för verksamheten. 

 

                                                        
663 Förläggningens ledning bestod de första åren av två chefer och det är oklart när det dubbla 
ledarskapet skiftade till ett.  
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Förläggningens varaktiga tillfällighet 
 
Flyktingpolitiken förändrades kontinuerligt under de åren som förläggningen 
fanns i Malmliden som därför gjorde verksamheten utsatt för ett slags per-
manent osäkerhet och ständiga förändringar. Under de åtta år förläggningen 
bedrevs i Malmliden, kunde dess varaktighet inte förutspås eller planeras 
med någon längre tids framförhållning. Såväl anställda vid förläggningen, 
som invånarna i Malmliden fick finna sig i ettårsplaner, och ibland halvårs-
planer.664 När intervjuerna genomfördes 1993-1994, var just frågan om för-
läggningens varaktighet ett tema som berörde och upprörde invånarna. Verk-
samhetens karaktär av oförutsägbarhet gjorde sig märkbar som svårigheter 
för invånarna att veta hur man skulle förhålla sig till förläggningens närvaro 
i sig, till sina jobb men också till de asylsökande som bodde i samhället.  

Verksamhetens oförutsägbarhet verkade av intervjuerna att döma hela ti-
den ha varit ett problem för invånarna, som påverkade deras relationer till 
förläggningen och de asylsökande. Vissa tog i beräkningen att flyktingför-
läggningen när som helst kunde stänga och satte ingen större tillit till verk-
samheten som något varaktigt i lokalsamhället. Andra såg det som ett pro-
blem att ”inte veta” med tanke på sina egna livsplaner eller med tanke på om 
man skulle skapa och bygga (varaktiga) relationer med asylsökande.  

Vid tidpunkten för intervjuerna 1993-1994 framstod det dock som att frå-
gan om varaktighet blivit alltmer problematisk och att ett slags leda infallit 
sig inför verksamhetens ständiga förändringar och oförutsägbarheter. Sär-
skilt för de familjer där en eller båda var anställda vid förläggningen uttryck-
tes en stark leda inför ovissheten om verksamhetens framtid.  

 
M: När vi startade i början så talades det om avveckling hela tiden. Men då 
var man fortfarande entusiastisk, sen blev det här med tillfälligheten ett stå-
ende skämt, att jobbet kunde försvinna och så. Första åren gjorde vi ett slags 
halvårsplaner då vi gjorde ett bokslut och frågade oss om vi skulle vara kvar 
här eller inte. Vi har varit beroende av någon form av sysselsättning på något 
plan. (r.i.7) 

 

                                                        
664 I början av 1990-talet började man stänga många förläggningar i Sverige och inrikta sig på 
ett fåtal förläggningar för mer varaktig drift. Malmlidens förläggning stod i princip på tur för 
att avvecklas under första halvåret av 1993. Dock förändrades planerna plötsligt då stora 
flyktingströmmar från forna Jugoslavien förändrade läget i det svenska flyktingmottagandet 
och förläggningen i Malmliden behövdes för att snabbt motta nya stora grupper asylsökande, 
vilket innebar att den var i drift ytterligare ett antal år. 
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Andra intervjuade, som inte var anställda vid förläggningen uttryckte också 
ett slags irritation över att inte veta hur länge förläggningen skulle bedrivas, 
men de önskade klarhet av andra orsaker. Ovissheten och tillfälligheten med 
de asylsökande påverkade möjligheten att våga att inleda varaktiga relationer 
till dem. Man pratade om att asylsökande strömmade genom samhället, bod-
de där ett tag, barnen gick i skolan tillsammans med grannskapets övriga 
barn, kort sagt blev de asylsökanden ansikten att känna igen på affären, på 
dagis eller på fotbollsplanen, men för hur länge? Veckan efter kunde de asyl-
sökande familjerna man precis lärt känna igen, ha försvunnit och man hade 
återigen nya ansikten att förhålla sig till. Även i detta fall är det påtagligt att 
en del invånare inledningsvis hade skapat sig en föreställning om ett slags 
varaktighet i asylsökandes närvaro som inte riktigt blivit som man tänkt sig. 
Irritationerna över den osäkra varaktigheten handlade alltså delvis om att det 
var svårt att inleda relationer med asylsökande.  

 
I: Du säger att varken du eller någon i din familj har haft någon närmare kon-
takt med asylsökande? 
 
K: nä, det blev ju inte riktigt som vi hade förväntat oss att det skulle bli. 
 
I: Hur då, förväntat? 
 
K: Ja, men innan förläggningen det var många som hade för sig att man skul-
le bli vänner och umgås med flyktingar? 
 
I: Men det blev inte så? 
 
K. Nej, jag har aldrig varit bekant med någon flykting. På skolan tycker man 
ju att de ska bli kompisar med varandra, de är ju hälften svenska och hälften 
flyktingbarn, men det är ju det att man inte vet om de kommer vara kvar eller 
inte men… dom kommer ju och far igen, så det växla ju hela tiden. (r.i.15) 
 
I: Vad menar du med att du är trött på att flyktingar bara strömmar genom 
samhället? 
 
K: Det är det att asylsökande bara rinner förbi, det kommer ju inte för att 
stanna. Det hade varit bättre med 300 bofasta flyktingar för sex år sedan. 
(r.i.9) 

 
Ovanstående citat uttrycker på olika sätt att osäkerheten och tillfälligheten 
med asylsökandes vistelse inverkat negativt på att inleda relationer med dem. 
Detta förefaller dock något motsägelsefullt då asylsökande kunde stanna 
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kvar på förläggningen i flera år vilket borde ha gett förutsättningar för att 
inleda relationer med asylsökande. En intervjuperson som arbetade inom 
grannskapets barnomsorg och skola såg de asylsökande barnen och de bofas-
ta barnen på nära håll, och bekräftade frånvaron av relationer mellan barnen. 
Grannskapets skolbarn och de asylsökande barnen utvecklade inte nära eller 
varaktiga relationer i någon större utsträckning. Förutom direkta iakttagelser 
hänvisade hon också till en enkät som gjordes 1992 inom ramen för ett pro-
jekt. Det var en enkät som alla skolbarn i grannskapet (inte de asylsökande 
barnen) fick fylla i som visade att andelen skolbarn som hade någon kontakt 
med asylsökande barn var 32 procent.665 Hon oroade sig för tänkbara konse-
kvenser av att invånare och asylsökande levde så nära inpå men ändå som 
hon sade, ”så långt ifrån” varandra. 

 
K: [Malmlidenbon], vuxna som barn har lärt sig leva med flyktingarna nära 
inpå sig. Jag tror att många har insett att det är svårt att umgås för nära, p.g.a. 
de återkommande uppbrotten. /…/det som känns oroande är hur våra barn 
och ungdomar påverkas av att leva så nära flyktingarna men ändå så långt 
ifrån. Genomströmningen av asylsökande måste barnen lära sig hantera på 
något sätt. (r.i.8) 

 
 

Fördjupad analys  
 
I kapitlet har processen som föregick etableringen beskrivits. I kapitlet gavs 
en bild av hur etableringen gick till från idé till beslut, vilka aktörer som var 
tongivande och med vilka argument som etableringen genomfördes. Här har 
vi också tagit del av invånares föreställningar om förläggningens etablering 
och vilka förväntningar invånare men också andra aktörer hade på etable-
ringen. Detta slags bild utgör sammantaget ett slags förväntningsstruktur 
som olika aktörer medverkat i och som även står i relation till senare händel-
seförlopp och invånares reaktioner på förläggningen i grannskapet. I kapitlet 
har reaktioner beskrivits som har stått i en nära relation till just förväntnings-
strukturen. I slutet av kapitlet beskrevs de reaktioner som sattes i relation till 
förvätningsstrukturen, eller annorlunda uttryck i relation till ”etableringens 
löften”.  För att kortfattat rekapitulera vad som belyst så följer en kortare 
summering av reaktionerna (och förväntningarna) som beskrivits i kapitlet. 

                                                        
665 Enkäten redovisades i en tryckt rapport (1994) som var en summering av ett större lokalt 
projekt som syftade till att skapa förutsättningar för möten mellan asylsökande och bofasta i 
grannskapet. I ett senare avsnitt hänvisas till och beskrivs detta projekt mer utförligt. 
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Därefter följer en analys med fokus på att diskutera och begreppsliggöra 
betydelsefulla omständigheter och processer kring reaktionernas förekomst 
och uttryck.  Etableringsprocessen och förväntningarna på den är ett av de 
teman som strukturerar den fortsatta framställningen. Det andra är reaktio-
nerna som uttrycktes betydligt senare i form av besvikelser och frustrationer 
men som ändå går att koppla till det som hände under etableringsprocessen.  

Om vi för det första ska summera invånarnas förväntningar på etable-
ringen så är det inte helt enkelt att ge en entydig bild. Förväntningarna som 
uttrycktes vid det inledande mötet, diskussionerna invånare emellan och i 
den senare omröstningen visar en tämligen kluven eller spretande bild. Det 
visades t.ex. inledningsvis intresse, nyfikenhet och en vilja att hjälpa till i 
mottagandet av asylsökande på olika sätt. Vid omröstningen gavs uttryck för 
polariserade inställningar i ”för” och ”emot” och klöv samhällets invånare i 
två läger. Det uttrycktes å ena sidan nyfikenhet och förväntan på kontakter 
med asylsökande, men å andra sidan en oro och ett avståndstagande. Det 
uttrycktes också att inställningarna var tämligen löst förankrade och av ett 
slags ’ad hoc’ karaktär. Det kan ha betytt att invånarnas förväntningar kan ha 
varit lättföränderliga och känsliga för påverkan. Men den mest framträdande 
förväntan invånarna hade på etableringen, var förläggningens betydelse för 
arbetstillfällen och som en räddning av den krisdrabbade orten. Hur ska man 
nu begripa denna invånarnas förväntningsstruktur?  

Förväntningarna kan inte begripas som ett antingen eller, eller som indi-
viders entydiga respons på en specifik händelse. Det är påtagligt att förvänt-
ningarna och reaktionerna har uppkommit i ett sammanhang. För att begripa 
invånarnas förväntningar måste de sättas i relation till det lokala samman-
hanget, (en ort i kris), men också i relation till inverkan av ett yttre samman-
hang. Externa aktörer (media, politiker, myndigheter) har medverkat i att 
gestalta en förväntningsstruktur som innehållit en syn på orten som margina-
liserad (som därför behövde förläggningen) men också en syn på flykting-
mottagandet som en vinstbringande verksamhet där asylsökande anonymise-
rats och klientiserats.  

I kapitlets senare del beskrevs invånarnas senare reaktioner (besvikelser) 
över att det inte blev som man tänkt sig med förläggningen. Det blev för få 
jobb, fel arbetstillfällen (arbetsgivare), det blev för många asylsökande, för-
läggningen visade sig vara för osäker och asylsökandes närvaro för tillfälliga 
och osäkra för att inleda relationer med. I följande avsnitt kommer jag att 
tolka dessa reaktioner som ett slags uttryck för ”etableringens löften”. Även 
dessa reaktioner måste begripas i relation till etableringens förväntnings-
struktur och de externa aktörernas roll i detta. Grannskapets historiskt be-
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tingade relationer till bl.a. kommunen är också av betydelse för att dessa 
reaktioner förekom och i synnerhet riktades mot myndigheterna.  

Men det finns också andra dimensioner i reaktionerna som kommer att 
diskuteras närmare. I invånarnas föreställningar om förläggningen och asyl-
sökande innan etableringen fanns en tämligen orealistisk föreställning om 
asylmottagandets värld, vilka det berörde och vad som där skulle ske. Verk-
samhetens tillfälliga karaktär och genomströmningen av asylsökande med 
oviss, tillfällig och lös förankring till grannskapet verkar ha blivit en realitet 
som verkar ha väckt obehag och olust. Jag kommer därför att belysa reaktio-
nerna om förläggningens instabilitet i relation till analytiska perspektiv på 
förläggningens inneboende karaktär av tillfällighet och platslöshet.  

För att begripliggöra varför reaktioner och förväntningar uttryckts som de 
gjort behövs begrepp för att klargöra processerna genom vilka de uppkom-
mit och sätten de uttryckts på. För att klargöra en del av orsakerna bakom 
förväntningar (bl.a. den nyttoinriktade förväntan på förläggningens etable-
ring) används bl.a. begreppen distansering och avpersonifiering för att tyd-
liggöra invånarnas hållning till förläggningen och de asylsökande.  

Kapitel sjus fördjupade analys är strukturerad under fyra rubriker. Under 
dessa rubriker följer ett resonemang om förväntningarnas och reaktionernas 
processer och omgivande omständigheter. Analysen följer under rubrikerna: 
föreställningar om asylförläggningens etablering, mediala och politiska 
gestaltningar, relationerna mellan invånare och myndigheter samt förlägg-
ningens tillfällighet och främlingskap.  

 
Föreställningar om asylförläggningens etablering 

 
Hur kan man förstå de uttryck som fanns bland Malmlidenborna i processen 
innan etableringen? På ett övergripande plan kan man säga att invånare äg-
nade sig åt att föreställa sig hur det skulle bli med den nya ”främmande” 
gruppen och med en förläggningsverksamhet i grannskapet. På ett generellt 
plan behöver människor skapa sig föreställningar om vad som ska hända när 
ett beslut om en verksamhet eller en grupp nya invånare skall utlokaliseras i 
ett grannskap.  Enligt Fracchia m.fl. är invånares olika sätt att bilda sig upp-
fattningar om verksamheten vad som brukar hända innan en (social) verk-
samhet skall utlokaliseras i ett grannskap.666 Om dessa förändringar initieras 
utifrån eller ovanifrån (från makthavare eller andra beslutsfattare) så har man 

                                                        
666 Fracchia m.fl. 1976. Se också Palmblad 1992. 
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sett särskilt starka behov hos invånare att föreställa sig de konsekvenser för-
ändringarna kan få för grannskapet och att mobilisera sig inför dessa. 

Men i Malmliden föregicks etableringen också utav invånarnas medver-
kan i beslutsprocessen genom den s.k. rådgivande omröstningen. Så de före-
ställningar och inställningar som invånare gav uttryck för handlade inte bara 
om ett sätt att förbereda sig inför förläggningens etablering utan också som 
ett sätt att mobilisera sig inför ett ställningstagande.  
Denna process beskrevs som laddad och mynnade ut i det delade omröst-
ningsresultatet i en polarisering mellan ”för” och ”emot” förläggningen. Men 
beskrivningarna i kapitlet om inställningarnas ’ad hoc’ karaktär föranleder 
en undran om det var på starka övertygelser man röstade ja eller nej till eta-
bleringen? Enligt Billig är sällan individer säkra på vad de ska tycka inför 
verksamheter eller grupper som ska utlokaliseras eftersom vi vanligtvis är 
ambivalenta i vår hållning.667 En och samma person kan vara vacklande i 
sina attityder där en regelmässig inställning kan åtföljas av ett undantag. 
Flera invånare gav bekräftelser på att invånares inställningar till etableringen 
kunde vara tämligen instabila. Motståndare till förläggningens etablering 
visade sig senare ha kontakt med flyktingar och vice versa. Andra under-
byggde sitt ”ja” eller ”nej” på okunskap och tillfälligheter. 

Enligt forskning om grannrelationer brukar spekulationer om utlokalise-
ring av klientgrupper dock ha en tendens att resultera i negativa farhågor och 
motstånd till utlokaliseringsprojektet,668 farhågor som brukar resultera i ut-
målandet av olika slags hotbilder.669 Dessa reaktioner bildas ofta i ett tidigt 
skede av en etableringsprocess och är ofta av känslomässigt innehåll.670 In-
vånare ifrågasätter den inflyttande gruppens inverkan på fastighetsvärden, 
trygghet och livsstil, och inverkan på konkurrensen om arbetstillfällen.671 
Från Malmlidenbornas utsagor fanns inga märkbara hänvisningar till rädsla 
för att förläggningen skulle få en negativ inverkan på fastighetsvärden eller 

                                                        
667 Billig 1985. 
668 Palmblad 1992; Fracchia mfl. 1976. 
669 Hotbilder som kan kategoriseras i; känslomässiga faktorer, sociala argument och ekono-
miska motiv.669 De känslomässiga faktorerna brukar handla om föreställningar om farhågor 
och hotbilder, vanligen frågor om målgruppens ”farlighet” eller inverkan på områdets säker-
het. Sociala argument mot utlokaliseringar handlar mer om verksamhetens inverkan på ett 
specifikt område, eller hur målgruppen passar eller inte passar in med dem som bor där. De 
ekonomiska motiven handlar om föreställningar om sjunkande fastighetsvärden, eller förluster 
av egendom till följd av en utlokalisering. Dessa kan betraktas som ”vanliga” argument mot 
en utlokalisering. 
670 Se bl.a. Fracchia mfl. 1976. 
671 Se bl.a. Woollacott 1993; Takahashi 1998. 
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andra materiella tillgångar. Tvärtom förväntade man sig huvudsakligen posi-
tiv inverkan på grannskapets ekonomiska och materiella status i en vidare 
och arbetstillfällen i en snävare bemärkelse. Det är kanske den mest tydliga 
förväntan invånare gav uttryck för innan etableringen. Förläggningen skulle 
ge arbetstillfällen och därför accepterades den.   

Påtagligt i avvägningarna inför etableringen är att det är just ”förlägg-
ningen” som ett objekt man tar ställning till, och inte de asylsökande i första 
hand. I den mån man talade om de asylsökande som skulle komma så var det 
ofta i termer av en grupp, ”flyktingarna” och inte individer med olika natio-
naliteter, åldrar, kön eller andra identiteter.672 Visserligen uttrycktes det in-
nan etableringen en önskan hos en del om att inleda relationer till asylsökan-
de. Men tydligt i den förväntningsstruktur som invånare medverkade till, var 
att det var en arbetsplats som skulle komma till grannskapet och som skulle 
vara till grannskapets (invånarnas) nytta. Men hur kan man förklara detta?   

Av allt att döma var invånarnas inställningar och eventuella attityder till 
flyktingmottagning löst grundade och därför känsliga för påverkan. De var 
känsliga för att förändras men vi får också utgå från att de var lättpåverkade 
av omgivande och yttre omständigheter. Jag vill påstå att invånarnas för-
väntning om förläggningens (arbetsplatstillskott) nyttan, går att begripa både 
i relation till invånarnas lokala sammanhang men också till inverkan från 
externa aktörer. Orten var i kris och själva idén om en förläggning växte 
fram ur ett arbete för att skapa fler arbetstillfällen till grannskapet och den 
var också starkt pådriven av en lokal aktör. Längtan efter stabilitet i grann-
skapet men kanske också den egna livssituationens stabilitet fick invånare att 
se snävt på förläggningens etablering och distanserade sig från de asylsö-
kande som en viktig part för vilken förläggningen var ämnad.  Till detta 
förstärktes förväntningsstrukturen av ”förläggningens som ersättningsindu-
stri” med externa gestaltningar av ortens krisläge och flyktingförläggningen 
som en verksamhet (det var legitimt) att tjäna pengar på.  

Resultatet av invånarnas syn på förläggningens etablering, som en arbets-
plats var en ignorering av den kanske viktigaste parten i etableringen av 
förläggningen, den asylsökande. Den kanske viktigaste mekanismen som 
gjort detta ignorerande möjligt är avpersonifieringen av individer till en 
grupp, eller som i det här fallet till en arbetsplats, arbetstillfällen eller verk-
samhet. Genom att avpersonalisera asylsökande och reducera ”dem” till en 
förläggning kunde man fritt och på distans spekulera i vad etableringen skul-

                                                        
672 P.g.a. datas retrospektiva karaktär är det dock svårt att med säkerhet veta hur invånare 
verkligen föreställde sig och tänkte om de asylsökande som skulle komma. 
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le innebära för grannskapet. 673 I likhet med Michel Agiers tankegångar om 
skapandet av problematiska identiteter674 kan man uppfatta att det i diskus-
sionerna mellan Malmlidenborna och lokalpolitiker innan etableringen kon-
struerades en social kategori i form av en anonym, namnlös grupp som be-
stod av ”de andra” i meningen ”flyktingarna”. Talet i relation till förlägg-
ningen handlade huvudsakligen om arbetstillfällen och service och ter sig 
tämligen ytligt i förhållande till vad ett asylmottagande går ut på, vilka som 
är asylsökande och varför etc. 

Grannskapets invånare kunde genom denna distansering konstruera och 
upprätthålla ett vi, med ett slags aktiv roll att vara de som kunde förhålla sig 
till och fick ha inflytande över placeringen och mottagandet av dem. Invå-
narnas förhållningssätt till de asylsökande som skulle befolka verksamheten 
innefattade ett distanstagande och en avpersonifiering som är typisk i alla 
stigmatiseringsprocesser.675 De betraktades som en grupp utan inflytande i 
den beslutsprocess som föregick etableringen, ett slags passivt klientel i hän-
derna på Malmlidenbornas bejakande eller förnekande.676  

 
Mediala och politiska gestaltningar av etableringsprocessen 

 
Sällan har utlokalisering av flyktingar, förläggningar eller boendeintegre-
ringsprojekt för andra målgrupper, enbart varit en fråga mellan den inflyttade 
gruppen och invånarna.677 Tidigare forskning om utlokaliserade flyktingmot-
tagningar, eller boendeintegreringsprojekt av andra sårbara eller avvikande 
grupper visar att minst tre aktörer involveras i de reaktionsmönster som ut-
spelar sig, aktörer som ofta har var sina motiv och intressen.678 De tre aktö-
rerna är invånarna som redan finns på plats, de inflyttande och de beslutande 
och på andra sätt ansvariga myndigheterna.  

För att förstå vad som påverkat Malmlideninvånarnas reaktioner är det 
värt att betrakta medias och lokalpolitikens inflytande på förloppet som 
föregick etableringen. Medias och i synnerhet lokalpressens konstruktioner 
av förläggningens etablering medverkade till en förväntningsstruktur inför 
ställningstagandet om förläggningen.  Dagstidningar och fackliga tidskrifter 

                                                        
673 Se Elias and Scotson (1965) om etablerade och outsiders; Fracchia mfl. 1976. 
674 I Agiers (2002) ordalag: Problematique of identity skapas en status som ”namnlösa” vars 
identitet som flyktingar avgörs av att de erkänts som offer. 
675 Se t.ex. Goffman 1963; Elias & Scotson 1965; Bauman 2002; Wilton 2002. 
676 Se t.ex. The process of labelling (Lemert 1972).  
677 Weber 1978; Palmblad 1992; Gustavsson 1990; 1992. 
678Palmblad 1992;Gustavsson 1990;1992.  
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producerade bilder av invånarnas situation och sammanhang, och de gav ord 
åt föreställningen om den ekonomiska nyttan Malmliden förväntades få av 
förläggningen. I denna gestaltning förstärkte media företsällningen om 
ortens som marginaliserad. Bilderna av Malmliden som ett samhälle i kris, 
dvs. bilden av ett gruvsamhälle som behövde etableringar av alla slag som 
kunde hjälpa det att komma på fötter. I en av tidningsartiklarna kunde man 
t.ex. läsa att Malmliden hade ”tackat ja” till förläggningen av ekonomiska 
skäl och för att få fler arbetstillfällen. Bilder av detta slag kan ha givit argu-
ment för ett bejakande av flyktingförläggningen eller åtminstone gjort över-
väganden av detta slag legitima. En annan rimlig men motsatt reaktion skulle 
kunna ha varit att neka till förläggningen just som ett sätt att opponera sig 
mot det stigmatiserande bild media levererade av orten. Ur det perspektivet 
skulle Malmlidenborna kunnat ha uppfattat medias bilder av den lidande 
orten som provokativt och som inkräktande på Malmlidenbornas (självstän-
diga) självförståelse. 

Dessutom gjordes värdeladdade jämförelser av Malmlidens och Sjöbos 
respektive beslutsprocesser inför flyktingmottagning. Media hade också en 
roll i att gestalta grannskapets samspel med kommunpolitikerna och den 
hållning som de lokala politikerna intog i beslutsprocessen.   

Hur Malmlidenborna i ställningstagandet inför förläggningen influerats 
av de mediala bilderna som producerades av grannskapet vet vi dock inte 
med säkerhet. Från andra studier berättas dock om medias genomslagskraft i 
att stigmatisera och stereotypisera invånare och hela samhällen eller landsde-
lar.679 Noterbart är att när Malmliden av någon journalist beskrevs som soli-
dariskt med tanke på Malmlidenbornas bifall i omröstningen, så baserades 
denna beskrivning på ett bifall med endast en rösts marginal. I Sjöbo som 
utmålats som icke-solidariskt och rasistiskt p.g.a. att man nekade till försla-
get om flyktingar i kommunen, så skedde även detta efter en omröstning 
med endast en rösts marginal men där denna röst hamnade i ”nej-sägarnas” 
vågskål.680  

Omröstningens utfall valde både media, Invandrarverk och drivande 
politiker att tolka som ett bifall till förläggningen. De av kommunens 
politiker som var drivande bakom förslaget om etableringen, argumenterade 
för ”nyttan” med förslaget i termer av jobb, ekonomi och bevarad service, 
etc. Kommunpolitikers utsagor, förläggningschefens uppfattning och medias 
                                                        
679 I flera analyser föreslås att medias stigmatiserande rapporter hade starkt inflytande på att 
Sjöbo nekade flyktingmottagning (se Alsmark & Uddman 1990; Fryklund & Peterson 1989; 
Pred 2000). 
680Alsmark 2002. 
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speglingar kan på det här sättet ses gemensamt ha bidragit till en 
meningskonstruktion av etableringens betydelse: invånarna biföll 
etableringen för att förläggningen skulle innebära fördelar i form av 
arbetstillfällen och bevarad service i grannskapet. I flera studier ges exempel 
på att invånare som upplever sitt grannskap eller område definieras och 
stigmatiseras av offentlighet och media, kan reagera med motstånd till alla 
former av förändringar och intrång som går ut över grannskapets självbe-
stämmande.681 

I invånarnas reaktioner flera år senare refereras till de offentliga ”löftena” 
om ”nyttan” med förläggningen som gavs inför etableringen, löften som man 
inte ansåg vara infriade.  

 
Historiskt betingade relationer mellan invånarna och myndigheter 

 
Som tidigare studier682 visat kan protester och motstånd till utlokaliserings-
projekt många gånger bottna i lokalsamhällets eller grannskapets relationer 
med de centrala myndigheterna. Alsmark683 har t.ex. förklarat motståndet till 
flyktingförläggning i Sjöbo som delvis sprunget ur en komplicerad historiskt 
förankrad relation till kommunen och andra beslutande myndigheter, som 
kännetecknades av att lokalinvånarna känt sig överkörda och förda bakom 
ljuset och att detta därmed lett till att de protesterat mot interventioner som 
inkräktat på lokalt självbestämmande.684 

De besvikelser invånarna i Malmliden uttryckte handlar delvis om kom-
munens och Invandrarverkets agerande och intervention i grannskapet. Man 
ansåg att förläggningen inte medfört vad man väntat sig och det var Invand-
rarverkets brutna eller oinfriade löften som låg bakom dessa brustna illusio-
ner. Besvikelser uttrycktes över att förläggningen inte gav så många arbets-
tillfällen som väntat, att antalet flyktingar blivit för många och verksamheten 
för osäker. Det mesta av dessa besvikelser och missnöjesyttringar var inte 
direkt riktade till målgruppen flyktingar eller till flyktingförläggningen som 
                                                        
681 Se t.ex. Palmblads (1992) studie av ett utlokaliseringsprojekt i Linåkern; Wigerfelts & 
Wigerfelts (2000) studie av flyktingmottagning i Klippan.   
682 Se kapitel 4. 
683 Alsmark & Uddman, 1990. 
684 Även Palmblad 1992, har i studier av utlokaliseringen av psykiskt funktionshindrade, 
funnit att hur reaktionerna utvecklat sig under etableringsfasen har till stor grad varit beroen-
de av hur myndigheterna introducerat och realiserat ett integreringsprojekt. Oro och protester 
är enligt Palmblad oftast oundvikliga men i de fall där myndigheterna uppfattat detta, genom 
att t.ex. bemöta de negativa reaktionerna, ha upprepade samtal och informationsmöten med 
invånarna så har i regel protesterna klingat av (Palmblad 1992, s. 106-152). 
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verksamhet, utan till beslutande och genomförande myndigheter. När Malm-
lidenborna ifrågasatt antalet flyktingar vid förläggningen, formulerades det 
som att Invandrarverket ”brutit sitt löfte” och ”fört Malmlidenbornas bakom 
ljuset”. I utsagorna finner man invånares spekulationer om antalet flyktingar 
i grannskapet och att Statens Invandrarverk misstänktes för att ha placerat 
flyktingar i grannskapet utan invånares vetskap.685  Att Malmlidenborna höll 
Invandrarverket ansvarig för det missnöje man upplevde i relation till för-
läggningen kan förstås som en vanligt förekommande protestform riktad till 
myndigheterna som intervenerat i grannskapet.686 Men förutom att spänning-
ar mellan intervenerande myndigheter och grannskap på sätt och vis är vän-
tade, så går det inte att utesluta att det kan vara en effekt av bristande infor-
mation och tydlighet från myndigheternas sida t.ex. om verksamhetens vill-
kor men också om vilka som hade inflytande över vad.  

En annan möjlig tolkning är att Malmlideninvånarnas relationer till 
kommunens beslutande organ och Invandrarverket kan kopplas till historiska 
omständigheter som utlöst eller förstärkt invånarnas missnöjesyttringar mot 
Invandrarverket. Historiskt sett har Malmlidens relationer med kommunens 
beslutande organ och nämnder alltid varit frostiga och präglats av misstänk-
samhet. Invandrarverket var visserligen en ny aktör i sammanhanget men det 
är dock troligt att verket betraktades som samma slags maktfaktor som 
kommunen.  

Trots frostigheten mellan myndigheter och invånare kan man hävda att de 
ingick i ett slags maskopi om beslutet att ta emot flyktingar. På det sätt som 
etableringsprocessen beskrivits föregick etableringen av förläggningen av ett 
slags överenskommelse mellan lokala myndigheter och Malmlidens invåna-
re, i vilken de gavs delaktighet, veto och ett slags förment självbestämmande 
över ”sitt” grannskap. Flyktingarnas närvaro konstruerades (åtminstone in-
ledningsvis) som en affär mellan invånare och lokala myndigheter – där de 
asylsökande inte ingått som förhandlingspartner utan varit osynliga och ob-
jektifierade i förhandlingarna om deras närvaro. Eftersom myndigheterna 
varit tongivande i att välja detta sorts förfaringssätt vill jag påstå att myndig-
heterna bidrog till uppkomsten av en maktpraktik där invånarna gavs möj-
lighet att bestämma över de andra, flyktingarna som var helt utan möjlighet 
till inflytande över placeringen. 

 

                                                        
685 Se Wilton 2002, om San Pedro invånarnas föreställning om att myndigheterna dumpade 
socialt klientel i området.  
686 Palmblad 1992; Fracchia mfl 1976. 
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Förläggningens tillfällighet och främlingsskap 
 

Etableringen av förläggningen var delvis pådriven av lokala krafter. Det 
föregicks av ett lokalt engagemang för att kompensera för det lokalas 
försvagning efter gruvbolagets nedskärningar. Förhoppningarna som ställdes 
till förläggningen att den skulle medföra ett invånartillskott, mer ruljans till 
den lokala servicen, fler arbetstillfällen och lokalt framtidshopp kan 
betraktas som ett försök att skapa mer stabilitet i ett instabilt grannskap. 
Invånarnas upplevelser av etableringen visar dock att förläggningen utmärks 
av en allt annat än stabil verksamhet. Ovissheten om förläggningens och 
asylsökandes varaktighet i grannskapet verkar ha medfört osäkerhet och 
frustrationer. Oförutsägbarheten och ovissheten i relation till förläggningen 
och allt som rörde dess verksamhet men också som allmänt inslag i 
grannskapet är framträdande teman hos de intervjuade. Att inte få klarhet hur 
länge man kan räkna med förläggningen i grannskapet, eller att inte veta om 
man vågar knyta an till en asylsökande framstår som problematiskt för 
några.   

Svårigheterna som några upplevde med att knyta an till och inleda 
relationer med asylsökande handlade inte enbart om asylsökandes osäkra 
närvaro. Förläggningens etablering är ett exempel på ett främlingsskap i flera 
bemärkelser som kan skapa olust och ett avståndstagande.687 Inte enbart 
förutsättningarna för en flyktingförläggnings varaktighet, omfattning etc. är 
ovisst och osäkert, även dess inre liv karakteriseras av tillfällighet och 
flyktighet.688 Flyktingförläggningens inre väsen kan sägas gestalta en icke-
plats eller en extra yta som i likhet med flygplatsen eller torget är ett socialt 
ingemansland som folk är på men inte från.689 Ingen som vistas där har 
(inledningsvis) förläggningen som en gemensam utgångspunkt för sin 
identitet. Ingen väljer heller vistelsens varaktighet frivilligt.  

Det är som i Zygmunt Baumans terminologi skulle beteckna att vara i ett 
betwixt and between-stage.690 Även om identiteter och platsrelaterade 
gemenskaper med tiden kan utvecklas är flyktingförläggningens förutsätt-
ningar för det, inte de bästa. Reaktionerna som yttrar sig som svårigheterna 
att stå ut med det tillfälliga och instabila kan betraktas i termer av Baumans 
ambivalensskräck för det svårdefinerade och förfrämlingande i tillvaron.691 
                                                        
687 Simmel (1908/1981); Bauman 1991. 
688 Bauman 2002. 
689 Bauman 2002. 
690 Bauman 2002 s. 346. 
691 Bauman 1991. 
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Man skulle alltså kunna betrakta Malmlidenbornas frustration inför 
förläggningens ovisshet och tillfällighet som en ovilja att stå ut med det 
ambivalenta och främmande. Invånarna eller i Elias och Scotsons 
terminologi, de etablerade692, betraktade sannolikt de asylsökande med 
ambivalens som de hade svårt att förhålla sig till. De asylsökande bodde 
grannar men hade ingen uppenbar förankring. Den asylsökande 
förkroppsligar Baumans definition av en  främling som en ambivalent 
kategori.693 Den asylsökande har rätt att söka skydd men inte erkänts status 
som flykting med rätt till geografisk förankring. I invånarnas utsagor 
hänvisas till förläggningen som verksamhet och till de asylsökande som 
grupp. Avpersonifiering och distans694 synes känneteckna den strategi som 
invånarna valt för att reducera det ambivalenta och osäkra.695 

Motsvarande svårigheter med tillfälligheten och ovissheten levde de 
asylsökande med. De var i ett mellanläge där väntan och exil 
karakteriserarde dagarna.696 Hur ska man som asylsökande våga att göra 
förläggningen till ”sin” domän och hemvist och sin granne till sin bästa vän, 
om förutsättningarna kan ändras veckan därpå?   

 
Sammanfattning 
 
Reaktionerna som presenterats i kapitel sju knyter an till tiden före och under 
etableringen av förläggningen. Reaktionerna som presenterats i kapitlet kan 
sammanfattas som grannskapets kluvenhet i förväntningarna på förlägg-
ningens etablering och som motreaktioner som kom till uttryck i en rad 
frustrationer och missnöjesyttringar. Att reaktionerna bör betraktas som 
motreaktioner är för att reaktionerna riktades till och handlar i stor utsträck-
ning om myndigheternas agerande och inblandning i grannskapet.  

Upplevelserna av förläggningens tillfällighet och osäkerhet kan betraktas 
som en reaktion mot förläggningens karaktär av främlingsskap. I grann-
skapet fanns en önskan om stabilitet till följd av förläggningen tvärtemot vad 
mottagandet av asylsökande faktiskt innebär. Svårigheten att förhålla sig till 

                                                        
692 Elias & Scotson 1969. 
693 Bauman 1991; 1993; 2002. 
694 Se t.ex. Elias & Scotson 1969;Goffman 1961; Tajfel 1978. 
695 Distanseringen är samtidigt en bakomliggande mekanism till att man upplevde just ett 
främlingskap med förläggningen och de asylsökande. 
696 Agier 2002; Bauman 2002. 
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tillfälligheten och oförutsägbarheten med förläggningens och asylsökandes 
närvaro har här tolkats som en ovilja att utstå ambivalens.697 

Kapitlet har också illustrerat omständigheter som inverkat på förvänt-
ningarna och reaktionerna i samband med förläggningens etablering. 
Temana visar sammantaget på en komplexitet i hur reaktionerna kan förstås. 
I kluvenheten i förväntningarna innan och i reaktionerna efter förläggningens 
etablering dominerade ett nytttotänkande i de positiva förväntningarna. 
Distansering har i kapitlet lyfts fram som centralt i processen mot att göra 
förenklade polariserade och nyttoorienterade föreställningar om förlägg-
ningen och mottagande av asylsökande. Distansering förstås här som en 
aktiv mekanism i stigmatiseringsprocesser som går ut på att man betraktar 
individerna man förhåller sig till som en anonym och kategoriserad grupp.698  
Gestaltningen av en förväntningstruktur har också diskuterats som viktig för 
att förstå förekomsten av kluvna föreställningar. Lokala eldsjälar, 
kommunala beslutsfattare, invandrarverk och media medverkade i att 
konstruera olika förväntningar om etableringen och bruksbortsinvånarnas 
reaktioner. Medias, myndigheters och politikers medverkan i 
förväntningsstrukturen betraktades som ett slags inblandning i grannskapets 
självförståelse och beslutsprocesser. Påtagligt är att invånarnas reaktioner 
har inblandade myndigheter som adressat och är därför möjliga att betrakta 
som reaktioner mot inblandade myndigheters intervention. I detta slags 
motståndsreaktioner har historiska relationer mellan grannskapets invånare 
och myndigheter lyfts som viktig bakomliggande mekanism. Den 
antagonism och misstänksamhet som tidigare karakteriserat relationen 
mellan kommunens beslutsfattare och invånarna inverkade sannolikt på hur 
reaktionerna kom till uttryck från invånare mot inblandade myndigheter i 
Malmliden.  

Sammantaget visar kapitlet att reaktionerna på förläggningens etablering 
inte uppstått från att en samling individer reagerat på yttre stimuli utan 
reaktionerna måste betraktas med förankring i det rådande sammanhanget 
där flera aktörer och omständigheter var i samspel. 

                                                        
697 Ambivalensbegreppet syftar till Zygmunt Baumans förståelse av företeelsen (1990;1991) 
698 Se t.ex. Goffman 1963; Elias & Scotson 1969. 
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Kapitel 8  
 

Ett rumsligt uppdelat grannskap  
 
 

Gemensamt för innehållet i kapitel åtta och kapitel nio som följer, är att för-
läggningen sex år efter dess etablering på ett övergripande plan betraktades 
som inslaget av en ny värld i grannskapet. Det blev något nytt, inte bara nya 
människor med andra språk och nationaliteter, utan en annan värld och an-
norlunda aktiviteter. Hur man upplevde denna ”nya värld” är dock tvetydigt. 
De tematiska reaktioner som presenteras i kapitel åtta och det följande kapit-
let nio, ansluter till denna tvetydighet. Ett passande citat för denna tvetydig-
het kommer från en kvinnlig invånare i Malmliden:  

 
K: /…/för vårat samhälle så var det som en hel värld klev över våran tröskel. 
(r.i.10) 

 
Det är oklart hur uttalandet om att ”hela världen klev över tröskeln” skall 
värderas. Var det bra eller dåligt att hela världen klev över tröskeln? Citatet 
återspeglar den tvetydighet som fanns, där ”den nya världen” kunde betyda 
upplevelser av fascination och positiv överraskning medan det motsatta sna-
rare stod för upplevelsen av trängsel och intrång.  

Reaktionerna som presenteras i kapitel åtta har rumsliga förtecken. Flera 
intervjuade påpekade nämligen; ”att både bo och arbeta i lokalsamhället, var 
som att bo mitt i verksamheten”. Andra intervjupersoner uttryckte irritation 
över t.ex. slitage på miljön och över att grannskapets invånarantal på kort tid 
ökat från nivån på en by till en stad. Trängsel om grannskapets ytor och lo-
kaler, och sociala aktiviteter, vanor och rutiner som var annorlunda för 
grannskapet verkade oroa en del invånare.  

Andra uttryckte glädje över mer liv och rörelse och att mer folk i grann-
skapet gav liv åt det som annars hotat att tystna till följd av utflyttning och 
en åldrande befolkning. På olika sätt har dock intervjuade invånare, alla ka-
tegorier, pratat om det egna boendet kopplat till förläggningens närvaro, som 
en angelägen fråga. Reaktioner som rör boendesfären i relation till förlägg-
ningen är därför ett centralt tema i följande redovisning. Rumsliga konse-
kvenser av en i grannskapet utlokaliserad, integrerad flyktingförläggning 
framträder härigenom.699 De rumsligt orienterade temana som presenteras i 

                                                        
699Att integrera en flyktingförläggning i likhet med den i Malmliden innebar att aktiviteter 
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följande kapitel är sorterade under följande rubriker: Liv och rörelse med 
förläggningen i grannskapet och Den felplacerade förläggningen. 

I ett inledande avsnitt, Flyktingförläggningens och boendets platser, be-
skrivs grannskapets fysiska kontext med avseende på bostadsområdens, ga-
tors, byggnaders och förläggningens placering. Syftet är att beskriva det 
fysiska sammanhanget som de rumsliga reaktionerna relaterades till. 

 
 

Flyktingförläggningens och boendets platser 
 
De flesta intervjupersonerna hade något att säga om boendets, samhällets 
och flyktingförläggningens platser och hur man upplevde dem stå i relation 
till varandra. Intervjupersonerna – alla kategorier, oavsett om man arbetade 
på förläggningen eller inte, talade om rummet, platsen, det lokala, boendet, 
privatsfär och förläggningssfär, osv. Genom intervjupersoners beskrivningar 
av sitt grannskap och genom att själv besöka orten, fick jag snart klart för 
mig att Malmliden bestod av två, eller kanske tre mindre bostadsområden 
byggda under olika tidsperioder. Den delen som kallas ”central”, eller ”nere 
på samhället” var den gamla delen av samhället. Det var där byggandet av 
gruvsamhället tog sin början under början av 1940-talet. Där fanns affär, 
post, bank, Folkets Hus, skola, barnomsorg och där fanns också de flerfa-
miljshus och de upprustade gamla barackerna, som var de första bostäderna 
som byggdes i Malmliden.  

 
K: Samhället är ju uppdelat i olika bostadsområden och vi som bor uppe på 
berget märker nästan aldrig av flyktingarna. Nere på samhället däremot lever 
man med flyktingarna på ett helt annat sätt. Många bor i samma hus eller bor 
nära inpå. (r.i.16) 

 
Båda barackerna användes av Invandrarverket för mottagning. Där fanns 
reception, handläggarnas kontor, undervisningslokaler, sköterskeexpedition, 
personalutrymmen, m.m. I flerfamiljshusen, vanligtvis tvålägenhetshus, hyr-
de Invandrarverket lägenheter som blivit tomma efter avflyttning. Riksbyg-
gens åttiotvå lägenheter blev helt tomma efter neddragningarna i gruvan och 
den utflyttning av gruvarbetare som följde. Det var därför möjligt för In-

                                                                                                                                  
och boendet för asylsökande integreras på ett socialt och rumsligt plan med grannskapet i 
övrigt. För Malmlidens del yttrade sig detta t.ex. genom att asylsökande bodde i lägenheter 
och hus där gruvarbetarfamiljer tidigare bott, samt att t.ex. barnomsorg för asylsökande orga-
niserades inom ramen för befintlig kommunal barnomsorg. 



 228 

vandrarverket att hyra nästan alla lägenheter för asylsökande. Karakteristiskt 
för grannskapets bebyggelse är att det är nära till allting och att husen står 
tätt inpå varandra. Det är liten tomtyta till flerfamiljshusen och gatorna är 
smala.  

Två andra bostadsområden i grannskapet består av villabebyggelse. De 
båda områdena är placerade i utkanterna av samhällets centralare delar. Ett 
av villaområdena byggdes i början av 1960-talet och ligger placerat på en 
liten kulle ovanför de centrala delarna av Malmliden. På andra sidan finns 
det som var gamla disponentbostaden och bakom området samhällets fot-
bollsplan. Det andra villaområdet byggdes i slutet av 1970-talet och början 
av 1980-talet. I Malmliden benämner man det bostadsområdet ”uppe på ber-
get”. Området är placerat lite avskilt, på ett litet längre avstånd och med skog 
som skiljer villabebyggelsen från de centrala delarna av samhället.  

 
 

Liv och rörelse med förläggningen i grannskapet 
 
Förväntningarna på förläggningens etablering var som tidigare berörts stor. 
Många väntade sig ett uppsving för grannskapet i flera bemärkelser, bl.a. för 
arbetstillfällen. Det fanns också de som längtade efter mer folk i grannskapet 
och som under intervjun uttryckte att de var lättade över att det lyste i fönst-
ren igen. 

Ett par som bott i lokalsamhället sedan början av 1940-talet gav uttryck 
för en uppskattning av rörelsen kring förläggningen och att lokalsamhället 
levde upp igen. De satte denna lättnad i relation till ett Malmliden som de 
såg förde ett slags tynande tillvaro vilket de tyckte mycket illa om. Paret 
hade flyttat till grannskapet när det etablerades och hade varit med om tider 
när ekonomisk expansion och befolkningstillväxt karakteriserade grannska-
pet. Kvinnan beskrev hur slumrande grannskapet varit fram till dess förlägg-
ningen etablerades. 

 
K: /…/när flyktingförläggningen kom så blev det blev ju mer liv och rörelse, 
det blev mer fart, mera barn ute och lekte..det var ju ganska dött tidigare, nu 
bor ju folk här igen. Det lyser ju i fönstren igen. (r.i.13) 

 
Parets upplevelse av miljön sattes både i relation till hur det var strax innan 
asylmottagningen etablerades men också hur det var när de var unga och 
gruvsamhället blomstrade. Under intervjun berättade de om livet och rörel-
sen som lokalsamhället karakteriserades av under 1950- och 1960-talet. 
Båda liknade folklivet med rallarliv och guldfeber. Att det som de säger, 
”kunde gå hett till” och att livet kunde vara svårt och gruvarbetet farligt, 
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fanns också med i beskrivningarna. Men den positiva värderingen av ”att 
saker hände” och att ”det var ett levande samhälle” dominerade deras utsa-
gor. 

Förutom beskrivningen av det ”rallarliv” som karakteriserat Malmliden 
tidigare beskrev de även grannskapet som ett samhälle med klasshierarkier, 
motsättningar och stor rörlighet. 

 
M: Det var ju liv och något av ett rallarliv. Vi hade mycket roligt på den ti-
den./…/det kunde ju vara hårt också, en del platschefer var ju diktatorer som 
bestämde och lade sig i allting. Som arbetare kunde du bli uppkallad person-
ligen och bli tillrättavisad./…/jo nog kunde en del (arbetare) retade sig på ar-
betsledarna och skulle passa på att ge dem stryk på lördagen då det var dans 
på Folkets hus. (r.i.1) 
 
K: /…/nä inte var det så att man umgicks över klassgränserna. Det var 
gruvarbetare för sig och arbetsledare och de som jobbade ovan jord för sig. 
/../inte gick man hem till de där i ingenjörskretsar – de umgicks i sina kretsar 
– och vi i våra. (r.i.15) 
 
M: Här har ju flyttat folk ut och in. Det var något av ett sånt här genomfarts-
samhälle, ett Klondyke, förstår du. Det var många gruvkunniga från hela Sve-
rige som bodde här ett tag medan de hade sin familj i Dalarna eller i Norrbot-
ten som de for hem till då så småningom. (r.i.1) 

 
En man i tjugoårsåldern beskrev flera dimensioner i vad förläggningen med-
fört grannskapets stämning. Han pratade också om rörelsen i grannskapet 
men då både som något positivt och negativt. Den unge mannen, nyss fär-
digutbildad svetsare, hade arbetat ett par år som vaktmästare på förläggning-
en och hade varit med om omtumlande erfarenheter i mötet med asylsökan-
de. Trots det övervägde hans upplevelse av förläggningens närvaro som nå-
got positivt. Det liv och den rörelse som kunde vara påfrestande för grann-
skapet, verkade han tycka var normalt och inget konstigt som drog ner hans 
upplevelse av att bo granne med eller arbeta på förläggningen. Så här berät-
tade han: 

 
I: Hur tycker du att det är med förläggningen här då? 
 
M: Jag tycker det går jättebra även om det kan vara besvärligt. Det får liksom 
ta den tid det får ta. Blir det problem så blir det. När jag var med i Gårdsrådet 
hade vi också skoterutflykter och dom (asylsökande) fick följa med. Man 
hade skoter och kälke och dom (asylsökande) fick åka kälke och skoter och 
hur det nu var. Och då kom man i bra kontakt med dom (asylsökande). Ibland 
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kunde man komma i sämre kontakt och det kunde bli hårda diskussioner. 
Men det blir det ju alltid, det spelar ingen roll. 
 
I: Mm, har det betytt något annat att ha förläggningen här? 
 
M: ./…/vore det inte för den så hade vi inte haft kvar posten, Konsum hade 
försvunnit. /…/Det är bra att vi fått ha förläggningen så länge, det har varit 
mycket folk i rörelse men det har varit jobbigt ibland. Man kunde bli lite upp-
retad ibland. 
 
I: Hur då, på vad? 
 
M: (På andra samhällsbor) inte mellan vi ungdomar, men om man diskutera-
de med någon äldre person så blev det heta samtal ibland om vad man tyckte 
och tänkte (om förläggningen). Men det måste det få bli. Man kan ju tycka 
väldigt olika. (r.i.14) 

 
Intervjupersonens uppfattning om liv och rörelse innehåller alltså flera olika 
dimensioner. Det var liv och rörelse som var jobbigt, men som ändå tillhörde 
ett slags normaltillstånd enligt honom. Det var också liv och rörelse i positiv 
mening med mycket folk i rörelse, diskussioner, kontakt och aktiviteter. I 
slutet av citatet beskriver han en ytterligare dimension på livfullheten och det 
var de heta diskussionerna som han kunde hamna i med andra invånare om 
uppfattningarna om förläggningen och asylsökande. Hans upplevelse av att 
förläggningen medförde ett slags konfrontationer mellan grannskapets invå-
nare är något som flera beskrivit och då särskilt de som arbetade på förlägg-
ningen. I kapitel nio kommer vi att återkomma till detta tema och också få 
fler beskrivningar från just de som var anställda på förläggningen och från 
denne unge man som en av dem.  

Jag uppfattar att det äldre paret och den unge mannen bakom citaten i 
texten ovan delade ett slags värdering om vad som utmärkte ett gott klimat i 
grannskapet. För dem verkar det vara ett ”levande” och ”sjudande” folkliv, 
inte något lugnt och stillsamt liv vilket mer verkade påminna dem om ett 
grannskap i utförsbacke. Dessa intervjupersoners uppfattning kan liknas vid 
en beskrivning som en annan intervjuperson gjorde. Hon tyckte att åsynen av 
de asylsökande barnen ingav framtidshopp för grannskapet men också i 
största allmänhet.  

 
K: Att se skolgården fylld med barn igen, så som det var förut. Det ger fram-
tidshopp. Det är ju barnen som är framtiden. Även om just de här barnen inte 
stannar här, så betyder det något positivt för oss. /…/Det har varit några rik-
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tigt tunga år när man fasat inför att samhället töms på unga och barnfamiljer. 
Vad blir kvar här, vi gamlingar som håller oss kvar? (r.i.8) 

 
Det som illustrerats i avsnittet var alltså en upplevelse av förläggningens 
närvaro som något som tillfört grannskapet liv och rörelse, på ett faktiskt och 
ett symboliskt plan. Det var långt ifrån alla intervjuade som betraktade för-
läggningens närvaro på detta sätt. I nedanstående avsnitt får vi ta del av ut-
sagor som speglar en helt annan innebörd av det liv och den rörelsen man 
uppfattade förläggningen medförde. I det följande beskrivs några invånares 
upplevelser av förläggningen som ett i olika avseenden störningsmoment och 
intrång i grannskapet. 

 
 

Den felplacerade flyktingförläggningen 
 

Grannskapet – en förläggning 
 
En del intervjuade gav uttryck för att förläggningen i olika avseenden domi-
nerade orten till den grad att man upplevde sig trängd och att man hade bör-
jat betrakta hela samhället som en förläggningsverksamhet. Trängsel i sam-
hällets offentliga anläggningar var ett av uttrycken, men också vad som be-
skrevs som ett slags intrång ”hemma” och i privatsfären. Ofta uttrycktes 
upplevelsen av intrång och förläggningens dominans över alla grannskapets 
sfärer, diffust och oprecist, t.ex. att det var placeringen av förläggningen det 
var fel på.  

 
I: Hur tycker du att det är med förläggningen i samhället? 
 
M: Om du menar placeringen av förläggningen så är den åt helvete! 
 
I: Hur då menar du? 
 
M: Förläggningen och flyktingarna är ju mitt i samhället. Det sätter prägel på 
hela samhället. Det är tröttsamt att bo mitt i en förläggning, för det är så det 
har blivit. Samhället har blivit en enda förläggning. Och ingen har valt detta, 
varken flyktingarna eller vi som bor här. Jag menar ur flyktingarnas synpunkt 
är ju inte [Malmliden] deras val. Men man borde ha genomfört en placering 
av förläggningen som [Malmlidenborna] önskat utifrån egna utgångspunkter. 
(r.i.4) 
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Det är något oklart vad som avses med att förläggningen var ”felplacerad”.  
Förläggningen var ju inte en avgränsad företeelse eller byggnad i det här 
fallet. ”Förläggningen” fysiskt sett fanns i mottagningslokaler precis i cent-
rum för grannskapets liv och rörelse. Men ”förläggningen” var ju även där 
flyktingarna bodde, vilket var lite varstans i samhället och integrerat i hyres-
fastigheter med andra invånare. Dessutom var ”förläggningen” i alla samhäl-
lets service- och fritidsarrangemang där meningsfull vistelse ordnades. För-
läggningen var med andra ord utspridd överallt på orten.  

Vissa intervjupersoner ansåg att gränsdragningar mellan boendesfär och 
flyktingförläggningssfär var ett problem. Ofta handlade det om ett behov av 
att uppfatta tydligare gränser för vad som var hem och vad som var arbete. 
Några som särskilt påpekade detta var de som jobbade på förläggningen och 
som även bodde i grannskapet. Flera av de intervjuade menade att man ald-
rig var ledig eftersom man bodde ”mitt i verksamheten”.  

 
M: När du bor nere i samhället så är det faktiskt så att du bor mitt i verksam-
heten, för det är det du gör när du bor i ett samhälle där varannan invånare är 
flykting /../ Jag hade dom som grannar i stort sett åt alla håll. (r.i.7) 
 
M: När jag jobbade på förläggningen då var jag aldrig ledig. Allt är ju så nära 
här och när några asylsökande man träffat visste var man bodde så kom ju 
flera hem och skulle fråga om saker. Jag förstår ju att det är ganska naturligt, 
va. Jag bor ju här, så varför ska de inte kunna ringa på och fråga. Men man 
fick ju aldrig vara ledig. (r.i.3) 

 
De två ovanstående citaten är ganska talande för hur de som arbetade på 
förläggningen upplevde att bo i grannskapet och samtidigt arbeta på förlägg-
ningen. ”Att aldrig vara ledig”, enligt ovanstående citat, handlade inte enbart 
om att asylsökande sökte upp den förläggningsarbetande mannen i hemmet. 
Han betraktades också som del av förläggningsverksamheten utav andra 
invånare och det även efter arbetstidens slut. Det var vanligt att de som var 
anställda på förläggningen inte enbart blev uppsökta av asylsökande i hem-
met, utan också konfronterades av invånare med olika spörsmål som rörde 
förläggningen.700  

En annan invånarkategori som upplevde sig bo mitt i förläggningsverk-
samheten var de som bodde i de centrala delarna av grannskapet, nära för-
läggningens administrationsbyggnad. De som bodde nere på samhället tyck-

                                                        
700 I kapitel nio fördjupas temat om de förläggningsanställdas upplevelser av att bo i grann-
skapet. 
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te sig störas av förläggningen i större utsträckning än de som bodde i utkan-
terna av samhället. Man stördes av olika saker, ibland i form av att man 
tyckte att flyktingarna trädde över synliga eller osynliga tomtgränser eller att 
man upplevde ljudnivån som högre än vanligt till följd av fler invånare i 
grannskapet. På ett mer abstrakt plan kunde reaktionerna handla om att upp-
leva sin tillvaro mer trängd eller främmande. Genomgående var att de som 
bodde i samhällets centrala delar upplevde sig vara mer störda och irriterade 
på förläggningen. De som däremot bodde i samhällets yttre delar ansåg sig 
inte berörda av förläggningen med hänvisning till att de hade förläggningen 
på avstånd från sin boendesfär.  

 
K: Jo, vi hade ju förläggningen bakom huset..det gör sig ju stort med så 
många invandrare i ett sånt här litet samhälle.  
 
I: Hur yttrar det sig då? 
 
K.: Ja, jag vet inte. Det är ganska mycket liv runt huset och soptunnan är näs-
tan alltid full (r.i. 14) 

 
K: Det har ju satt sina spår, det har det ju - inte för mig personligen, jag har ju 
turen att jag inte bor mitt ibland dom. Jag behöver inte bry mig om jag inte 
vill, för jag har inget med dom att göra. Vi som bor här uppe är förskonade 
/…/men där nere är slitaget större – det har ju satt sina spår, det har det. (r.i.9) 

 
Det som störningarna handlade om var bl.a. en ökad rörlighet i områdets 
centrala delar. En del upplevde detta som störande och inkräktande på pri-
vatsfären medan andra som vi sett i ovanstående avsnitt, upplevde detta som 
något positivt och livgivande. En tredje uppfattning var att man tyckte att 
grannskapets centrala delar blev slitna och nedgångna till följd av förlägg-
ningens närvaro och bekymrade sig för det synliga förfallet som ingen ver-
kade ta ansvar för. I nedanstående avsnitt beskrivs dessa upplevelser.  

 
Upplevelser av intrång på privatsfären 

 
Det fanns en del invånare som hade synpunkter på asylsökandes vanor, liv, 
musik och höga ljud vid ”fel” tidpunkt på dygnet. Man använde någon form 
av måttstock för hur man ansåg att livet och vardagen skulle levas i grann-
skapet. Bakom reaktionerna fanns outtalade normer för fest, dygnsrytm, var 
man fick jobba, hur länge barnen fick vara ute på kvällarna, etc. I samman-
hanget är det förstås viktigt att reflektera över hur vardagslivet kan se ut för 
asylsökande som anländer i ett obekant sammanhang, i avsaknad av mycket 
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av det som strukturerar vardagen för gemene man. Utan jobb, kanske i av-
saknad av familjemedlemmar, utan ett riktigt hem att engagera sig i, utan 
släkt och välkända vänner att umgås med och med en högst tillfällig och 
osäker förankring i grannskapet, är det svårt att finna rytm och förutsägbar-
het i det dagliga livet. Dessutom varierade ju även utbudet av den organise-
rade meningsfulla sysselsättningen för de asylsökande vilket kunde innebära 
att de asylsökande var utomhus, promenerade eller besökte grannskapets 
offentliga anläggningar när de inte hade annat att göra.  

En del irriterade sig på vad man ansåg var annorlunda sätt att hantera 
dygnets timmar. Några invånare som bodde grannar med asylsökande klaga-
de över de asylsökandes annorlunda dygnsrytm, att de var vakna på nätterna, 
körde bil utan ljuddämpare sent på kvällarna och jobbade på fel tid på dyg-
net. Upplevelserna av störning relaterades ibland till gruvarbetarnas skift-
gång och att störningarna från asylsökande inkräktade på gruvarbetarnas 
sömnbehov. En av dessa påpekanden kom från en gruvarbetare som beskrev 
att han fick sin sömn störd utav en asylsökande som var uppe och jobbade på 
nätterna. 

 
M: /…/man ska finna sig i att vända på dygnet. /…/Det var en flykting som 
skaffade sig en dubblett till hobbylokalen och nattjobbade där /../ invandrar-
verkets personal redde ut problemet och då ordnade det sig.(r.i. 4) 

 
Andra påpekade att de asylsökande barnen var ute för sent på kvällarna och 
verkade då sakna tillsyn. Man irriterade sig på och oroade sig över att barnen 
lekte och stojade ibland mitt på gatan och kunde bli påkörda. Det fanns alltså 
inslag av både irritation och oro i dessa uttryck och det kom huvudsakligen 
från de invånare som bodde nere i samhället där bostäderna stod tätt och 
gatorna var smala.  

Något som engagerade flera intervjupersoner var gränserna mellan boen-
de och flyktingförläggning. Man beskrev att ”gränserna” mellan privatsfär 
och omvärld, inte uppfattades eller respekterades av asylsökanden. Men 
frågan är vilka gränser som avsågs och om de var möjliga att uppfatta? Tom-
terna som omgav tvåfamiljshusen i de centrala delarna av samhället var små 
och staket saknades oftast som en avgränsning mellan väg och privat tomt.  

I brukssamhällets bostadsplanering fanns det ekonomi och rationalitet i 
byggandet av husen och uppdelningen av tomter. Det var aldrig Gruvbola-
gets avsikt att hyresgästerna skulle ha prunkande trädgårdar där t.ex. ham-
mockar och bersåer skulle skapa rum för samvaro. Odlade gjorde man på 
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gemensamma lotter och umgås kunde man göra i föreningslivet.701 Därför 
var det liten yta som skiljde den privata bostadssfären från det lokalas offent-
lighet. Det antyds i beskrivningar att det funnits outtalade, men ändå med-
vetna gränser bland det lokalas familjer, som respekterades för att ge plats åt 
ett vardagsliv med åtskillnad av arbete och privatsfär. Det kan här förstås 
som att de gränser man inte brytt sig om att tidigare artikulera, beskrevs nu 
som viktigt att påpeka.  

 
K: Det som är en naturlig tomgräns för oss är det inte för flyktingar, det är 
inte ovanligt att dom går rätt över gården. (r.i.9) 

 
Flera intervjupersoner berättade att de efter förläggningens etablering för-
ändrat sitt sätt att bevaka sin privatsfär gentemot omvärlden. De menade att 
de tidigare haft ett mer öppet förhållningssätt till sina hem och ägodelar. Det 
påstods att man tidigare hade kunnat lämna saker ute och dörrar öppna. En 
ung man gav följande beskrivning av hur han börjar låsa om sig alltsedan 
asylsökande kom till grannskapet: 

 
M: Förut då kunde jag ju lämna bilnycklarna i låset och bildörren öppen och 
det spela ingen roll, men det går ju  inte nu./…/ Även om dom inte tagit nåt så 
har jag sett hur dom kikat in i bilen, in genom fönsterrutan och om man då 
har nå värdesaker är det lätt hänt att dom tar det. /…/så man  behöver låsa 
omkring allting. (r.i.14) 

 
Här beskriver alltså intervjupersonen att han tidigare lämnade nycklarna i 
billåset men att han sedan slutat med detta som ett slags förebyggande åtgärd 
– ifall någon skulle frestas att ta något. Strömmen av obekanta människor 
som passerade lokalsamhället verkar på det här sättet som beskrivits ovan, 
ha förändrat en del invånares vanor och några beklagade ett slags förlust av 
vad som var ett mer öppet, överblickbart och kontrollerbart grannskap. Det 
påstås också att stämningen i grannskapet förändrades från att det hade varit 
nära mellan människor, att alla har känt alla och umgåtts med varandra till 
ett samhälle som blivit låst och med ett växande avstånd mellan folk. 

 
M: Här har det aldrig varit långt mellan dörrarna om man säger så. Du har 
aldrig behövt ringa innan du tittar förbi. Det har liksom bara varit att kliva in. 
/…/ det har alltid varit lätt att få hjälp när man behöver det, ja jag tycker att vi 
i samhället alltid varit hjälpsamma med varandra, man delar med sig och får 

                                                        
701 Se Kap. 6 om Malmlidens historia. 
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något tillbaka någongång. Som en informell bytesekonomi, det är som en 
outtalad kod det där, att man hjälper varandra. /…/ Med förläggningen blev 
det ett mer låst och slutet samhälle. (r.i.5) 

 
M: när förläggningen kom hit, då blev det långt mellan människorna här. Jag 
vill hålla på det alltså. Det blev låsningar mellan folk. (r.i.7) 

 
I beskrivningen av hur slutet grannskapet blivit till följd av eller som en kon-
sekvens av intrånget man menar att förläggningen gjort på tomter och på 
privatsfären i övrigt så finns en beskrivning av grannskapet som öppet med 
hjälpsamhet och gemenskap mellan invånare. Denna underliggande historie-
skrivning skiljer sig från den som bl.a. gjordes av det äldre paret som upp-
skattade förläggningens liv och rörelse. I deras beskrivning var inte samhäl-
lets dörrar öppna för alla, och tydliga klasskillnader skapade klyftor mellan 
invånarna. Vilken betydelse dessa olika perspektiv på grannskapet kan ha 
haft för reaktionerna på förläggningen diskuteras vidare i den fördjupade 
analysen.  

Ett tema som också berördes var det slitage på boendemiljöer man mena-
de att flyktingförläggningen förorsakade. En ung kvinna i grannskapet trod-
de att slitaget som utmärkte förläggningens närvaro gjort att invånare flyttat 
från grannskapet.  

 
I: Om du skulle beskriva det här samhället för någon som aldrig varit här, hur 
skulle det låta? 
 
K: Ja, jag skulle väl säga att dom har dragit ner på gruvan, det är en sak. Sen 
skulle jag säga att vi haft Invandrarverket här i sex år och för att ge en ärlig 
bild skulle jag säga att det har varit som en invasion på samhället.  
 
I: Vad då invasion? 
 
K: Det har satt sina spår det har det. Jag tycker inte att jag behöver bry mig, 
men det är mycket mera slitage därnere (nere på samhället), det är det. Det ser 
så trist ut, slitet och hemskt.  
 
I: Men du säger att det påverkar samhället, påverkar slitaget folk som bor här 
på annat sätt än att man tycker det ser hemskt ut? 
 
K: Det är ju en del som flyttat, de sa att de inte trivdes längre, att det blivit 
otrivsamt här. (r.i.9) 
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Även förläggningschefen som intervjuades hävdade att folk flyttat för att de 
inte längre ville bo i ett område som förvandlats från ett välskött gruvsam-
hälle till något annat. Men till skillnad från den unga kvinnan i ovanstående 
citat, menade han att detta slags orsak till flytt från grannskapet användes 
som förevändning för folk som skulle ha flyttat oavsett.  

När det talades om slitaget på samhället som förläggningen förorsakat 
sattes detta ofta i relation till ansvaret för skötseln av förläggningens bygg-
nader och även av samhället i stort. Det hävdades att Invandrarverket inte 
brydde sig om skötseln eller tog ansvar för miljöerna och underhållet. Här 
sattes Invandrarverkets bristande ansvarstagande för bostäderna och utemil-
jön i relation till vad man ansåg hade varit Gruvbolagets föredömliga an-
svarstagande för fastighets- och miljöskötseln. Flera hävdade att samhället 
sett fint och välskött ut så länge som Gruvbolaget ”ansvarade för samhället”.  

 
M: Gruvbolaget ställde upp till 110% för samhället. Det var alltid snyggt och 
prydligt. Behövde man något lagat, fixat var det bara att ringa/…/ Flyktingar-
na strömmar genom samhället och det gör ett enormt slitage på lägenheter, 
trapphus och miljön runt omkring. Men hur ska man nu få kommunen och In-
vandrarverket att förstå att de måste axla det här ansvaret? (r.i.2) 
 
M: Förläggningen är ett enormt slitage på samhället…kolla bara hur det ser ut 
uppe på Riksbyggen. Kolla i trappuppgångar hur det ser ut och runt omkring, 
gräset växer och fasaden ramlar väl snart av. /…/Det vore lika bra att få veta 
hur länge vi ska ha det så här och när vi kan börja få ta tag i att rusta upp 
samhället så att det blir trivsamt för dom som ändå ska bo kvar här. (r.i.5) 

 
Det finns flera noterbara saker med dessa påståenden som vi återkommer till 
i den fördjupade analysen i slutet på kapitlet. Dock kan inflikas att det är 
svårt att lasta Invandrarverket för ansvaret för underhållet av lägenheter, 
byggnader eller gräsytor eftersom verket hyrde bostäderna av den kommuna-
la fastighetsägaren som köpt upp bostäderna av gruvbolaget. Men påtagligt 
är att invånarna bakom utsagorna tillskrev Invandrarverket ansvaret och 
asylsökande skulden för den miljöpåverkan som skedde i grannskapet och 
inte att det skulle kunna bero på några andra omständigheter. 

 
Trängsel på offentliga platser och i kommunala verksamheter 

 
I flera intervjuer gavs en bild av att det var svårt att samsas och att dela på 
grannskapets offentliga utrymmen tillsammans med asylsökande. Alla ver-
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kade inte vara lika förberedda på att badhuset, biblioteket, restaurangen och 
affärerna702 utgjorde viktiga och kanske de enda platserna där asylsökande 
kunde göra något meningsfullt. När intervjuundersökningen genomfördes 
beskrev några vad som kan liknas vid irritation över den trängsel som följde 
av att asylsökande blev många på grannskapets olika offentliga anläggning-
ar. En kvinna menade att hon inte kunde gå på badhuset mer, för att det var 
som hon sa: ”proppfullt med flyktingar”, någon annan beskrev hur deras 
tonåringar slutat gå på fritidsgården för att de asylsökande ungdomarna tog 
för mycket utrymme i anspråk.  

När intervjuerna genomfördes 1993-1994 framkom att det tidvis i grann-
skapet varit en hel del konflikter och svårigheter i mötet mellan asylsökande 
och ortsbor på grannskapets offentliga anläggningar och även i de kommu-
nala verksamheterna. Hur dessa konflikter yttrat sig verkar ha varierat bero-
ende på hur Invandrarverket och kommunen samverkat om flyktingmotta-
gandet, men också beroende på vilka direktiv som årligen gällt för organise-
ringen av meningsfull vistelse. Eftersom det varit stora variationer genom 
åren för hur staten organiserat verksamheter för asylsökande är det svårt att 
ge en sammanhängande bild av vad som egentligen fått genomslag på hur 
ortsbor och asylsökande samsats om de offentliga anläggningarna. Under 
tiden jag genomförde datainsamling var trängsel bland ungdomarna på fri-
tidsgården en aktuell fråga. Fritidsgårdsverksamhetens öppenhet möjliggjor-
de för både asylsökande och bofasta ungdomar att vara där så mycket de 
ville. De asylsökande ungdomarna hade enbart ett fåtal timmar i skolan och 
hade inte mycket annat att göra än att gå på fritidsgården. Den irritation som 
uppkom till följd av att de asylsökande ungdomarna dominerade gården i 
antal, var ingen ny företeelse. Det hade hänt förut och bottnade i princip i 
samma problematik, att ungdomarna hade för lite att göra.703 

Av intervjuerna framstår det som att det förekom en hel del svårigheter 
av liknande slag under de första åren med förläggningen i grannskapet. In-

                                                        
702 Det ska inflikas att grannskapets litenhet avspeglas i ytan och kapaciteten på offentliga 
anläggningar av olika slag. Badhuset, biblioteket och fritidsgården är exempel på platser där 
ytan kanske är mindre än i genomsnittet för anläggningar av det slaget. Därmed inte sagt att 
begränsade ytor är ett försvar till att alla inte ska kunna samsas om de offentliga anläggning-
arna som finns.  
703 Skolans rektor köpte in extern handledning till personalen på fritidsgården under våren 
1994 för att stödja personalens hantering av situationen. Tidigare vid en liknande situation 
beslutade skolan tillsammans med Invandrarverket att utvidga de asylsökandes skoltid med 
två timmar samhällsorienterade ämnen för att motverka understimulans och sysslolöshet 
(intervju med i.i.3, och dokument Samverkan mellan bofasta och asylsökande i [Malmliden] 
1994). 
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tervjupersoner som arbetat med skola och barnomsorg beskrev upplevelser 
av trängsel och konkurrens om tid och utrymme både på skolan och i barn-
omsorgen. En del av dessa problem hade sin förklaring i de initiala oklarhe-
terna mellan kommunens och Invandrarverkets ansvarstaganden för asylsö-
kandes verksamheter och sysselsättning. Invandrarverket ordnade barnom-
sorg i förläggningens lokaler och med förläggningens personal men de asyl-
sökande besökte även den kommunala öppna barnomsorgen.704 Intervjuper-
soner som arbetade inom barnomsorgen berättade att asylsökande vuxna 
med barn hade stort behov av att träffas någonstans och få prata medan bar-
nen lekte och då blev det daghemmets lekplats och lokaler som man sökte 
sig till. Frågor om huvudmännens verksamhetsansvar och gränser aktualise-
rades i samband med detta, vilket löstes genom att Invandrarverket finansie-
rade en deltidstjänst för den kommunala barnomsorgen. Den kommunala 
barnomsorgspersonalen ökade öppettiderna för den öppna barnsomsorgen 
och bjöd in både bofasta och asylsökande barn och föräldrar att samtidigt 
besöka den öppna barnverksamheten. Det visade sig fungera bra till en bör-
jan men mynnade snart ut i att de bofasta invånarna gick dit en särskild tid 
på dagen och de asylsökande vid en annan tidpunkt. Så här sammanfattas 
försöket att integrera invånarna och de asylsökande i den öppna barnomsor-
gen i en projektrapport från daghemmets personal. 

 
”Under vårterminen 1989 bjöd vi in de asylsökande barnfamiljerna till vår 
öppna förskola./…/vi fick snabbt många besökare. De flesta flyktingfamiljer 
kom på eftermiddagarna medan [Malmlidenborna] kom på förmiddagarna. 
Det var bara enstaka [Malmlidenbor] som kom på eftermiddagarna och de 
kände sig inte passa in bland de asylsökande. Verksamheten utkristalliserades 
snart, svenskar på onsdagar, asylsökande måndagar och torsdagar. Det upp-
levde vi som ett problem. Hade vi trängt undan [Malmlidenborna]?705 

 
Noterbart i det ovanstående citatet är att man upplevde denna delning eller 
segregering som ett problem. Det man uppfattade som problematiskt var 
dock inte att föresatsen att samsas på den öppna barnomsorgen havererade, 
utan att man riskerade tränga undan Malmlidenborna. Skollagen och lagen 
om mottagande av asylsökande, inkluderade asylsökande barn i grundsko-
lans verksamhet. För andra verksamheter, t.ex. fritidsgårdsverksamheten och 
barnomsorgen med öppna verksamheter, blev gränsdragningarna något av ett 
problem. I dessa verksamheter aktualiserades regelverket för mottagande av 

                                                        
704 Tidsmässigt utspelades detta 1989. 
705 Projektrapport 1993:1. 
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asylsökande och de egna organisationernas regelverk om vilken målgrupp 
verksamheten inkluderade. Det fanns vid tidpunkten inget formellt ansvar 
för kommunen att inkludera de asylsökande i omsorgen, om inget annat hade 
avtalats med staten. Offentliga anläggningar som t.ex. kommunala sportan-
läggningar, lekplatser eller badhus var dock öppna för alla och saknade sär-
skiljande offentliga regelverk. Men även på anläggningar av detta slag upp-
stod trängsel och konkurrens som i vissa fall ledde till att man ordnade sär-
skilda bokade kvällar för invånare respektive asylsökande.706  

Det finns många frågor som aktualiseras med anledning av detta. Var 
grannskapets anläggningar för underdimensionerade för antalet besökare 
eller var Invandrarverkets utbud av organisering för asylsökande för litet? 
Eller var personal och invånare i grannskapet oförberedda för hur man skulle 
hantera samspelet med grannskapets nya invånare? Eftersom räckvidden för 
studien är begränsad så är det inte möjligt att ge ett fullständigt svar på detta. 

Utifrån intervjuer och dokument av olika slag framgår det dock att perso-
nalen inom Malmlidens olika kommunala verksamheter till en början var 
överrumplade inför frågan hur man skulle hantera mötet mellan asylsökande 
och invånare i verksamheterna. Det framgår också att kommunens personal 
tog en mängd olika initiativ för att öka personalens kunskap om asylmottag-
ning, och för att hitta sätt att samverka mellan organisationerna. En samver-
kansgrupp bildades på initiativ från kommunpersonalen som hette asylmot-
tagning i samverkan.  I denna grupp ingick huvudsakligen representanter 
från kommunens verksamheter men också olika föreningar och kyrkan.707 
Invandrarverket (förläggningen) och socialnämnden i kommunen ingick som 
aktörer så sent som 1993. Denna grupp bildades 1990 och fanns fortfarande 
när intervjuerna genomfördes 1993-1994. I gruppens målsättningar ingick 
förutom att öka samverkan mellan de kommunala verksamheterna också att 
hitta samarbetsformer med flyktingförläggningen. Efter att ha deltagit på 
gruppens möten och tagit del av olika skriftliga dokument och projektrappor-
ter från gruppens långvariga arbete så framgick det för mig att det initialt 
rådde stor vilsenhet om hur man skulle samordna flyktingmottagandet mel-

                                                        
706 Ur dokumentationen (dokument 1991a; 1993a) från gruppen för asylmottagning i samver-
kan går att läsa hur man hanterade kollisionen med simundervisning för asylsökanden, som 
tydligen var mycket populär, och grannskapets övriga invånare. Genom att reservera badhuset 
för idrottsföreningen en kväll i veckan inkluderade man alla grannskapets invånare men ute-
slöt de asylsökande dessa kvällar.  
707 I kapitel nio beskrivs gruppen för asylmottagning i samverkan närmare med avseende på 
vilken målsättning man hade med verksamheten och några av de aktiviteter som gruppen 
ägnade sig åt.  
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lan stat och kommun, men också om vem som hade ansvaret för att stödja, 
och leda kommunens personal i grannskapet. Det rådde också osäkerhet om 
hur man skulle agera vid, och vem som ansvarade för att lösa, konflikter som 
uppstod i mötet mellan asylsökande och invånare i grannskapet.  

 
 

Fördjupad analys  
 
De reaktioner som presenterats i kapitlet har på ett eller annat vis varit av 
rumslig karaktär. Flera reaktioner handlade om upplevelsen av intrång på 
den egna privatsfären eller av brott mot normerna om rätt liv i grannskapet 
och om vem som hade tillhörighet till olika platser i grannskapet. Delvis 
betraktades förläggningens verksamhet som både fysiskt och socialt felpla-
cerad. Liksom det i kapitel sju fanns inslag av positiva förväntningar på eta-
bleringen innehåller kapitel åtta exempel på att man uppskattat närvaron av 
förläggningen då det tillfört grannskapet liv och rörelse. Det ter sig motsä-
gelsefullt att en del invånare i grannskapet uppskattat det tillskott av liv för-
läggningen medförde medan andra uttryckte det som påträngande. För att 
förstå dessa olika spatialt präglade uttryck bör reaktionerna presenterade i 
detta kapitel liksom det i kapitel sju, betraktas som kontextuella. Oavsett om 
invånare betraktat närvaron som positiv eller påträngande kan detta sättas i 
relation till hur de uppfattat och konstruerat grannskapets historia och tillhö-
righet. I det följande kommer jag att argumentera för att reaktionerna var 
olika beroende på vad platsen representerar för olika individer.708  

Platsens representation,709 dvs. (rumsliga meningar om platsen), hur dess 
historia kan förstås, platsens identitet och hur tillhörigheten definieras är av 
betydelse för att förstå varför en del invånare betraktade förläggningen som 
felplacerad och asylsökande som i mindre utsträckning tillhöriga grannska-
pets platser. Enligt platsteoretiska perspektiv, kan det råda konflikt och kon-
kurrens om platser.710 Områden inmutas, tas i besittning och grupper exklu-
deras genom maktpraktiker men också genom att symboliska strategier an-

                                                        
708 Benämningen platsens representation är liktydigt med platsens rumsliga meningar (Soja, 
1985; De Certeau 1984; Lefebvre 1991). Det syftar alltså på att en plats, i det här fallet ett 
grannskap, fylls med meningar om vad den är, vad den kan kallas, hur dess historiska bak-
grund kan karakteriseras, vad som utmärker tillhörigheten till den etc. Meningarna kan vara 
många, konfliktfyllda och kan vara i konkurrens. Platsens representation kan kanske anses 
vara summan av alla rumsliga meningar. 
709 Se Soja, 1996; De Certeau 1984; Lefebvre 1991. 
710 Lefebvre 1991; Wilton 2002. 
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vänds. Syftet med och resultatet av olika slags platsrelaterade handlingar kan 
alltså vara att exkludera grupper eller individer från platsen. Jag kommer i 
det följande att argumentera för att invånarna genom att använda symboliska 
strategier om grannskapets historia, vad det utmärktes av, hur det kunde 
förstås, definierade platsens representation. Dessa strategier utgjorde samti-
digt (avsiktliga eller oavsiktliga) maktpraktiker för att exkludera asylsökande 
genom att rasialisera grannskapets platser.711  

Vad en plats är, hur dess historia kan karakteriseras, hur tillhörigheten de-
finieras etc. är relativt och i viss utsträckning subjektivt beroende på enskil-
das olika upplevelser av och emotionella bindningar till platsen. Men i 
Malmliden liksom i många sammanhang där det råder konkurrens och mot-
sättningar712 av olika slag används valda delar av platsers historia och repre-
sentation i övrigt selektivt som maktpraktiker för att legitimera en viss för-
ståelse av platsen och dess tillhörighet.713  

Invånarna i Malmliden använde bakåtblickande och nostalgiska minnes-
bilder i ett försök att hålla föreställningen om det gamla gruvsamhället in-
takt.  Dessa nostalgiska minnesbilder kan betraktas som ett sätt att muta in 
grannskapets identitet och tillhörighet och definiera ut förläggningen och 
asylsökande som främmande (och kanske hotande) för grannskapet. Dessa 
uttryck fanns sida vida sida med utsagor som innehöll ett motsatt budskap, 
där grannskapets identitet och tillhörighet sågs som tämligen öppna för för-
ändring och omdefinition och där förläggningen och asylsökande betraktades 
som något livgivande för ett annars stagnerat grannskap.  

I kapitlet finns uttryck för upplevelser av att förläggningen gjort intrång 
på privatsfären för en del invånare. Detta bör betraktas mot bakgrund av att 
asylsökande som grannar mycket påtagligt betraktades som en klientkategori 
och därför förknippades med förläggningen som social verksamhet. Att bo 
granne med en asylsökande betraktades som att bo granne med en social 
verksamhet och det ville man inte ha nära inpå den egna husknuten. 

Kapitel åttas fördjupade analys är fortsättningsvis strukturerad i tre te-
man. Dessa teman innehåller i sin tur ett fåtal begreppsliga benämningar på 
de processer som format reaktionerna. I invånarnas sätt att uttrycka hur man 
upplevt förläggningens och asylsökandes närvaro (som intrång eller som ett 

                                                        
711 Jag menar att rasialisering (etnisk delning) av platsen följer som ett resultat av strategierna 
för att muta in grannskapets platser, inkludera (invånarna) och exkludera de asylsökanden. Att 
platsen rasialiseras behöver alltså inte ha varit en intention men är likväl, ett resultat av reak-
tionerna och förhållningssätten. För begreppet rasialisering hänvisas till Wilton 2002. 
712 Se Davis 1992; Sassen 2000; Blakely & Snyder 1997; Wilton 2002. 
713 Se t.ex. Blakely & Snyder 1997; Wilton 2002. 
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livgivande välkommet inslag), användes olika slags strategier eller praktiker 
för att legitimera uppfattningarna. De strategierna som iakttagits är i tur och 
ordning: romantisering av det förflutna – försvar av platsens representation, 
platsens representation som något föränderlig och representation av platsen 
och de felplacerade andra.  
 
Romantiseringen av det förflutna - försvar av platsens representation 
 
Vad inverkade på att en del invånare betraktade förläggningen som felplace-
rad och som ett intrång medan andra såg dess närvaro som ett välkommet 
inslag av liv och rörelse? En del invånare berättigade sin upplevelse av flyk-
tingförläggningens rumsliga intrång genom att förmedla mentala föreställ-
ningar om vad grannskapet varit och vad det borde vara. I konstruktionen av 
dessa mentala föreställningar valdes bilder av grannskapet ut som var selek-
tiva och romantiserande. Det var ett romantiserande av det förflutna som jag 
hävdar syftade till att sätta gränserna för tillhörighet och för att återta grann-
skapet (läs gruvsamhället) man ansåg ha gått (höll på att gå) förlorat. 

De som beskrev att flyktingförläggningen inverkat negativt berättade om 
förläggningens inverkan på grannskapets förgångna av öppenhet och närhet i 
relationer. Man beskrev även förläggningens negativa inverkan på slitage 
och förfall av miljö och byggnader. Och slutligen beskrevs också att för-
läggningen medfört att folk flyttat från grannskapet. Märkbart är att det i 
dessa reaktioner om förläggningens negativa inverkan så finns en bakomlig-
gande berättelse om vad grannskapet utmärktes av (när förläggningen inte 
var där). Här återgavs indirekt en bild av Malmliden som ett öppet och har-
moniskt samhälle, med öppna dörrar och nära relationer – som förändrats till 
följd av intrånget av förläggningen och flyktingarna. Påtagligt är att man i 
dessa utsagor plockat ut valda delar av Malmlidens historia för att berätta om 
den negativa förändringen till följd av förläggningen.  

Wilton714 beskriver att platsers identitet (och tillhörigheten till den) alltid 
produceras och reproduceras genom materiella och symboliska strategier. 
Dessa symboliska handlingar kan utgöras av att man berättar en selektivt 
vald historia för att rättfärdiga bilden man har av grannskapet eller vilka som 
hör hemma där. Vid oönskade förändringar av ett grannskap används ofta 
romantiserande symboliska, selektiva urklipp av grannskapets förflutna som 
legitimerar att det var bättre förr.  

                                                        
714 Wilton 2002. 
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Beskrivningarna som invånarna gjorde om relationerna och vardagslivet i det 
historiska gruvsamhället om ”de öppna dörrarna” och grannsämjan visar en 
motsägelsefull och kanske inte så trovärdig bild. Andra utsagor och beskriv-
ningar som gjorts om gruvsamhället715 tyder snarare på att det var ett grann-
skap där det fanns tydliga gränser för umgänge och boende som upprättats 
och reproducerats på klassmässiga grunder. Här har tydliga demarkationslin-
jer funnits i form av upplåtelsekontrakt, bostadstilldelning och en tydlig dif-
ferentiering i bostadsbeståndet. Befolkningen skulle hållas isär och det var 
inte enbart gruvbolaget som producerade denna maktpraktik, utan den fanns 
även i invånarnas rumsliga uppfattning. 

Likaså ger klagomålen på att fel saker görs vid fel tidpunkt, en bild av ett 
grannskap där det alltid funnits ett slags konsensus i vardagslivet, eller ett 
slags homogent vardagsliv. Det är ytterligare ett exempel på en selektivt vald 
historisk bild om ett uppdiktat homogent Malmliden. I Malmliden har ju 
gruvarbetare flyttat in och ut och orten har beskrivits som ett samhälle där 
det varit svårt att få kontakt med andra på annat sätt än genom föreningslivet 
eller genom att umgås med arbetskamrater med samma klasstillhörighet.  

En utsaga som används för att legitimera ett avstånd till flyktingförlägg-
ningen är att invånare flyttat ut från grannskapet för att de känt sig utstötta 
eller som främlingar i sitt eget samhälle. Rimligheten i detta är tvivelaktigt 
då invånarantalet har varit i en stabilt nedåtgående trend sedan 1960-talet.716  

Det är alltså möjligt att begripa talet om vad grannskapet varit, är osv. 
som symboliska strategier717 för att legitimera ett avståndstagande till de 
asylsökande och flyktingförläggningen.   

 
Representation av grannskapet som föränderligt  

 
Som redan påpekats gav inte alla uttryck för att ha upplevt förläggningen 
och de asylsökande som ett intrång i grannskapet. Tvärtom fanns det de som 
menade att förläggningen gav liv, rörelse och livslust åt ett annars slumrande 
och stagnerande grannskap. De som uttryckte detta var bl.a. några äldre in-
vånare med så långvarig förankring i grannskapet att de upplevt förändring-
arna genom åren från gruvortens rallarliv till successiv nedgång och utflytt-
ning. I deras argument för förläggningen som ett positivt tillskott för grann-
skapet användes bilder från förr som också var av selektivt slag men inte 
                                                        
715 Se kap. 6. 
716 Se kap. 6. 
717 Symboliska strategier är strategier med ett symboliskt innehåll eller budskap (se Wilton 
2002). 
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fullt lika romantiserande. Här berättades om ett grannskap där det fanns 
barn, liv och rörelse men med ett vardagsliv där det fanns klasshierarkier, 
konflikter och som var tämligen föränderligt. De berättade bl.a. om ett flöde 
av inflyttande och utflyttande som gjorde Malmliden till något av ett genom-
fartssamhälle. Deras förståelse av samhällets historia låg till grund för en 
positiv tolkning av förläggningens inflytande på grannskapets förändring. I 
deras representation av platsen har grannskapets kultur aldrig varit homogen 
eller tillhörigheten stabil och bestämd och därför har inte heller förläggning-
ens och asylsökandes närvaro inneburit något obekant eller avvikande för 
grannskapets identitet.   

 
Platsens representation och de felplacerade andra 

 
Tidigare i kapitlet redovisades uttryck för upplevelser av att förläggningen 
gjort intrång på privatsfären för en del invånare. Utsagor i stil med att ”hela 
grannskapet blev till en förläggning” och ”det är som att bo mitt i en verk-
samhet” avslöjar att invånarna bakom dessa uttryck gör en bestämd kategori-
sering av sina nya grannar som de andra, de som inte tillhör, eller i Elias och 
Scotsons termer; de är outsiders.718 Men att det skulle vara påträngande att 
ha asylsökande som grannar verkar inte bara stå för att invånarna definierat 
de asylsökande som icke tillhöriga, eller som tillfälliga besökare i grannska-
pet. De som uttryckte påfrestningar med att bo i närheten av asylsökande och 
förläggningen satte dessutom likhetstecken mellan den asylsökande grannen 
och förläggningen som verksamhet. Invånarna har därmed inte enbart kate-
goriserat asylsökande invånare som en klientkategori utan även definierat 
asylsökandes hem (om än tillfälliga hem) som en institution och en del av en 
verksamhet. Invånarna bakom dessa citat uttrycker en påtaglig avpersonifie-
ring av och ett avståndstagande till de asylsökande grannarna. Det är möjligt 
att betrakta detta som en rak fortsättning på det distanstagande och den av-
personifiering av flyktingarna som skedde redan under etableringsprocessen.  

I anslutning till detta är det på sin plats att även diskutera den beskyllning 
som riktades till de asylsökanden för vad man menade var en försämring av 
grannskapet. Jag syftar här på utsagor som innehöll beklagan över hur slitna 
bostäderna blivit till följd av förläggningen eller hur skräpigt och vildvuxet 
det blivit på tomter och andra ytor.719 

                                                        
718 Elias & Scotson 1969. 
719 Denna beskyllning gjordes möjlig genom den nyss nämnda distanseringen och kategorise-
ringen som gjordes av de andra, klienterna, de som inte riktigt hörde till grannskapet. 
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Bostadsområdens försämring förklaras generellt sett ofta som ett resultat av 
attityder och beteenden hos annorlunda eller utsatta grupper, istället för att i 
första hand betraktas som förorsakade av strukturella förändringar.720  Om 
det därtill förekommer stigman av gruppen som t.ex. tärande på samhället, 
socialbidragsberoende eller liknande används argumenten om den negativa 
inverkan på grannskapet troligen för att legitimera gruppens marginella 
ställning.721 Det är inte ovanligt att städers och områdens försämring och 
förfall förklaras genom att man beskyller redan stigmatiserade klientgrup-
per.722  

Stigmatisering eller rasialisering av de andra förutsätter ett gemensamt vi, 
en föreställd gemenskap och identitet av oss som hör samman och hör till.723 
Jag vill påstå att det i åtskilliga citat finns exempel på konstruktioner av detta 
”vi”. I invånarnas mentala föreställningar om grannskapet har Bruksbolaget 
en särskild central plats. Gruvbolaget har genom konstruktionen av tillhörig-
het skapat en (lokal) identitet som har vissa privilegier. Det är gruvarbetaren, 
som levt skötsamt, följt gruvarbetets rytm och arbetat när det varit tid för det. 
Utsagor i stil med att ”med förläggningen har vi fått vanor, handlingar som 
vi inte är vana vid” – är här ett sätt att konstruera en platsrelaterad kultur och 
tillhörighet – ett gemensamt vi och att definiera dom andra och deras vanor 
som annorlunda och som främmande i vårt grannskap.724 I denna konstruk-
tion lutar man sig mot det historiska minnet av en stark homogen gruvarbe-
tarkultur som inte längre finns och kanske aldrig funnits. Det är en selektiv 
bild av grannskapet som andas nostalgisk etnocentrism.725 Bilden som för-
medlas ger sken av ett grannskap med en homogen livsstil och där alla levt i 
samförstånd. Min tolkning är att de Malmlidenbor som beskyllde förlägg-
ningen och asylsökande för grannskapets försämring använde en selektiv 
förståelse av grannskapet för att den legitimerade en exkludering av de man 
ansåg vara felplacerade (displaced).726 Det är t.ex. märkbart att det i flera 
citat talades om hur bra det var förr när gruvbolaget skötte samhället men att 
man inte betraktade slitaget och förfallet som senare skett som en konse-
                                                        
720 Ericson, Molina & Ristilammi 2002. 
721 Se Wilton 2002. 
722 I offentliga diskussioner om situationen i storstädernas förorter hänvisas ofta till en över-
representation av utlandsfödda invånare som står utanför arbetsmarknaden och att det är just 
detta som utgör orsaken till områdenas förfall och impopularitet.  
723 Se t.ex. Bauman 2002; Wilton 2002. 
724 Se Elias & Scotson (1969) om de etablerade och outsiders. 
725 Frankenberg m.fl. (1993) hävdar att omgivningen alltid är kodad för vem som hör till och 
då även i termer av etnisk tillhörighet. 
726 Wilton 2002 s. 317. 
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kvens av gruvbolagets tillbakadragande av ansvar och de övriga strukturella 
förändringarna som skett. Däremot såg man slitaget som en effekt av för-
läggningens och asylsökandes närvaro. 
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Kapitel 9  
 

Ett socialt uppdelat grannskap   
 
 
Detta kapitel handlar om reaktioner som på olika sätt har fått konsekvenser 
för grannskapets sociala relationer. Det är reaktioner som bygger på de skif-
tande erfarenheter man gjort av förläggningens närvaro som inneburit att 
olika grupper i grannskapets delvis hamnat i ett slags motsättningsförhållan-
de. Reaktionerna i föregående kapitel handlade bl.a. om förläggningen och 
de asylsökande som fysiskt och socialt felplacerade i grannskapet. Det till-
skott av invånare och rörlighet i vardagslivet förläggningen och de asylsö-
kande medförde, betraktades både som något livgivande och upplyftande 
men också som något påträngande och störande. 

Reaktionerna som framställs i detta kapitel utgörs av invånares erfarenhe-
ter av eller lärdomar från kontakten med förläggningen och de asylsökande. 
Sammantaget ger kapitlet en komplex bild av invånares sociala relationer 
som en följd av att man betraktat närvaron av förläggningen och de asylsö-
kande på olika sätt. Skilda uppfattningar om förläggningens närvaro har 
brutits mot varandra och påverkat relationerna mellan invånare. Det är ett 
slags uppdelning av grannskapet socialt sett, på det sätt en del av de inter-
vjuade uttryckte ett engagemang i flyktingförläggningen och de asylsökande 
medan en del uttryckte ett socialt avståndstagande.  

Kapitlet beskriver även de konsekvenser dessa tvetydiga reaktionsmöns-
ter fått i termer av konfrontation mellan grupper av invånare. Olika uppfatt-
ningar och reaktioner har brutits och konfronterats mot varandra och mellan 
grupper av invånare. 

Kapitel nio är upplagt på liknande sätt som de två föregående resultatka-
pitlen. Först presenteras tematiska beskrivningar av olika slags reaktioner, 
illustrerade med citat och referat. Därefter följer en fördjupad analys av reak-
tionerna. Ambitionen med analysen är liksom i tidigare kapitel att diskutera 
och begreppsliggöra olika omständigheter till varför reaktionerna ser ut som 
de gör och har uttrycks som de gjorts.  
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Lärdomar av en ny värld 
 

Ett kulturberikat grannskap och berikande lärdomar 
 

Som framgick i kapitel åtta så förekom relativt många exempel i intervjuerna 
på att man värderade det liv och den rörelsen som förläggningen medförde 
som något störande. Samtidigt gav man uttryck för att livet och rörelse som 
förläggningen medförde var något välkommet och positivt. De flesta jag 
intervjuat har haft något att säga om ett ökat kulturflöde som en följd av 
förläggningens närvaro i grannskapet. För en del framställs detta som nega-
tivt och påfrestande men för en del som något positivt. En del som talade om 
det i positiva termer berättade om tämligen ytliga ting som det utökade utbu-
det av varor i grannskapet medan andra berättade om en kulturell berikning 
och lärdomar av att ha relationer med människor från andra länder. Redan 
innan etableringen av förläggningen uttryckte en del personer höga förvänt-
ningar på vad asylsökande från andra länder och med andra kulturer skulle 
innebära för grannskapet. Många längtade efter intryck från omvärlden vil-
ket också verkar ha omsatts i handling genom organiserade kulturveckor, 
matlagning med asylsökande och gemensamt firande av traditioner. För en 
del av intervjupersonerna var inte kulturutbyten något man planerat eller sett 
särskilt fram emot, men som ändå var ett resultat av de sex år förläggningen 
och asylsökande varit i grannskapet. Genom de nya invånarna som också 
kunde ha bott över ett år i grannskapet skedde olika slags avsiktliga eller 
oavsiktliga anpassningar till de nya invånarnas kulturer. 

En kvinna som arbetade på en av livsmedelsaffärerna i grannskapet berät-
tade om hur hon inledningsvis inte alls hade planerat det slags utbyte som 
ändå vuxit fram genom åren. En del av detta var en följd av att asylsökande 
efterfrågade matvaror som inte fanns i grannskapets affär. Allteftersom hon 
tog hem olika nya varor ökade hennes eget men också andra invånares in-
tresse för nya kryddor, frukter och maträtter vilket också ledde till att asylsö-
kande bjudit in henne och andra invånare för att laga mat tillsammans. Kvin-
nan beskrev att affären som mötesplats i det mindre grannskapet medförde 
att alla i princip kände alla och pratade med alla men att många asylsökande 
förblev anonyma för flertalet. Som affärspersonal blev hon genom denna 
centrala knytpunkt ett välkänt ansikte för många asylsökande och knöt 
många kontakter. Utan att ha haft en direkt avsikt att knyta kontakter med 
asylsökande så resulterade de många kontakterna ändå i relationer som var 
mer vänskapliga. Vid något tillfälle när hon varit sjukskriven och sänglig-
gande en längre period överraskades hon av att asylsökande besökte henne i 
hemmet. 
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K: Men det gjorde mig lite överraskad men mycket glad förstås, när jag var 
sjuk och en av de asylsökande jag lärt känna på affärn då, en mycket vänlig 
fru och hennes man, kom hem till mig med blommor och sötsaker från deras 
hemland. Jag hade nog inte väntat mig det. (r.i.18) 

 
De som vid olika perioder bott grannar med asylsökande berättade om lite 
olika grad av öppenhet inför sina grannar. Några berättade att de inte alls 
ville ha kontakt och undvek det medan andra gått in för att lära känna sina 
grannar och hade fortsatt ha kontakt även efter det att de asylsökande famil-
jerna flyttat från grannskapet. Av de 19 personer jag intervjuat hade ett fåtal 
under olika perioder varit mer medvetet inriktade på att knyta kontakt med 
asylsökande. Tre av intervjupersonerna hade via sitt engagemang i kyrkan 
varit vänfamiljer i olika omgångar och också haft fortsatt kontakt efter att 
asylsökande fått uppehållstillstånd eller avvisats. En av de intervjuade berät-
tade hur hans familj blivit så ledsna vid ett avvisande att de inte ville ha en 
närmare relation med asylsökande igen. Fyra av dem som arbetade på för-
läggningen hade också i perioder relationer till asylsökande utanför jobbet. 
En ung man som var engagerad i ett Ungdomsråd brukade tillsammans med 
sina kompisar ordna skoterfärder eller filmkvällar där asylsökande ungdomar 
ibland bjöds in. En annan av intervjupersonerna var också engagerad i före-
ningslivet och brukade ta med asylsökande i fotbollslaget. Samme person 
hade också haft sociala relationer med asylsökande familjer. Andra intervju-
personer hade överhuvudtaget aldrig haft en närmare relation till någon asyl-
sökande men ansåg ändå att det var bra för samhället att de asylsökande 
funnits där så länge. De talade om behovet för samhällets invånare av ”att ta 
del av andra kulturer”, men också att få chansen att ”lära sig om att ta hän-
syn till andra”. 

För en del intervjupersoner var förläggningens och asylsökandes närvaro 
berikande på olika sätt. För många hade kontakten med asylsökande varit 
emotionellt omvälvande och ibland överrumplande. Lite mindre än en tred-
jedel av de 19 jag intervjuat hade haft någon typ av anställning på förlägg-
ningen och merparten av upplevelserna av att man upplevt sig berikad som 
människa kom naturligt nog från dem. Från ett fåtal andra intervjuade som 
haft vänskapsrelationer eller kommit i nära kontakt med asylsökande på 
annat sätt, så handlade de berikande lärdomarna om vad man lärt sig eller 
vilka insikter man fått genom dessa relationer.  

En av de tre intervjupersoner vars familjer varit s.k. vänfamilj till asylsö-
kande familjer berättade om en vänskap som utvecklats med någon av de 
asylsökande familjerna som var av ett annat slag än den med grannskapets 
bofasta invånare. Han berättade att den asylsökande familjens bakgrund i 
krig och lidande inverkade på relationens och vänskapsbandens innerlighet 
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på ett sätt som han aldrig trodde att han skulle få ta del av annars. Han berät-
tade också om en baksida med de innerliga relationerna som han och hans 
familj upplevde när en familj de lärt känna blev avvisad. 

 
M: Vi har många goda vänner här bland familjerna i [Malmliden] och på 
andra håll i Sverige, men jag kan inte påstå att någon kontakt med en svensk 
familj blivit så djup eller förtrolig. Det är klart att de också är betydelsefulla, 
men jag tror att just den här bakgrunden i krig och elände påverkar relatio-
nerna på ett mer seriöst sätt. Man vet vad som är viktigt i livet på nåt 
sätt./…/vi håller fortfarande brevkontakt med den här familjen som bor på 
annat håll nu och jag vet att vi alltid är välkomna att hälsa på dem. Alltid. 
/…/En annan familj som vi umgicks med, jag lärde känna pappan riktigt bra, 
vi hjälpte varandra med en del grejer, skjutsade dem till stan när det behövde 
handla, följdes åt till kyrkan ibland, och han hjälpte också mig att laga bilen 
vid nåt tillfälle. Min son fick också bra kontakt med hans son, men sen skulle 
det visa sig att de inte fick stanna här i Sverige och vi blev jätteledsna när vi 
fick veta det. Efter det så har vi inte inlett någon kontakt med asylsökande 
igen. (r.i.19) 

 
En man i tjugoårsåldern jag intervjuade var vid tillfället arbetslös men hade 
arbetat en kort tid i gruvan och också en kortare tid som vaktmästare på för-
läggningen. Han berättade att han tidigare inte haft någon direkt kontakt med 
asylsökande och trodde det bl.a. berodde på att han gick i skola på annan ort 
men också för att det var svårt att kommunicera med asylsökande. Genom 
jobbet på förläggningen träffade han några av de asylsökande ungdomarna 
som han utvecklade vänskap till. 
 

M: Förut blev det inte så att man engagerade sig i flyktingarna. Man brydde 
sig inte om att de var här liksom. Men själv var man ju inte här så mycket, när 
man reste till skolan tidigt på morgonen och kom hem sent på eftermiddagen. 
Man var inte ute så mycket utan det blev mest teve och video och så.  
 
I: Men har du haft någon kontakt med någon flykting? 
 
M: Ja när jag jobbade på förläggningen så träffade man ju flyktingar varje 
dag. Då fick man ju skjutsa dem och hjälpa till med olika saker.  
 
I: Men har du blivit kompis med någon då? 
 
M: Det var en kille som jag [namn] brukade prata med mer som kompis, han 
var bra på engelska, bättre än mig, och vi tyckte om samma typ av musik och 
så. Han och jag och några andra killar hjälptes åt med en del skötsel av för-
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läggningen och det blev att man kom i kontakt och hade ganska mycket att 
prata om.  
 
I: Mhm, men blev det mest i jobbet alltså? 
 
M: Ja. Men man träffas ju ute ibland och någon gång ordnade vi (ungdomsrå-
det) en skoterutflykt där [namn] och några till följde med. 
 
I: Jaha har det hänt flera gånger att ni tagit med ungdomar från förläggning-
en? 
 
M: Inte då jag varit med, kanske några andra har tagit med några men jag vet 
inte.  
 
I:  Men varför har det inte blivit fler gånger då tror du? 
 
M: Jamen man förstår ju inte varandra och då blir det liksom att vi svenskar 
pratar med varandra om dom för sig och det blir lätt missförstånd. 
 
I: Men du sa att ni kunde prata engelska med varandra? 
 
M: Ja, jo, men det blir som att man orkar det ett tag och jag är inte så bra på 
engelska. Det blev liksom det man prata på jobbet med flyktingarna och sen 
var kontakten med (de svenska) kompisarna nåt annat, lättare på något sätt. 
(r.i.14) 

 
Sex av intervjupersonerna hade eller hade haft anställning vid förläggningen 
när intervjuerna genomfördes. Dessa sex hade skiftande arbeten på förlägg-
ningen och en av dem utförde vaktmästarsysslor, tre var handläggare, en 
hade en arbetsledande funktion och två av dem arbetade med undervisning 
eller meningsfull sysselsättning i övrigt. De som arbetat som handläggare 
hade en tämligen likartad beskrivning av sina erfarenheter av arbetet med 
asylsökande och livet i grannskapet. Deras arbetsuppgifter i jämförelse med 
de andra tre verkar av deras beskrivning ha skett i nära samarbete med asyl-
sökanden. De beskrev samma typ av erfarenheter av arbetet och i dessa be-
tonades den personliga förändring och omvälvning som arbetet inneburit: 

 
M: Själv har jag förändrats under de här tre månaderna. Det är oerhörda 
mänskliga tragedier de flesta av de här människorna har gått igenom. (r.i.3) 
 
K: Det är otroligt att få möta de här människorna och jobbet som jag har lik-
nar inget annat jag känner till. Jag har fått en annan syn på livet. Förr levde 
jag ett ganska ytligt liv..nu har jag fått större insikt och eftertanke. (r.i.13) 



 253 

K: /…/och det har varit helt fantastiskt. Det går nästan inte att förklara./.../ Jag 
ser på människor på ett helt annat sätt nu. (r.i.11) 
 
M: Jag har alltid haft den inställningen att jag ska vara jämbördig med de 
asylsökande. Jag har haft i mig det eftersom jag jobbat åt Röda Korset. Därför 
har jag nog varit mer öppen mot dem än många andra. Det har betytt att jag 
fått vänner för livet, men det har också betytt att jag fått veta om hemskt 
många tragedier som en del av de här männen och kvinnorna, och barnen för 
den delen varit med om. Det finns många ledsna pappor här alltså. Ibland har 
man väl fått i sig mer än vad man riktigt klarat av att hantera och det har gjort 
att man känt sig ganska liten va i relation till vad en del har genomlevt. Man 
har känt sig om en obetydlig fjutt. (r.i.7) 

 
Erfarenheterna som beskrevs handlade om att ta del av något som inte likna-
de någonting annat och om att få en annan syn på livet. När flyktingarbetar-
na illustrerade förläggningens värld beskrev de händelser som inte tillhörde 
den vardag man tidigare varit van vid, men som nu var flyktingförläggning-
ens vardag. 

 
K: Det som vi alla upplever som jobbat inom förläggningsverksamhet är att 
man måste vara stark..för (ohörbart)..det var ju människor som försökte ta 
bort sig och med suicidtankar och det var ju, ja, kanske inte riktigt vardagen, 
men det var vår vardag. (r.i 11) 

 
Den vardag som flyktingarna och de som jobbade på förläggningen levde 
med, framstod som så annorlunda jämfört med det man till vardags konfron-
terats med. De asylsökandes primära vardagsproblem skilde sig sannolikt i 
flera avseenden från andra invånares vardagsbekymmer även om jobbet med 
att få dagen att fungera och familjen att hålla ihop är likartat oavsett vilken 
situation i övrigt man befinner sig i. Men utifrån handläggarnas berättelser 
framgår att de asylsökandes känsloliv kunde vara upptaget av dramatiska 
frågor om liv och död, sorg och förluster av olika slag. De som jobbade på 
förläggningen beskrev att deras ”värld” eller vardag därför var svår att såväl 
förklara som för andra att förstå. 

Någon av dem som arbetade på förläggningen ifrågasatte om de som be-
fann sig utanför förläggningen överhuvudtaget kunde förstå asylsökandes 
och förläggningens vardag och därmed det arbete de själva utförde.  

 
K: Det är inte lönt att längre försöka förklara den värld som man lever i för 
dom som är nere i gruvan eller sitt på sin stol på [annat jobb] och jobbar med 
papper och grejer, det är  inte lönt! (r.i.11) 
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I: Hur då, kan du förklara varför det inte är lönt att förklara? 
 
K: Ja men det går ju inte att berätta eller beskriva. Hur ska jag kunna göra det 
begripligt för någon annan som inte tagit del av det här? /…/vid ett tillfälle, 
klockan var halv fem när jag precis skulle gå hem så kommer då en pappa 
med en treåring och en liten bebis, mamman hade fått någon slags psykos ef-
ter förlossningen och hoppat ut genom fönstret och slagit i ryggen. Det var 
inte så farligt, det gick bra med henne, men ambulans hämtade henne och hon 
blev skjutsad till sjukhuset (i annan stad). Men där stod då pappan och de små 
barnen och han föll ihop där framför mig. Han var helt slut och kunde inte 
göra sig förstådd utan tolk. Det var ganska kaotiskt innan jag fått tag på tolk 
som kunde hjälpa till att åka efter med pappan och bebisen till mam-
man./…/det visade sig att pappan också var helt förstörd och blev tvungen att 
läggas in akut och treåringen satt där på sängen med mamman som inte orka-
de. Så det var bara för mig och tolken att fara hem med treåringen och hem 
till vad? Från bilen fick vi ringa till socialjouren som ordnade med att en an-
nan asylsökande familj som bodde granne då skulle ta pojken. Men han skulle 
ju inte stanna där utan ville bara till mamma och ville inte släppa mig. Han 
sov inte en blund utan hade skrikit hela natten. På morgonen kom de med ho-
nom till mig och jag fick dra in en säng på kontoret där han somnade och sov 
till klockan ett på dan. Alltså, det var omtumlande. Hur ska man få andra att 
förstå hur det kan vara? (r.i.11) 

 
Kvinnan gav en tämligen tydlig bild av att förläggningens vardag präglades 
av svåra människoöden och häftiga uttryck och uppbrott. Vid akuta situatio-
ner kunde kreativiteten sättas på prov för att hantera individers eller familjers 
krissituationer och då särskilt med tanke på det långa avståndet till sjukvård 
och socialtjänst. Ur hennes synvinkel var det stora kontraster mellan lokal-
samhällets problem och de som utspelade sig på flyktingförläggningen och 
hon var frustrerad över avståndet mellan flyktingförläggningens värld och 
andra invånares värld. Hon beskrev att upplevelserna av kontraster mellan 
det lokala och förläggningen var så stora att hon hade svårt att delta i grann-
skapets ”värld” efter det att hon börjat arbeta på förläggningen. Hon hade 
svårt med avstånden men också att andra invånare enligt henne var fast i små 
bekymmer och ”löjliga problem”.  

 
K: Att gå på nå möten när jag jobbar på förläggningen och diskutera nåt om 
samhällets vara eller inte vara, där dom håller på med: ”men tänk om det blir 
så här och hur ska det gå..och hur ska vi göra?”..för mig är det ointressant, nä 
inte ointressant, men jag kan inte visa mänskorna respekt, därför jag tycker 
dom är så löjliga med sina löjliga problem. Där sitter människor som ingen-
ting vet om vad som händer! (r.i.11) 
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Konfrontationer och ifrågasättanden 
 

Nya identiteter med arbetet på förläggningen 
 
De intervjupersoner som vid någon tidpunkt arbetat på flyktingförläggningen 
beskrev det som påfrestande med att arbeta på förläggningen och samtidigt 
bo i Malmliden. Någon beskrev det som att ”aldrig vara ledig” och att man 
ofta blev uppsökt av flyktingar i sitt hem både på gott och ont. Alla beskrev 
även ett blottat spänningsfält mellan dem själva och andra invånare. De upp-
levde att de ofta blev konfronterade eller ifrågasatta. Konfrontationerna och 
ifrågasättandena kunde handla om att de arbetade med flyktingar, men också 
att de ställdes till svars för händelser där flyktingar varit inblandade. Det 
handlade vidare om hur verksamheten sköttes, hur länge och om förlägg-
ningen skulle vara kvar i lokalsamhället och hur landets flyktingpolitik be-
drevs.  

En kvinna som var uppvuxen i lokalsamhället beskrev det förändrade 
bemötande hon fått i samband med anställningen på förläggningen, från att 
ha blivit betraktad som vilken Malmlidenbo som helst, till att bli betraktad 
som representant för förläggningen i första hand. Att gå på affären efter job-
bet, hade fått något av en symbolisk innebörd då det fått henne att se hur 
hennes sociala identitet som invånare i grannskapet förändrats sedan hon 
började arbeta på förläggningen. Att gå och handla på affären efter jobbet 
och småprata med grannar och vänner var tidigare förknippat med att varva 
ned på vägen hem från jobbet med ett slags befästning av lokal samhörighet 
och tillhörighet. Sedan hon blivit anställd på förläggningen hade svängen på 
affären efter jobbet helt förändrats till sin karaktär och innebörd.  

 
K: ..att tänka sig att efter jobbet gå på affären i lugn och ro och handla kunde 
man glömma när man börjat jobba på förläggningen. Från att ha varit vilken 
(Malmlidenbo) som helst - herregud jag är ju född och uppvuxen här - så blev 
jag någon slags representant för förläggningen. Dels det här att det fullt med 
flyktingar på affären då som ville fråga om något - och det gör ju ingenting i 
och för sig, men det var det här att så fort det hade hänt något, hade varit nå-
got så kom folk fram och skulle prata om det då..(r.i.11) 

 
Intervjupersonen beskrev att jobbet på förläggningen inneburit att hon mer 
eller mindre ofrivilligt och motvilligt tillskrivits en annan identitet än att vara 
en invånare i grannskapet. Hon sågs istället som en representant för flykting-
förläggningen som förväntades lyssna, gå i svaromål och förklara olika hän-
delser och frågor. För de som var anställda på förläggningen inverkade detta 
på det sociala umgänget med andra. Handläggaren som var inflyttad till 
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grannskapet beskrev att det var svårt att lära känna nya människor eftersom 
frågor om förläggningen lätt blev ett dominerande och laddat samtalsämne i 
mötet med andra invånare. Han såg två möjliga scenarier att vänta sig i kon-
takten med andra. Antingen att människor i hans omgivning undvek att tala 
om asylmottagning fast, eller för att, han var närvarande, eller att han kon-
fronterades med allt möjligt som hade med flyktingar att göra. 

 
M: Det är vid skillnad om man t.ex. bor i [Näraliggandeort] och jobbar här än 
om man bor här. Deras (de som bor i Näraliggandeort) övriga sociala relatio-
ner har egentligen inte störts på samma sätt, förutom om man kanske har nå-
gon till bordet på middag och så säger man att man jobbar med flyktingar så 
har man ett samtalsämne resten av kvällen, så det undviker man att säga. 
/…/det finns två lägen, antingen att ingen säger nåt om asylsökande när man 
är med fast det finns anledning att ta upp saker, men man håller käften fast 
man är med, alternativt att man då ska gå i nåt slags svaromål för allt möjligt. 
(r.i.7) 

 
Anställda på förläggningen beskrev att när de arbetade på förläggningen och 
samtidigt bodde i samhället måste de ständigt vara beredda på att kommuni-
cera utåt i egenskap av ett slags representant för förläggningen (och inte som 
invånare i grannskapet). En av de anställda bodde på en annan ort medan han 
arbetade på förläggningen men flyttade till grannskapet för att få närmare till 
arbetet. Han jämförde därför hur det var att bo utanför respektive i grannska-
pet och arbeta på förläggningen. 

 
M: Från en början bodde jag inte i samhället. När klockan var fyra, fem så tog 
jag bilen och åkte hem. Sen när vi flytta hit och bosatte oss här i samhället så 
var det alltså två helt skilda saker att uppleva som människa./../  
 
I: Vad för slags upplevelse..? 
 
M: ..man känner sig oerhört trängd alltså, inte det att man möter klienterna 
hela tiden - det är en mycket liten sak, även om det kan bli problem om någon 
kommer hem mitt i natten och vill ha hjälp, men det är en mycket liten sak. 
Utan det är den där oförstående attityden (suck), den där oförståelsen man 
möter hos de övriga samhällsinvånarna.  
 
I: hur då? 
 
M: Man blir sedd på ett helt annat sätt av övriga samhällsinvånare när man 
jobbar med flyktingar. Jag fick en helt annan identitet när jag började jobba 
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med flyktingar, man blev på nåt sätt den här flyktingförläggningen personifie-
rad.  (r.i.7) 

 
Han hävdade alltså att han kände sig trängd, inte av flyktingarna men av 
”övriga invånare” som enligt honom hade en oförstående attityd. Citatet från 
mannen som arbetade på förläggningen innehåller flera intressanta aspekter 
om förläggningsarbetet. Dels vad som villkorar förläggningsarbetet och allt 
som följer med det i form av personligt engagemang och konfrontationer 
från omgivningen, dels blottlägger det också att verksamheten faktiskt inte 
upphör efter klockan fem när förläggningen har stängts. Varken asylsökan-
des behov av stöd eller invånares behov av att diskutera eller fråga om saker 
som hade med förläggningen att göra upphörde efter kontorstid. Det leder in 
på frågan om konfrontationen av de förläggningsarbetande stod för ett slags 
kommunikationsbrist eller begränsning i förläggningens tillgänglighet. 

 
I: Men varför blir det du och andra som jobbar på förläggningen som får sva-
ra på frågor och bli uppsökt av både flyktingar och invånare? 
 
M: Alltså, det rör sig om flera saker. Det ena är för att vi är tillgängliga. För 
de asylsökande är vi de fåtal ansikten de känner och förhoppningsvis har nåt 
slags förtroende för. Så det är ganska förklarligt. Och behoven av att få olika 
slags stöd och hjälp upphör ju inte efter klockan fem när kontoret och recep-
tionen har stängt, va. Det kan ju vara relativt enkla saker som få hjälp i något 
vardagsbestyr och då tar man hjälp av den som det är lättast att fråga. Och så 
är det ju för invånarna också, vi är ju ute i samhället, vi är tillgängliga och 
folk gör ju inte skillnad på när man arbetar och inte. 
 
I: Men kan inte de vända sig till förläggningen eller chefen för förläggningen 
istället? 
 
M: Det tror jag de gör också, han (chefen) är ganska nedringd och hamnar 
också i ständiga diskussioner med samhällsinvånare. Men jag vet inte, men 
jag tror att en viktig sak med det här samhället är att man har fått vänja sig 
vid att försöka hantera problem på lokalt plan, va. Eller rättare sagt, man har 
väl inte haft något annat val eftersom alla nämnder, kontor och sånt finns på 
åtta mils håll. Det finns ju ingen ansvarig tjänsteman att boka tid hos om man 
säger så. 
 
I: Men betyder det här att förläggningen skulle behöva ha andra öppettider, 
någon slags jour eller liknande? 
 
M: Vi hade ju de här kvartersträffarna ett tag, just för att förbättra dialogen 
mellan samhällsborna och förläggningen. Det var efter en händelse i början 
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på 1991 tror jag då folk var både arga och oroliga. Jag var själv en av de till-
sammans med förläggningschefen som var med på de här träffarna och det 
funkade riktigt bra ett par gånger. Det fyllde sitt syfte, men sen efter ett tag 
när folk fått vädra ur sig, då rann det där ut i sanden. Men kvarstår gör ju in-
vånares behov av att vädra ur sig saker, bearbeta eller vad det är. Det har ju 
inte upphört. (r.i.7) 

 
Intervjupersonen beskrev här en faktisk omständighet som förmodligen in-
verkat på att kommunikationen om förläggningen, förlades till ett samtal 
mellan invånarna, och det var frånvaron av lokala myndigheter som istället 
fanns på åtta mils avstånd. Som framgår av mannens beskrivning så är det 
kanske inte så konstigt att invånare och asylsökande, för den delen, vände 
sig till de flyktingarbetande invånarna som fanns tillgängliga och hade kun-
skap. Men å andra sidan antyder intervjupersonen att detta slags samtal in-
vånare emellan inte enbart var en fråga om brist på information och dialog 
mellan invånare och myndigheter, utan även ett sätt att konfrontera någon 
för ett upplevt missnöje. I de försök man tidigare gjort med kvartersträffar 
verkar inte invånares behov av att diskutera flyktingfrågor med de anställda 
på förläggningen upphört.727 

Alla som arbetat på förläggningen redovisar samma upplevelse av att det 
var en ganska påfrestande situation att möta invånare i olika slags diskussio-
ner och att det påverkade dem personligen på olika sätt.  
En av kvinnorna som arbetat som handläggare sedan förläggningen öppnade, 
gav uttryck för att den konfrontation hon var utsatt för inte enbart hade att 
göra med att förläggningen eventuellt brast i sin tillgänglighet. Hon menade 
att invånares primära behov av att samtala inte handlade om att utbyta in-
formation. Hon menade att invånare konfronterade henne för att hon repre-
senterade något. Det är inte helt klart vad, men hon upplevde att det fanns 
aggressioner i samtalen, olösta konflikter eller besvikelser av något slag.  

 
K: För man måste förklara och förklara och man insåg att folk inte förstod, el-
ler inte ville förstå vad det här med förläggningen handla om egentligen. 
 
I: Hur menar du? 
 
K: Nämen det tog ett tag för mig att fatta att folk inte ville lära sig om det här. 
Jag svarade lydigt på deras frågor men behovet av att fråga var liksom inte 
över med det. Jag tror att från början var jag så inne i det här, så att jag ville 

                                                        
727 Jag återkommer till kvartersträffarna som ett sätt att öka kommunikationen mellan grann-
skapet och förläggningen längre fram i kapitlet. 
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egentligen inte inse att folk hade en annan uppfattning än man hade själv. 
(r.i.13) 

 
Kvinnan i citatet antyder att den kommunikation eller snarare konfrontation 
hon utsattes för av andra invånare inte huvudsakligen var ett uttryck för be-
hov av att få veta eller lära sig mer om vad som hände på förläggningen. 
Hon beskriver att invånarna ville framföra eller uttrycka något annat och då 
bl.a. att de hade en annan åsikt än vad hon hade inför förläggningens närvaro 
i grannskapet. Det man frågar sig är om detta slags konfrontationer var ett 
försök att bearbeta de olika inställningar invånare tidigare haft till förlägg-
ningens etablering. Denna tolkning är rimlig då andra invånare som inte 
arbetat på förläggningen uttryckt en uppfattning om att de anställda på för-
läggningen försvarade allt som hände på förläggningen, just för att det var 
deras arbetsplats. 

 
K: Ja det blir ju diskussioner hela tiden och dom som jobba på förläggningen 
då, försvara deras arbetsplats i sten hela tiden!  och det är klart dom jobba ju 
med flyktingarna så då måste dom väl försvara sin arbetsplats. (r.i.15) 

 
Var det kanske den kluvenhet som präglade grannskapets inställning till 
förläggningens etablering, och som beskrevs i kapitel sju, som här uttrycktes 
hos de anställda på förläggningen?  Man väntade sig, på sätt och vis, att de 
som arbetade på förläggningen var ”för” förläggningen och allt som där 
skedde, och att de tog parti för den verksamhet de var en del av, medan de 
som inte arbetade på förläggningen förväntades vara oförstående till allt som 
hade med förläggningen att göra. Bland dessa två olika grupper av invånare i 
grannskapet, fanns exempel på kategoriska föreställningar om varandra.  

Kategoriska föreställningar kunde t.ex. komma till uttryck som en önskan 
om ”att få upp ögonen” på dem som arbetade på förläggningen om de nega-
tiva konsekvenserna med förläggningens och flyktingarnas närvaro.  

 
K: Vi hade vid ett tillfälle inbrott hos en familj, då var det nån som sa; ”ja det 
var ju synd att det inte var hemma hos någon som jobbar på förläggningen” 
så att dom hade fått se hur det är. (r.i.16) 

 
Det fanns alltså ett innehåll i kommunikationen mellan invånarna och för-
läggningsarbetarna som var laddat och som gör att man kan betrakta detta 
slags interaktion som konfrontativt. I samtalen med förläggningsarbetarna 
framgick att det fanns tämligen många olika dimensioner i invånarnas kon-
frontationer. Utifrån vad förläggningsarbetarna berättat går det att uppfatta 
symbolvärden inte enbart i att de blev konfronterade av invånarna men också 
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ifråga om vad de fick stå till svars för. I avsnittet nedan ska detta beskrivas 
närmare. 

 
Förläggningsarbetarna som symboler för allt elände 

 
Utifrån förläggningsarbetarens beskrivningar kan man undra om det fortfa-
rande sex år efter förläggningens etablering fanns en besvikelse över att inte 
etableringen motsvarade den förväntan man hade på den att den skulle ersät-
ta de förlorade jobben i gruvan. Flera anställda på förläggningen beskrev att 
de fått ta emot kritik av andra invånare för att de fått jobb på flyktingför-
läggningen. En av dem som hade varit anställd på förläggning berättade om 
sina erfarenheter av att vara inflyttad med sin familj för att arbeta på för-
läggningen. Från andra invånare fick han höra att som inflyttad borde man 
inte ha samma ”rätt” till arbete som andra invånare, och han blev beskylld 
för att tagit jobbet från dem som bättre behövde det, nämligen grannskapets 
arbetslösa.  

 
M: ..det handlade om att jag var inflyttad och tagit jobbet från dom och att jag 
väl kunde bo någon annanstans om jag måste jobba med flyktingar. 

 
I: Hur då, minns du vad de sa? 
 
M: I alla fall att jag var från [Annan stad] och att jag var en djävel och att jag 
kommit upp [till Malmliden] och tagit jobbet från någon annan, ”det där hade 
någon från byn kunnat få, det där jobbet,” sa dom. Det var som det var dub-
belt så jäkligt – att jag inte var härifrån, utan flyttat hit söderifrån och tagit 
deras jobb och om jag nu måste ha med flyktingar att göra, kunde jag väl göra 
det någon annanstans. (r.i.7) 

 
Vid ett senare intervjutillfälle hade samme man slutat arbeta på förläggning-
en och kunde därför beskriva ett före och efter anställningen vid förlägg-
ningen. När han jämförde hur han blivit bemött i grannskapet som anställd 
vid förläggningen och efter han slutat där, så menade han att en förändring 
skett där han inte längre blev förknippad med förläggningen och därmed 
slapp försvara den, som han uttryckte det.  

 
M: Jag vet ju därför jag blir ju tilltalad på ett helt annat sätt idag än förut. För 
idag är inte jag förknippad med flyktingförläggningen. Jag är inte den som 
ska stå och försvara den. (r.i7) 
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Det har redan visats att förläggningsarbetarna betraktades som representanter 
för förläggningen och på det sättet förväntades ta ansvar för det som hände 
där. De verksamma vid förläggningen konfronterades därför med händelser 
av olika slag som hade med flyktingarna eller förläggningen att göra. Det 
kunde röra sig om händelser i vardagen, vanligen i form av ordningsfrågor i 
grannskapet men också att det yttrades irritationer över asylsökandes sysslo-
löshet.  
 

K: Det som tas upp är ofta sånt som har hänt, ryktet sprids snabbt på ett sånt 
här litet ställe och ibland så vill folk fråga om vad de hört, eller bara beklaga 
sig. /…/ folk irriterar sig på, ser saker som de inte förstår för att dom inte har 
kunskap, helt enkelt. Och då får man vara beredd på att förklara...t.ex. vi har 
nu en [etnisk grupp] här som många irriterar sig på. En massa unga ensamstå-
ende män som bara driver runt här, sysslolösa. Vissa mår dåligt och stör väl 
en del, men de flesta är bara sysslolösa och gör inget ont. Men folk irriterar 
sig på dom – bara för att dom går runt här. (r.i.3) 

 
Det mannen i ovanstående citat beskriver är den sysslolöshet många av de 
med avvisningsbeslut drabbades av. De hade ingen rätt att delta i organisera-
de aktiviteter och försökte så gott de kunde fördriva dagarna i grannskapet. 
Samme man var även initiativtagare för att på föreningsbasis och med medel 
från länsstyrelsen starta upp ett projekt för att rusta upp utomhusmiljön i 
grannskapet i vilket några av dessa sysslolösa män ingick.728  

Som representant för förläggningen konfronterades alltså de anställda på 
förläggningen om vardagliga problem man som invånare upplevde med för-
läggningen eller flyktingarna. Men det är också påtagligt att förläggningsar-
betarna betraktades som representanter för flykting- och invandrarpolitik i 
olika avseenden. Det kunde enligt de intervjuade vara svårt att stå till svars 
för politiska beslut som fattats på nationell nivå. Man betraktades som an-
svarig för politikens tillämpning och konsekvenser. I de konfrontationer 
mellan invånare och förläggningsanställda som handlade om flyktingpolitik 
aktualiserades ibland kluvenheten inför förläggningens etablering.  

  
M: /…/oftast handlade det om åsikter som fanns hos folk som var av mer po-
litiskt natur. Och vi jobbade i praktiken och det här och det kan vara hemskt 
svårt för folk att se den här skillnaden. Jag kan köpa det, men lika fullt är det 
svårt att stå och försvara ett lands politik inom ett område bara för att man 
jobbar i dess praktik. (r.i.7) 

                                                        
728 Jag beskriver om detta längre fram i kapitlet. 
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Konfrontationerna mellan verksamma på förläggningen och grannskapets 
övriga invånare, berörde ofta invandringstemat. En del av konfrontationerna 
verkade också handla om att få en chans att vädra sitt missnöje med förlägg-
ningen, klaga eller mer generellt få ett tillfälle att ”säga sitt”. En av de kvin-
nor som var anställda på förläggningen menade att detta inte primärt hade att 
göra med invånares intresse av förläggningen eller att förstå vad som där 
pågick. Hon menade att det istället handlade om att man ville rikta sitt miss-
nöje med förläggningens etablering, någonstans. I intervjun fördjupade hon 
resonemanget om vad hon trodde detta egentligen stod för. Hon betraktade 
klagomålen och konfrontationerna som ett slags svepskäl för invånarna att få 
uttrycka ett mer grundläggande missnöje med sin egen livssituation. För-
läggningen, de anställda på förläggningen och flyktingarna blev enligt henne 
syndabockar genom vilka man kunde få utlopp för missnöjet med sin situa-
tion. 

 
I: Vad var det som du konfronterades med? 
 
K: Allt som skulle vädras gentemot förläggningen, svensk invandringspolitik, 
mot invandrarministern, mot flyktingar ALLT! /…/det blev lite mer legalt att 
gnälla. Var man missnöjd över något så kunde man liksom häva ur sig över 
flyktingarna och förläggningen..det tog sig den formen på nåt vis.. och visst 
kunde man förstå att det var ett uttryck för sin egna enkla oro och missnöje 
och allt det där. 
 
I: Vad menar du, vad var det för typ av missnöje och oro? 
 
K: Jo det var det där att man kanske hade blivit uppsagd, eller inte bara det, 
fastän man inte själv var drabbad av uppsägningar kunde någon annan som 
man kände ha blivit det..(r.i.11) 

 
En liknande beskrivning gjorde en man som var aktiv i grannskapets före-
ningsliv och hade arbetat såväl i gruvan som på förläggningen. Han beskrev 
att det klagades mycket för klagandets skull och att det klagades på det mes-
ta och flesta.  
 

M: Det går ju bra att sitta hemma och klaga. 
 
I: Vad klagas det på då? 
 
M: Ja, det klagas mot samhället mot alla egentligen! Mot affärerna, mot 
Invandrarverket, mot oss [Intresseföreningen]. Men tar man kontakt med dom 
för att få nåt gjort då är det hopplöst. Det finns gott om sånt (suck). /…/det 
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mesta är sånt som har med Invandrarverket att göra, det måste jag erkänna. 
För att det klagas om att det ser si och så ut på tomter och hus, på affärerna. 
Det är mycket det här med flyktingarna som retat upp folk. En del har ju pro-
blem jämt med flyktingarna då man frågar dom fastän dom knappt träffat 
dom ens.  
 
I: Jaha, men får folk utlopp för sin klagan eller oro, eller vad det nu är? Kan 
det finnas för få forum eller vad jag ska säga för att uttrycka sig? 
 
M: Nja, alltså vi har ju haft en massa olika möjligheter till detta. Kvartersträf-
farna var ju ett sådant initiativ där förläggningen faktiskt gick ut och erbjöd 
folk att komma och ställa frågor då, även på kvällstid. Men folk slutade ju gå 
på det där. Och då fanns det väl inget behov längre. Sen har vi (i intresseföre-
ningen) helt nyligen (visar informationsblad) skickat ut de här uppropen om 
att folk ska komma in med sina synpunkter om allt som rör samhället egentli-
gen då, men där man kan ta upp sånt som man vill klaga på eller ha ändrat på 
(visar texten på papperet), men det är ju så litet gensvar. Så antingen har de 
inget att klaga på eller så vill de helt enkelt bara klaga men inte göra något åt 
det. (r.i.3) 

 
Av intervjuerna att döma hade invånarna varierande bevekelsegrunder för 
sina konfrontationer där brist på information från och dialog med förlägg-
ningen kunde vara en av anledningarna. Men bakom konfrontationerna kun-
de även såväl olösta konflikter från förr som frustrationer inför den egna 
livssituationen ligga. 

 
 

Handlingar för att öka kontaktytorna mellan förläggning och grann-
skap 
 
I anslutning till temat om olika slags reaktioner på inslaget av ”den nya värl-
den” i grannskapet, positiva såväl som negativa, kan man undra om detta 
tudelade grannskap även visade sig i handling? Gjordes t.ex. något för att 
öka kontaktytorna mellan grannskapets invånare, eller för att på något sätt 
via handling öka förståelsen för den nya världen? I det följande beskrivs 
några aktiviteter, både organiserade försök eller enskilda yttringar, som kan 
tolkas som uttryck för försök att öka kontaktytorna, respektive sådana som 
kan tolkas som olika sätt att ta avstånd från eller demonstrera ett motstånd 
till förläggningens närvaro.  
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Problemlösarforum, samtal och studiedagar  
 
Bara några år efter det att förläggningen etablerades i grannskapet, närmare 
bestämt 1990-1991 verkar det ha varit många händelser i relation till för-
läggningen som förorsakade flera initiativ till problemlösning och hantering 
av olika slags situationer. I insamlat källmaterial finns flera projektbeskriv-
ningar och dokumentation som härrör just från 1990 eller 1991. I intervjuer-
na ges delvis en bekräftelse på källmaterialets beskrivningar av att inled-
ningen av 1990-talet var en tämligen turbulent period då det var mycket 
aktiviteter i grannskapet och runt flyktingförläggningen.  

Som redan beskrivits i kapitel sex och åtta så bildades ett organ som hette 
”asylmottagning i samverkan”729 1990. Denna verksamhets aktiviteter finns 
beskriven i skriftlig dokumentation och i anteckningar från mina egna delta-
gande observationer. Gruppens syfte var uttryckligen att fungera som en länk 
mellan förläggningen och invånarna och att initiera aktiviteter som ökade 
kontaktytorna mellan förläggningen och invånarna. Så här beskrivs syftet i 
ett av dokumenten från verksamhetens aktiviteter: 

 
”[AIS-gruppen] startade i liten skala med mycket diskussioner om hur vi upp-
levde situationen och hur vi skulle gå vidare. Vi kom tidigt fram till vikten av 
att arbeta med båda sidor samtidigt, dvs. både asylsökande och ortsbor. Att 
förutsättningar för ömsesidig respekt och förståelse ökar om man känner sig 
trygg och fungera i en stabil verksamhet. /…/vi vill arbeta för att samhällets 
verksamheter ska fungera för både samhällets invånare och våra asylsökande” 

 
Som framgår av det ovanstående citatet så är det tudelade grannskapet mel-
lan förläggning (asylsökande) och resten av invånarna märkbart även i grup-
pens analys av situationen. Det kan konstateras att det gjordes en hel del i 
linje med syftet att öka kontaktytorna och förståelsen i grannskapet. Men 
aktiviteter i syfte att öka kontaktytorna handlade huvudsakligen om att öka 
kontakten mellan förläggningen och grannskapets kommunala verksamheter 
och inte mellan invånarna och de asylsökande i första hand.  

1991 initierades något som kallades för kvartersträffar som gick ut på att 
någon representant från Invandrarverket/förläggningen regelbundet under en 
period träffade grannskapets invånare i mindre grupper. Detta gjordes fyra 

                                                        
729 I gruppen ingick representanter från grannskapets förläggning, kyrkan, barnomsorgen, 
skolan, föreningslivet, badhuset, biblioteket, fritidsgården. I intervjuer med initiativtagare och 
ledare för gruppen framgick att personal från flyktingförläggningen inte ingick i gruppen 
inledningsvis när den bildades.  
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gånger under 1991 och två gånger 1992 innan aktiviteten upphörde. Då hade 
antalet som kom på mötena avtagit och man uppfattade intresset för att fort-
sätta som svalt.  

Kvartersträffarna mynnade i sin tur ut i flera andra aktiviteter, bl.a. dia-
loggrupper för grannskapets ungdomar och ett antal studiedagar med hand-
ledning och föreläsare från externt håll.730 Upprinnelsen till kvartersträffarna 
verkar ha varit flera. Av vad som framkommer ur dokumentation och inter-
vjuer så verkar invånare ha efterfrågat en tätare och direkt kommunikation 
med Invandrarverket. Dessutom rapporterades det att det förekommit vad 
man kallar ”oroligheter” och en hel del klagomål från grannskapet som ven-
tilerades i gruppen ”asylmottagning i samverkan”. Följande framgår av do-
kumentationen från gruppens verksamhet: 

 
”Under hösten 1991 kom det fram ett klart önskemål från [Malmlidenbor] om 
bättre information, bättre samarbete med flyktingförläggningen. (Kontinuer-
ligt) sedan 1987 har det förekommit små incidenter som folk irriterat sig på. 
/…/klagomål som kom upp på våra träffar var i stort sett av tre slag, irritatio-
ner över cykelstölder, oljud från flyktingarna och problem med ”skrotbilarna” 
som flyktingarna kör. /../en kontakt person på Invandrarverket skulle vara 
mycket bra så det är möjligt att ta hand om frågor och ev. klagomål när de 
dyker upp.”731 

 
Med bakgrund i den problembild som tecknades i det ovanstående citatet 
ordnades alltså kvartersträffarna. Grannskapets invånare delades upp i fyra 
mindre grupper som fick tillfällen att gå in i dialog med förläggningsansva-
riga och från dokumentationen av gruppens aktiviteter framgår att det var 
välbehövliga och konstruktiva träffar. Under träffarna visade det sig att det 
fanns stora missuppfattningar om förläggningen och vad som där skedde och 
att det var nödvändigt att reda ut mytbildningar och barriärer mellan förlägg-
ningen och invånarna. 
 

”Under dessa fyra träffar bjöd Invandrarverket på fika och informerade om 
sina skyldigheter och rättigheter. Det visade sig att invånarna överlag miss-
uppfattat mycket av förläggningens arbetsuppgifter. I diskussionerna som 
uppstod klarades en del frågeställningar ut. Förläggningens representanter in-

                                                        
730 Handledning köptes in vid flera tillfällen till framförallt skolpersonalen och då oftast från 
en och samma externa handledare med förankring i kommunal flyktingmottagning.  
731 [Asylmottagning i samverkan] 1992. Kvartersträffar. 
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formerade om en planerad arbetstidsomläggning som innebar att personal 
skulle finnas ute på samhället även kvällstid på vardagarna.”732 

 
Gruppen initierade en rad andra aktiviteter som kan tolkas både som sätt att 
skapa mötesplatser mellan förläggning, asylsökande och invånare men också 
aktiviteter som resulterade i att hålla dem isär. Några av dessa initiativ har 
redan beskrivits i kapitel åtta. Bland de aktiviteter som gjordes för att skapa 
mötesplatser mellan förläggning och asylsökande så ordnades en kulturvecka 
som innebar att grannskapets invånare på olika sätt bjöd på eller visade upp 
svenska traditioner. Ett annat initiativ var att under 1991 ordna en serie te-
maträffar om kulturmöten, värderingsfrågor och internationella mänskliga 
rättigheter som riktades till grannskapets skolbarn. 733  Gruppen sökte finan-
siärer till de olika aktiviteterna från lite olika håll. Kommunförbundet finan-
sierade utbildningsdagar och handledningsinsatser för kommunpersonalen 
som arbetade med barn och ungdomar i grannskapet men man erhöll också 
ett stipendium för att arbeta med barn och kulturmöten. 734 

 
Aktiviteter för att öka kontakten mellan asylsökande och invånare 

 
Det verkar genom åren ha varit förhållandevis få organiserade initiativ för att 
bredda kontaktytorna mellan asylsökande och invånare. Enskilda initiativ till 
att öka engagemanget som t.ex. försök med fadderfamiljer förekom men det 
är oklart hur många som ägnade sig åt detta och hur länge.  Det är också 
okänt hur sådana initiativ uppmuntrades eller möjliggjordes genom lokal 
organisering. Kulturveckan som ordnades 1991 åtföljdes inte av några upp-
repade initiativ. Dock bjöds alla invånare och asylsökande årligen in till 
grannskapets gemensamma midsommar-, Lucia- och Julfirande.   

En aktivitet av organiserat slag skedde genom grannskapets barnomsorg 
som ordnade öppen förskola för asylsökande barn och deras föräldrar. Detta 
skedde också under tidsperioden 1991-1992 och måste betraktas som ett 
försök att bredda kontaktytorna även om den i integrerad form så småning-
om upphörde.  

                                                        
732 [Asylmottagning i samverkan] 1992. Kvartersträffar. 
733 Ca ett 60-tal elever deltog i tematräffarna och en av dem förlades till FN-dagen. 
734 Kommunförbundet hade vid perioden en särskild person anställd för att bistå i uppbyggna-
den av nya kommunala flyktingmottagningar. Denna person anlitades också som handledare 
grannskapets kommunanställda. 
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Ett senare initiativ som inleddes 1993 var ett projekt som gick ut på att för-
bättra grannskapets miljö. I beskrivningen av projektet som fick medel från 
Länsstyrelsen och kommunen, står att läsa: 
 

”Syfte: att rusta upp slitna och ovårdade delar av den yttre och inre miljön, att 
ge arbetslösa och asylsökande en meningsfull vistelse genom arbete, att mins-
ka klyftan mellan asylsökande och (Malmlidenbor).”735 

 
I projektbeskrivningen framgår med tydlighet att syftet är att öka kontakt-
ytorna och förståelsen mellan asylsökande och invånare. Dessutom var det 
ett initiativ för att minska vad som kunde ha vara en destruktiv sysslolöshet 
för såväl asylsökande som ortens arbetslösa. Bakgrunden till projektidén var 
både att ordna något för de sysslolösa asylsökande unga männen som vänta-
de på avvisning men det var också ett sätt att förena olika angelägna behov i 
grannskapet. Initiativtagaren hade arbetat på förläggningen, men var vid 
intervjutillfället var verksam i ett arbetslöshetsprojekt. Han var också ordfö-
rande i grannskapets paraplyförening. Så här beskrev han projektet: 
 

M: På förläggningen kunde man ju inte ordna något för de här och det har va-
rit ganska oroligt. Nu har flera farit iväg så det har lugnat sig. Men det andra 
var ju också att det behövs rustas upp i samhället. Fastighetsskötaren gör ju 
inte riktigt den han ska och de retar också folk. Vi tänkte också att det är väl 
en bra idé att några flyktingar, det blev tio som var med på det här och några 
av oss utan jobb kan väl bidra med att göra något bra för samhället.  
 
I: Hur gick det då? 
 
M: Jo vi fick ju medel för att driva det här. Och det var ju för att köpa materi-
al och verktyg och sånt, för arbetsförmedlingen står ju för våran del så att 
säga. Länsstyrelsen bidrog under förutsättning att kommunen bidrog så det 
gick igenom. /…/vi höll på med det här till för två veckor sen och det blev 
riktigt bra. Alla som var med gjorde ett bra jobb och det blev ganska fint ock-
så. 
 
I: Minskade det klyftan mellan asylsökande och invånarna då? 
 

                                                        
735 Projektidé – framställan till länsstyrelsen 1993. Ett trivsammare [Malmliden]. Projektet 
pågick i sex månader och avslutades i maj 1994. 
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M: Jag vet inte vad det hade för inverkan, men jag tror det var viktigt för folk 
att se att vi gjorde något bra för samhällets yttre och att vi gjorde det tillsam-
mans. (r.i.3) 
 

I intervjumaterialet framgår lite om än något om enskilda invånares olika sätt 
att skapa kontakt med asylsökande. Några exempel har redan nämnts om de 
intervjupersoner som engagerat sig som vän- eller fadderfamiljer och på det 
viset ingått nära relationer med asylsökande.   

Detta kapitel har redovisat en stämning mellan grannskapets invånare 
som präglats av konfrontation och ifrågasättanden. I anslutning till denna 
något spända situation kan man fråga sig vilka förutsättningar det faktiskt 
funnits för enskilda att själva bli initiativtagare för att om möjligt bryta ano-
nymiteten mellan invånare och asylsökande? Att sådana initiativ kunde krä-
va såväl mod som påhittighet exemplifierades av en av intervjupersonerna 
som jobbade på förläggningen och som också hamnat i skottgluggen för 
invånarnas konfrontationer. Hans försök att göra asylsökande delaktiga i 
fotbollslaget med avsikten att faktiskt skapa kontakt mellan som han beskrev 
det, ”de största gnällspikarna” och de asylsökande, var ett försök som han 
insåg kunde slå tillbaka på honom och gjorde honom som han själv uttryckte 
det: ”för feg för att stå fullt ut för det (han) menade”.  

 
M: Jag jobbade hemskt mycket med flyktingungdomar och försökte få med 
dom i fotbollslaget och där fanns ju många av de stora kritikerna och gnäll-
spikarna, så det var ett sätt att försöka få det bättre. Men det blev inte det. 
 
I:  Varför inte då? 
 
M: Nej, jag vet med mig att jag inte förhöll mig schysst mot flyktingarna i 
alla sammanhang och det på grund av min omgivning. Jag fick ju själv stå ut 
med en massa...jag vet att flyktingarna inte tyckte jag pratade med dom, att 
jag pratade mer med dom andra. Dom tyckte jag kunde ha introducerat dom 
bättre i laget och efteråt tyckte jag själv det också. Men nånstans tog någon 
slags feghet vid..nja, jo, nog var det feghet till att inte stå fullt ut för det jag 
mena. Jag skulle ha introducerat dom bättre så att de fått bättre relationer till 
alla. (r.i.7) 

 
Även om intervjupersonens beskrivning speglar en enskild händelse, så kas-
tar det ljuset på vilka hinder och vilka motstånd generellt sett som kan stå på 
spel för att bryta upp mönster av sociala uppdelningar och grupperingar av 
olika slag. I nedanstående fördjupande analys diskuteras detta vidare. 
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Fördjupad analys  
 
De reaktioner som presenterats i kapitlet har på ett eller annat vis varit av 
social karaktär. En del utsagor visar att närvaron av förläggningen och asyl-
sökanden har inneburit kulturmöten och berikande upplevelser för invånare. 
Vi har vidare sett att för de invånare som på olika sätt närmat sig och kon-
fronterats med den s.k. ”nya världen” i grannskapet, istället för att skjuta den 
ifrån sig, så har det anonyma avståndet mellan invånare och asylsökanden 
avtagit. Avståndet till förläggningen verkar ha minskat för dessa invånare 
och istället för att benämna och betrakta asylsökanden som klienter så har de 
asylsökanden i dessa invånares ögon framträtt som medmänniskor, familjer, 
fäder, fruar, vänner och barn.  De som haft anställning på förläggningen kan 
på ett symboliskt plan sägas ha klivit in i ”den nya världen” som verkar ha 
resulterat i ett nytt sätt att betrakta tillvaron i stort men även grannskapet och 
dess bekymmer.   

Samtidigt har detta ”nya” sätt att betrakta världen och de nya berikande 
lärdomarna man gjort i kontakterna med asylsökanden och förläggnings-
verksamheten har hamnat i ett slags motsättningsförhållande till dem som på 
olika sätt har tagit avstånd från denna värld. Flyktingarbetarna uppfattades 
uppenbarligen representera allt möjligt som t.ex. att ha stått för den svenska 
flyktingpolitiken, och att ha varit språkrör för asylsökande och förläggningen 
och för att ha tagit arbetet från andra invånare. De fördes till ansvar för en 
oönskad förändring av grannskapet och ett allmänt oroligt och osäkert till-
stånd i samhället. Det är med andra ord en palett av spridda motiv bakom de 
anklagelser som riktats till flyktingarbetarna.  

I det fördjupande resonemanget kommer jag att betona reaktionernas 
symboliska innehåll och adressat. För att begripa varför reaktionerna riktade 
till förläggningsarbetarna fått de uttryck de fick, är det nödvändigt att belysa 
de symboliska representationer som tillskrivits de anställda på förläggning-
en.  

Analysen är strukturerad under tre rubriker. Under dessa rubriker diskute-
ras och begreppsliggörs olika omständigheter som inverkat på olika reaktio-
ner. Rubrikerna som följer är: Närmandet till asylsökanden som en upplös-
ning av främlingskapet, Intrångets symboler, Förändringens och främ-
lingskapets symboler.  

 
Närmandet till asylsökande som en upplösning av främlingskapet  
 
Bland reaktionerna som presenteras i kapitel nio fanns flera exempel på att 
invånare haft kontakter med asylsökande som varit av berikande och också 
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omvälvande slag. Invånare som på olika sätt kommit asylsökande nära och 
haft personliga relationer till dem framställde erfarenheterna av detta som 
innerliga, insiktsfulla och lärdomar som man inte velat vara utan. Invånare 
beskriver att de förändrats som människor till följd av de kontakter de haft 
med asylsökanden. Det är något motsägelsefullt med dessa utsagor i jämfö-
relse med de avståndstaganden som fanns beskrivna i kapitel åtta. Hur ska 
man begripa dessa olikheter, varför tog en del avstånd och markerade främ-
lingskapet i relationen till asylsökande medan andra, så som synliggjorts här 
i kapitel nio, markerade närhet till och förståelse av asylsökande och för-
läggningen?  

Nyckeln till att förstå detta står enligt min mening att finna i hur invånar-
na som närmat sig asylsökande beskrivit och upplevt dessa relationer. Det är 
påtagligt att det i dessa invånares utsagor saknades benämningar i stil med 
flyktingarna eller de asylsökande. Istället talades det om människor man 
mött, fäder, barn och familjer man haft relationer med. I motsats till utsagor 
där ett avståndstagande till asylsökande markerats, så är kategoriseringen av 
asylsökande som ett klientel eller som grupp frånvarande, och istället har 
individer likvärdiga invånarna själva framträtt ur berättelserna.  

Som tidigare nämnts är ett fysiskt och socialt distanstagande själva ut-
gångspunkten för att en föreställning om ett ”vi” och ”de andra” kan repro-
duceras.736 Kommer man aldrig i närheten av ”de andra” kan inte heller de 
föreställningar man byggt upp omvärderas eller raseras.737 Som redan disku-
terats i kapitel sju och åtta, så kategoriserades de asylsökande av många in-
vånare till en anonym klientgrupp, med tillfällig och lös förankring i grann-
skapet. De asylsökande, den svårbestämda gruppen, granne men samtidigt på 
väg och utan förankring, personifierar Baumans ”främling” som en figur 
man känner oro och ambivalens inför.738 För de flesta invånarna verkar det 
ha varit lättare att definiera henne som en outsider, en främling någon som 
förblir anonym.739 I själva kategoriseringen ligger det inneboende motståndet 
till närmandet. Det är svårt att närma sig något som man bestämt sig för att 
vara annorlunda, avlägset och anonymt. Men när människan av kött och blod 
med högst individuella egenskaper, intressen och livshistoria träder fram, 
raseras själva kategorin.740 Det är så jag anser man kan begripa varför en del 
invånare talar om vännerna och lärdomarna man fått genom att ha kommit 
                                                        
736 Se Elias & Scotson 1969. 
737 Ibid; Bauman 1991. 
738 Bauman 1991; 2002. 
739 Se Elias & Scotson, 1969. 
740 Ibid. 
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asylsökande individer nära, medan andra invånare uteslutande talar om asyl-
sökande i egenskap av en grupp, flyktingarna. Mellan de invånare och asyl-
sökande som haft kontakt med varandra, kan man säga att dikotomierna 
mellan ”oss” och ”de andra”, mellan ”vi” och ”klienterna” löstes upp till 
följd av att avståndet upphävdes.741  

Kategoriseringen av de asylsökande framstår i övrigt som svår att lösa 
upp. I de organiserade försök som gjordes i grannskapet för att öka kontakt-
ytorna var det även i dessa försök påtagligt att asylsökande kategoriserades 
som en klientgrupp. Gruppen ”asylmottagande i samverkan” tog flera lov-
värda initiativ till aktiviteter för att öka kontakten mellan invånare och för-
läggningen, men det var framförallt med syftet att underlätta kontakten mel-
lan förläggningen som verksamhet och invånarna, och inte mellan invånarna 
och asylsökande i första hand.742 I dessa initiativ fanns en uttalad inriktning 
på att få de kommunala verksamheterna där asylsökande och invånare möt-
tes att fungera bättre och med så små konflikter som möjligt. Det fann också 
tydliga inslag av att man ville öka kunskapen om flyktingmottagandet både 
hos personal och invånare i allmänhet och särskilt då riktat mot de unga i 
grannskapet. Dessa aktiviteter måste betraktas som gynnsamma för relatio-
nerna mellan förläggningen och grannskapet på ett övergripande plan och 
hade förmodligen stor betydelse för att förhindra större konflikter av mer 
varaktigt slag.  

Men av vad som framgått av dokument och intervjuer, så gjordes inte 
många aktiviteter för att öka den sociala delaktigheten hos asylsökande eller 
för att underlätta för invånare och asylsökande att lära känna varandra bättre. 
Möjligen ansåg personalen att de regelverk som definierade asylsökande i en 
målgruppsposition utanför kommunens ansvarstagande, var avgränsande för 
det engagemang man ansåg sig kunna skapa för att inkludera de asylsökande 
i verksamheterna eller i grannskapet i övrigt. Det framstod som att persona-
len i de olika kommunala verksamheterna antagit en grundprincip om att de 
asylsökande huvudsakligen var Invandrarverkets ansvar och att det därför 
fanns gränser för engagemanget även om de ibland varit otydliga för perso-
nalen.  

Det fanns emellertid enskilda initiativ utanför förläggningen och de 
kommunala verksamheterna som både kan tolkas som ett engagemang för de 
asylsökandes sysslolöshet och ett samtidigt sätt att förbättra relationerna 
mellan asylsökande och grannskapet. Den enskilde mannen som startade ett 
projekt för rusta upp grannskapets fysiska miljö där tio asylsökande ingick 
                                                        
741 Ibid. 
 



 272 

var ett försök utan förläggningens inblandning, att förbättra situationen för 
några asylsökande och arbetslösa i samhället och samtidigt dämpa irritatio-
nerna i grannskapet.  

Relationerna i grannskapet, präglade av konfrontation och uppdelning, 
inverkade dock på andra enskildas försök att lösa upp gränserna mellan asyl-
sökande och invånare. Ett exempel är det tidigare nämnda fallet där en av 
flyktingarbetarna försökte att tillmötesgå asylsökande och göra dem delakti-
ga i grannskapets fotbollslag, men där han istället valde att ta avstånd från de 
asylsökande fotbollspelarna inför invånarna för att undvika konflikt och 
konfrontation. Detta illustrerar på ett tydligt sätt vilka starka krafter som är i 
spel vid en kategoriserad uppdelning mellan ”vi” och ”de andra”.743 Riskerna 
att bli utdefinierad som tillhörig ”de andra” kan här betraktas som något som 
hämmade enskildas initiativ till att bryta upp fastlåsta kategoriseringar.   

  
Intrångets symboler 

 
Reaktionerna på flyktingförläggningen tar sig bl.a. uttryck i en polariserad 
uppdelning mellan de invånare som jobbade med flyktingar och andra invå-
nare. De som jobbade på förläggningen konfronterades och ifrågasattes av 
andra invånare. Frågan är varför det blev på det sättet? Kan det ha varit så att 
de anställda på förläggningen för några invånare representerade ett oönskat 
beslut om flyktingarnas och förläggningens närvaro? Var det så att den bland 
invånarna faktiska delade eller kluvna inställningen till etableringen låg kvar 
som en olöst konflikthärd där konfrontationerna med flyktingarbetarna kan 
betraktas som ett sätt att bearbeta konflikterna? Bland utsagorna finns det 
exempel på att man uppfattade grannskapets inställning till förläggningen 
som delad och detta mer eller mindre som ett etablerat faktum. Innan för-
läggningen etablerades präglades stämningen bland grannskapets invånare 
av olika uppfattningar och osämja. Kanske upplevde invånare att konflikter 
hade lämnats olösta som på något sätt måste bearbetas och då var det flyk-
tingarbetarna som fanns närmast till hands?  

I NIMBY-forskningens fallstudier finns exempel på att förekomsten av 
konflikter av något slag innan etableringen av en social verksamhet genom-
förs i ett grannskap, kan vara avgörande för hur invånarnas förhållningssätt 
senare utvecklas.744 Eftersom beslutande aktörer, myndigheter och lokala 
politiker generellt sett anses ha en nyckelroll i utlokaliseringen av olika 
verksamheter, så är det kanske inte konstigt att det är mot flyktingarbetarna 
                                                        
743 Se t.ex. Elias & Scotson 1969; Bauman 1991; 2002. 
744 Palmblad 1992 refererar till: Hogan 1986; Armstrong 1976; Baron 1981. 
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invånarna vände sig med sina frågor och klagomål. I frånvaron av kommu-
nala eller statliga tjänstemän i grannskapet så var det möjligen väntat att 
flyktingarbetarna betraktades som myndigheternas representanter.745  

Studier har också visat att om projektansvariga eller myndigheter inblan-
dade i en utlokalisering har valt en s.k. låg-profil linje746 i sättet att informera 
om eller göra grannskapet delaktig i utlokalisering,747 genom att tona ner 
motstånd i ett grannskap, eller inte ge tillräckligt med tid för invånarna att 
vänja sig vid, diskutera om och därefter bearbeta konflikterna,748 så har detta 
visat sig kunna påverka acceptansen av den utlokaliserade klientgruppen 
långt efter det att utlokaliseringen genomförts. När det gäller processerna i 
Malmliden skall det påpekas att Invandrarverket gav information vid två 
tillfällen innan etableringen. I senare skeden, medverkade åtminstone för-
läggningens personal till att lösa och bearbeta grannskapets konflikter i an-
slutning till förläggningen749. Men i dokumentationen från aktiviteterna i 
gruppen ”asylmottagning i samverkan” så verkade invånarna uppleva dialo-
gen med Invandrarverket som bristfällig. De efterfrågade kontakt med In-
vandrarverket vilket också bemöttes genom de kvartersträffar som genom-
fördes. Denna form av direkta dialog genomfördes dock 1992 och av inter-
vjuerna med flyktingarbetarna att döma (som genomfördes 1994), så verkade 
inte invånarnas behov av dialog ha varit tillfredsställt. Intervjupersonernas 
beskrivningar av skälen till att invånare konfronterat de anställda på förlägg-

                                                        
745 Se Palmblads undersökningar av utlokalisering av två psykatriverksamheter; Linåkern och 
Långviken, där myndigheternas relationer med grannskapet i båda fallen spelar en mycket 
viktig och invecklad roll. 
746 Se Palmblad 1992; (Hogan 1986), med låg-profil linje avses att informationen varit spar-
smakad och det med syfte att undvika inblandning av eller att oroa grannskapets invånare 
inför en utlokaliserad verksamhet. 
747 Palmblad 1992 refererar till: Hogan 1986a; 1986b, som har studerat 171 utlokaliserade 
gruppbostäder för utvecklingsstörda och fann att myndigheters val av låg-profil linjen innebar 
oftast att invånarnas respons till gruppboenden därefter färgades av att de upplevde sig ”blivit 
förda bakom ljuset”. 
748 I utlokaliseringen av ett behandlingshem i Långviken (Palmblad 1992, s. 67-98) tog det 
(för) lång tid innan projektansvarig och myndigheter inledde en dialog med grannskapet. Det 
innebar att grannarna fick spelrum att mobilisera sig utifrån en rad ogrundade föreställningar. 
Konfrontationerna med myndigheterna blev senare svåra och länge fanns missuppfattningar 
och laddade känslor bland invånarna. 
749 Dock kan påpekas att kommunpolitikerna faktiskt valde att tolka invånarnas inställning till 
etablering som positivt och därmed kan man anta att motståndet som faktiskt fanns fick ett 
svagt erkännande eller bortsågs ifrån av myndigheterna. Detta kan också ha uppfattats som ett 
ignorerande av den delen av invånarna som uttryckte motstånd till etableringen vilket i sin tur 
kan ha lett till känslor av att ha blivit förda bakom ljuset.  
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ningen var komplexa. Frånvaron av lokala myndigheter och närheten till de 
invånare som arbetade på förläggningen, kan bara delvis förklara varför des-
sa konfrontationer uppstod.  

 
Förändringens och främlingskapets symboler 

 
I ovanstående avsnitt har jag diskuterat en tänkbar infallsvinkel till varför 
invånare konfronterat och ifrågasatt grannskapets flyktingarbetare. Centralt i 
förståelsen är vad flyktingarbetarna sannolikt representerade i processen, och 
tyngdpunkten lades på deras representation i egenskap av (politikers, myn-
digheters) beslut, intervention och ansvar i driften av förläggningen.  

Men utsagorna från flyktingarbetarna, om vad de konfronterades med för 
slags frågor, pekar mot att konfronterandet inrymde betydligt fler dimensio-
ner än den att utbyta information med eller rikta sitt missnöje till någon man 
uppfattade som förlängningen av Invandrarverket som myndighet.  

Det representationsskap förläggningsarbetarna tillskrevs anser jag har ett 
symbolvärde som ger dessa slags konfrontationer en djupare dimension. I 
flera intervjucitat reflekterade flyktingarbetarna själva över de missnöjesytt-
ringar och ifrågasättanden de fått utstå.  Någon påtalade att han sågs som 
någon som tagit jobbet från andra. Han fick höra hur han varit en ”djävul 
som kommit och tagit arbetet från någon i grannskapet som bättre behövde 
det”.750 Någon annan såg alla klagomål som riktades mot henne som ett ut-
tryck för invånares upplevelse av ett mer allmänt missnöje med livet, snarare 
än att det var just förläggningen eller flyktingarbetarna man hade invänd-
ningar mot. En tredje intervjuperson hade en liknande förståelse av konfron-
tationerna där han såg sig själv som ett slags klagomur – bara för att invåna-
re behövde klaga. Det senare menade han kunde begripas genom den be-
gränsade substans som ofta låg i invånares klagomål mot asylsökande. 

Om man tittar närmare på innehållet på konfrontationerna, t.ex. att flyk-
tingarbetarna skulle ha tagit jobbet från folk i grannskapet, så kanske nyck-
eln till förståelsen av konflikterna ligger just där? Kan konfrontationerna helt 
enkelt röra sig om en upplevd konkurrenssituation om arbetstillfällen? I flera 
s.k. NIMBY-studier har just motstånd mot förändringar av ett grannskap i 
allmänhet, och etableringen av olika slags sociala verksamheter i synnerhet, 
bottnat i ett upplevt hot, inte bara mot försämringen av grannskapets ekono-
miska status, utan också i en upplevd konkurrenssituation om lokala arbets-
tillfällen.  

                                                        
750 Se kap 8. 
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Motstånd mot nya grupper i grannskapet som yttrat sig som en konkurrens 
om arbetstillfällen har både setts som faktiskt grundade konkurrenssituatio-
ner,751 men ibland även som förevändningar eller mer eller mindre ”tomma” 
argument för att ha anledningar att protestera mot den inflyttande gruppen.752 
Ofta har då också den inflyttande gruppen representerat ett socialt klientel 
eller betraktats som en etniskt annorlunda grupp.753 Men hur var det då i 
Malmliden? Fanns det någon välgrundad anledning till oro för att etablering-
en av förläggningen skulle leda till konkurrens om arbetstillfällen? Hotet kan 
knappast ha ansetts komma från de asylsökande, men kanske från dem som 
flyttat in från andra orter som av invånare betraktades som individer som 
”tagit jobbet från dem som redan bodde där”. Den förväntan som fanns att en 
etablering kunde ge arbetstillfällen, verkade av vad som även framgick av 
kapitel sju, ha förbytts till ett missnöje med att det inte blev tillräckligt med 
arbetstillfällen till de arbetslösa i grannskapet, att det var fel typ av arbeten 
eller att det var fel personer som fick anställning på förläggningen.754 Men å 
andra sidan finns utsagor som ger intrycket av att invånarna inte ville ha 
arbete på förläggningen.755 Enligt några av de intervjuade invånarna motsva-
rade ett arbete på förläggningen inte idén om ett riktigt arbete – nämligen ett 
industriarbete som passade grannskapet. Därför är inte en upplevelse av en 
konkurrenssituation om arbetstillfällen särskilt sannolik som hela förklaring-
en till konfrontationerna av flyktingarbetarna. Däremot kan man undra om 
upplevelsen av konkurrens kan vara ett slags symboliskt svepskäl för sättet 
att legitimera och rikta sitt missnöje?756 

Flyktingarbetarna verkade representera många andra saker än att vara 
personer som konkurrerade om arbetstillfällen. Att de konfronterades för att 
de representerade flyktingförläggningen, Invandrarpolitiken och kanske även 
myndigheterna generellt sett verkar tydligt. Men på ett mer symboliskt plan 
verkar de också ha representerat en oönskad förändring som samhället ge-
nomgått. Flyktingarbetarna är på sätt och vis påtagliga bevis på att gruvepo-
ken försvagats och bytts ut mot något annat. De kan även betraktas som be-

                                                        
751 Den s.k. konkurrensteorins grundare sägs främst vara Coser 1956; Blablock 1967. 
752 Se Levine & Campbell 1972; Lubbers, Coenders & Scheepers 2006. 
753 Wilton 2002; Lubbers, Coenders & Scheepers 2006.  
754 Av befolkningsutvecklingen i grannskapet som presenterats i kap sex framgår att merpar-
ten av de 38 personer som arbetade på grannskapets förläggning i början av 1990-talet, dagli-
gen pendlade in från andra orter. Enbart 13 personer anställda på förläggningen var invånare i 
grannskapet. Ett sådant faktum skulle kunna tala för konkurrensteorins giltighet. 
755 Se kap 8. 
756 Se bl. a. Takahashi 1998; Wilton, 2002. 
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vis på att grannskapet delvis hamnat i händerna på en ny verksamhet som bar 
prägeln av tillfällighet, oförutsägbarhet och något nytt, okänt med okända 
och etniskt annorlunda människor som saknade lokal förankring.  

Flyktingarbetarna upplevde sig inte enbart bli beskyllda för att ha tagit 
jobbet från de arbetslösa invånarna i grannskapet, utan även vara ett slags 
mottagare av all sorts missnöje, missnöje som har att göra med allt som rör 
flyktingförläggningens närvaro, men också upplevt missnöje av andra slag.  

I en av respondenternas utsagor i ovanstående kapitel påstås att alla kon-
frontationer som flyktingarbetarna får ta emot handlar om ett slags missnöje 
med den rådande situationen. Hur kan man förstå detta? Diskussionerna, 
konfrontationerna och anklagelserna riktade mot flyktingarbetarna kanske 
grundar sig på just en negativ uppfattning om det rådande tillståndet. I litte-
raturen finns belägg för att ett hat riktat mot andra grupper, eller andra sym-
boliska måltavlor som t.ex. politiken, samhället, systemet etc. ofta är ett 
uttryck för människors (ofta i marginaliserade positioner) försök att identifi-
era syndabockar som kan kanalisera känslor av oro eller missnöje med ett 
rådande tillstånd.757 I denna förståelse lyfts att det inte är ovanligt att just 
invandrare, i egenskap av att representera De Andra ofta identifieras som 
syndabockar och skuldbeläggs för negativa och oönskade förändringar av 
samhället. Någon ställs till svars för eländet och offentliga stigmatiserings-
processer bidrar till att peka ut vilka som anses dra ned samhället.758 Allan 
Pred hävdar att skuldbeläggelse av regeringar, internationell och nationell 
politik, men också invandrare är uttryck för känslor av otrygghet och rädsla 
för förändringar.759 Främlingsfientlighet och rasism kan genom detta slags 
mekanismer just förklaras som uttryck för ett syndabockstänkande och i 
förlängningen som uttryck för ett tillstånd av negativ förändring av samhället 
som sätter olika grupper i ett motsättningsförhållande. Ofta rör sig upplevel-
serna av negativ förändring enligt Pred om upplevelsen av en försvagad eko-
nomi men också försvagningen av den sammanhållande kraft som politiska 
ideologier kan representera.760 Människors vilsenhet till följd av tider med 
snabb ekonomisk och politisk omstrukturering kan ta sig i uttryck av att 
identifiera syndabockar hos vilka man kan förlägga skuld och aversioner.  

Snabba samhällsförändringar kan ge upphov till ett slags kris för vad som 
ska komma, en oro för hur framtiden ska te sig.761 Framtiden är oviss och 
                                                        
757 Woollacott 1993; Pred 1997. 
758 Se Van Dijk 1993. 
759 Pred 1997. 
760 Ibid; Hobsbawn 1993. 
761 Woollacott 1993; Hobsbawm 1993; Wieviorka 1995. 
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osäker och den vill man fjärma sig från, enligt detta perspektiv. Rädsla inför 
framtiden verkar det funnits bland Malmlidenborna. En av respondenterna 
talade om denna rädsla i termer av att av alla malmfyndigheter blir det en 
gång en grop fylld med sand, och det orkar ingen riktigt kännas vid, trots 
allas vetskap om detta.  

De asylsökande i Malmliden kan ju även i Zygmunt Baumans ordalag, 
beteckna det okända men också de platslösa, tillfälliga och namnlösa, och de 
kan påminna om krig och undergång.762 I Malmliden, ett grannskap vars 
framtid präglades av ovisshet och kanske för en del med en prägel av ett 
slags katastrofscenario, så är det kanske inte så konstigt att en förläggning 
och asylsökande som kan representera tillfällighet, vakuum, namnlöshet, 
etc.763 betraktas som ovälkomna påminnelser om en oroande framtid. 

I ljuset av denna förståelse kan man kanske också bättre begripa av-
ståndstagandet och undvikandet som många invånare visade i relation till 
asylsökande och till förläggningen, men där flyktingarbetarna blev de man 
konfronterade (och inte flyktingarna). Att undvika personliga relationer till 
asylsökande och att kategorisera och göra dem till en anonym klientgrupp 
kan möjligen betraktas som en strategi för att i förlängningen, och på ett 
symboliskt plan, undvika framtiden. Genom ett undvikande, anonymiserande 
av de individer och grupper (klienter) man upplever som hotande och 
skrämmande på något sätt, så blir det inte enbart möjligt att fortsätta att ex-
kludera individerna från sin närhet och agera som om de vore ”de andra”, 
utan tillhörighet och några som angår en. Det blir också möjligt att fortsätta 
sitt vardagsliv som vanligt, ej ifrågasatt och oantastat.  

 
 
 

                                                        
762 Se Bauman 2002. 
763 Agier 2002; Bauman 2002. 
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Kapitel 10 
 

Lokal och flyktingpolitisk ambivalens 
 

 
Introduktion och summering av studiens resultat 
 
Avhandlingens syfte och frågeställningar är att undersöka reaktionerna på 
den utlokaliserade förläggningen i Malmliden och hur de kan förstås i rela-
tion till det lokala men också till det vidare sammanhanget.  

I de tre föregående kapitlen har mina empiriska fynd illustrerats och ana-
lyserats. Vi kunde där se att bejakande av och närmande till asylsökande 
förekom i Malmliden, men att detta var villkorat av en rad faktorer och 
skedde inom vissa gränser. Det var inte ett fullständigt bejakande men inte 
heller ett totalt förnekande av förläggningen och de asylsökande. De flesta 
invånare i min undersökning betraktade inte de asylsökande som grannar, 
utan som en grupp flyktingar på tillfälligt besök som man bara undantagsvis 
inledde en närmare relation med. I stället höll man dem på avstånd. Jag skul-
le vilja påstå att de asylsökande hamnade i skuggan av lokalsamhällets ge-
menskap. I mycket liten utsträckning träder de asylsökande fram som indivi-
der och subjekt ur invånarnas berättelser. Invånarnas reaktioner och sätt att 
gestalta och positionera de asylsökande gör dem relativt anonyma – till 
skuggfigurer – i mitt material.  

Studien visar att invånarnas reaktioner inte går att summera på något en-
kelt sätt. De var t.ex. varken helt positiva eller negativa till sin karaktär utan 
kan snarare summeras som ambivalenta, och denna ambivalens hade både 
spatiala och sociala uttryck. De spatialt orienterade reaktionerna bestod å 
ena sidan av en del invånares positiva upplevelser av förläggningens närvaro 
som något som medförde vitalitet och rörelse åt det annars slumrande grann-
skapet. Å andra sidan upplevde andra invånare förläggningen som ett stör-
ningsmoment och som något felplacerat i grannskapet. De socialt orientera-
de reaktionerna bestod av att en del invånare sökte kontakt med förläggning-
en och de asylsökande medan andra tog avstånd. Strategier för avståndsta-
gande var avpersonifiering och stigmatisering, samt social och spatial exklu-
dering av de asylsökande.  

Reaktionerna tog sig också uttryck som motstrategier. Dessa strategier 
var bl.a. skuldbeläggande av och konfrontation med de anställda på förlägg-
ningen. Strategierna uttrycktes i huvudsak på ett latent plan och riktades mot 
olika symboliska objekt såsom myndigheterna, flyktingpolitiken, förlägg-
ningen som företeelse och alltså inte direkt mot de asylsökande. En del av 
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dessa motstrategier kan, menar jag, förstås som motstånd till intrång i grann-
skapets autonomi.  

Även om strategierna i huvudsak var latenta, resulterade de i en rasialise-
ring av grannskapets platser och i etnisk segregering.  

Det förekom även motstrategier av ett mer öppet slag som riktades mot 
de anställda på förläggningen. De anställda utpekades som syndabockar till 
vilka en del invånare riktade allsköns missnöje och frustrationer. Konfronta-
tionerna med anställda på förläggningen har jag tolkat som ett sätt att kanali-
sera frustration och oro över en osäker förändring av både grannskapet och 
den egna situationen.  

Både lokala och nationella omständigheter spelade en viktig roll i for-
mandet av invånarnas reaktioner. På både det lokala och det nationella planet 
var attityderna till de asylsökande och flyktingmottagandets praktik präglade 
av ambivalens. På lokalplanet fanns hos en del viljan att närma sig de asyl-
sökande som (hjälpbehövande) subjekt, men som en följd av den lokala kris-
situationen och av den förväntningsstruktur som betonade asylmottagningens 
ekonomiska nytta, etablerades ett objektifierat förhållningssätt till de asylsö-
kande. På det nationella planet framträdde en ambivalent flyktingpolitisk 
praktik.  

Även om idealen innebar ett integrerat och normaliserat asylmottagande, 
ledde den institutionella inramningen till en klientisering av den asylsökan-
de, vilket gjorde det svårt för invånare att betrakta de asylsökande som gran-
nar. Asylmottagandets praktik präglades också av omstruktureringar och 
omprioriteringar vilket inverkade negativt på de lokala relationerna. In-
skränkningar i de organiserade verksamheterna för asylsökande och osäker-
heten om asylsökande skulle inkluderas i olika offentliga verksamheter och 
anläggningar, förstärkte ytterligare de asylsökandes marginella positionering 
i grannskapet och därmed invånares avståndstagande. De asylsökande var 
(är) också i en ambivalent juridisk, social och politisk situation där hon posi-
tionerats i ett nationellt mellanläge eller ”främlingskap” tills hon erkänts 
flyktingstatus. Denna ambivalenta position inverkade också på invånares 
tvekan inför att knyta kontakter med asylsökande.  

En övergripande slutsats som kan dras av studien är att den flyktingpoli-
tiska positioneringen av den asylsökande i en ambivalent och samtidigt mar-
ginell position betonade de asylsökande som klienter och inte som grannar, 
och att detta i sin tur gav grogrunden för Malmlideninvånarnas ambivalenta 
reaktioner till förläggningen och de asylsökande. Man kan säga att invånar-
nas reaktioner uppstod i ett lokalt korsdrag av ekonomiska och politiska 
omständigheter. Ortens marginaliserade position, invånarnas förväntningar 
om en bättre tillvaro, det objektifierande synsättet på asylförläggningens 
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nytta och de lokala förutsättningarna att ro i land en tillvaro som inbegrep en 
motsättningsfull asylmottagning har gemensamt ramat in invånarnas reaktio-
ner. De boendes ambivalenta reaktioner måste alltså förstås i relation till 
detta lokala sammanhang; högst tidsberoende, specifikt och inflätat i lokala 
historiska förlopp, kulturella föreställningar och påverkat av enskilda aktö-
rers handlingar. Således, om omständigheterna hade varit annorlunda i 
Malmliden, så hade reaktionerna säkert varit annorlunda. Om orten inte varit 
marginaliserad så hade invånarna sannolikt inte betraktat förläggningen och 
de asylsökande som syndabockar för en eländig situation. Eller?  

I 1990-talets svenska flyktingpolitiska retorik764 och praktik, sändes sig-
naler ut om flyktingmottagning som ett ekonomiskt problem765 eller som en 
ekonomisk affär. Detta hamnar i en paradox i förhållande till de humanitära 
utgångspunkterna som ligger till grund för att tillerkänna folk rätten att söka 
skydd och asyl. Genom ”hela Sverige strategin” förmedlades besluten om 
kommunalt asyl- och flyktingmottagande som ett kommunalt självbestäm-
mande – dvs. att kommuner och dess invånare hade legitimitet att bestämma 
och vägra flyktingmottagande och det ibland på ekonomiska grunder.766  En 
nations erkännande av människors okränkbara rätt att söka asyl och männi-
skors rätt till likabehandling hamnade i en motsättning till de krav som ställ-
des på asylsökande att underkasta sig prövningen om de tillhörde en grupp 
som skulle vara berättigade till kommunernas sympati, solidaritet och 
skydd.767  

Sammantaget menar jag alltså att de ambivalenta reaktionsmönstren som 
har visats i avhandlingen inte enbart är lokalt förankrade, utan måste också 
betraktas som en återspegling av en ambivalent samhällelig syn på och en 
marginell positionering av den asylsökande. De är också en återspegling av 
en flyktingpolitik med en motsägelsefull ideologi och praktik som gav direk-
ta genomslag lokalt i Malmliden.   

                                                        
764 Se Boréus 2006, om invandrarpolitisk retorik i den svenska valrörelsen 1988-2002. 
765 Carl-Ulrik Schierup (1991, s. 32-38) identifierar att ett skifte inträffade i slutet av 1980-
talet i den mediala och politiska retoriken om flyktingmottagandet, från att ha varit ett tal om 
”flyktingar som resurser” till ett tal om ”flyktingar som ett [ekonomiskt min anmärkning] 
problem”. I samma anda motiverades också ”hela Sverige strategin” som ett sätt att genom 
spridning av mottagandet på många kommuner ”dela på bördan” med flyktingmottagandet. 
766 Jag syftar både på de omröstningsförfarande som låg till grund för beslut i många kommu-
ner, men också ekonomiska argument  för respektive mot flyktingmottagning (se Pred 
767 Schierup, 1991; jfr Söder 1990b. 
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I det följande diskuterar jag de huvudsakliga fynden i avhandlingen med 
hjälp av ambivalensbegreppet768, tankefiguren NIMBY (not in my backyard) 
och genom att betrakta reaktionerna som motreaktioner.  

 
 

Ambivalenta reaktioner och motreaktioner mot intrånget av den nya 
världen 

 
Inte på min bakgård 

 
Invånarnas reaktioner innefattade både avstånd och närhet, bejakande och 
förnekande sida vid sida. Reaktionerna handlade delvis om ett ställningsta-
gande för flyktingmottagande – dock ett ställningstagande som var av ett 
mer principiellt slag och löst förankrat. Variationerna i invånares förhåll-
ningssätt, det inledande bejakandet och samtidiga motståndet, invändningar-
na ett par år senare mot att antalets asylsökande var för många, hade varit där 
för länge etc., är sammantaget uttryck för en vacklande och föränderlig in-
ställning till förläggningen, känslig för yttre påverkan. Invånarnas reaktioner 
var inledningsvis instabila och kan därför förstås med hjälp av NIMBY-
perspektivens syn på ambivalenta reaktioner inför utlokaliserade grupper. 
Det är enligt NIMBY-forskningens olika perspektiv inte förvånande med 
tvekan och ambivalens. Malmlidenborna kan, i likhet med Fracchias769 tan-
kegångar, antas på ett principiellt plan ha varit positivt inställda till att ta 
emot flyktingar bara de inte kom för nära Malmlidenbornas egen bakgård. 
Inför etableringen av förläggningen växlade invånare från den ena till den 
andra inställningen vilket tyder på att de, var osäkra och ambivalenta, och att 
                                                        
768 Ambivalens används i den fortsatta diskussionen utifrån tre huvudsakligen betydelser: 1. 
Ambivalens sammanfattar och benämner reaktionens kluvenhet – i denna betydelse kopplas 
bl.a. till NIMBY-forskningens syn på människors löst förankrade inställningar till andra (t.ex 
Fracchia 1976; Gustavsson 1990; Palmblad 1992). Här ansluts också till Michael Billigs 
(1985) tankegångar om individers svårigheter att inta antingen positiva eller negativa ställ-
ningstaganden till invandrare och Mårten Söders (1990b) synsätt på att individers ambivalens 
är avspeglingar av motsägelsefulla ideologier i samhället.2. Ambivalens används också i 
betydelsen, ett (väntat) sätt att reagera inför sådant (grupper) som det råder samhällelig tvekan 
inför. Här utgår jag från Zygmunt Baumans (1991) ambivalensbegrepp och syn på främlingen 
som en ambivalent kategori. 3. Ambivalens förstås också som motsägelsefullheter, t.ex. mel-
lan politisk ideologi och praktik. Här utgår jag framförallt från Aleksandra Ålunds och Carl-
Ulric Schierups (1991) tankegångar om glappen (paradoxerna) mellan invandrarpolitisk ideo-
logi och praktik. Ambivalens använder jag i detta sammanhang som liktydigt med paradoxer 
vilket är det ord författarna använder. 
769 Fracchia mfl 1976. 
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deras ställningstagande för eller mot förläggningen därför vilade på en insta-
bil grund.770 Mårten Söder har iakttagit att människors inställning till olika 
minoriteter771 varierar mer med det sociala sammanhanget än med den en-
skilda människans personlighet. Söder hävdar att reaktioner inte är entydiga i 
den ena eller andra riktningen, utan bör tolkas i termer av ambivalens. Am-
bivalenta hållningar är uttryck för värdekonflikter hos individen som åter-
speglar sociala ideologier som i sig är motsägelsefulla.  

Ett nyckelord för reaktionernas uttryck och förklaring är därför ambiva-
lens. Man både ville och ville inte ha förläggning och flyktingar i grannska-
pet. Ambivalensens grunder är i enlighet med ovanstående resonemang kom-
plexa, och går inte med lätthet att förklara i termer av intolerans till ”de 
andra” eller separeras från ett socialt sammanhang.  

Det paradoxala är att vårt moderna sammanhang på sätt och vis tvingar 
fram förenklade kategoriseringar av andra.772 Enligt Zygmunt Bauman är det 
rimligt att vänta sig förenklade kategoriseringar och avståndstaganden inför 
de grupper och individer samhället betraktar som ”främlingar”. För de grup-
per där det redan råder social tvekan, som inför olika grupper i samhällets 
marginaler, så följer även en tvekan på ett mellanmänskligt plan och en tve-
kan som man försöker reducera genom att kategorisera i vän eller fiende, bra 
eller dålig etc. I omröstningsförfarandet som föregick etableringen av för-
läggningen tog (en del) Malmlidenbor ställning för något man i grunden var 
ambivalent inför. Trots att reaktionerna till utlokaliseringsprojekt ofta vilar 
på instabil grund är reaktionerna inte slumpartade vilket också gällde i 
Malmliden.773 Motstånd och tvekan är enligt NIMBY-forskningens olika 
perspektiv väntad eftersom folk vanligtvis upplever att de har intressen att 
bevaka eller anledning att göra motstånd när det sker förändringar av närom-
rådet.774 För Malmlidenborna fanns det ett intresse av att bevaka arbetstillfäl-
len och det formade på ett påtagligt sätt den initiala inställningen, men också 
de senare (ambivalenta) reaktionerna.  

 

                                                        
770 Billig 1985; Palmblad 1992.   
771 Söder avser i synnerhet inställningar till handikapp. 
772 Bauman 1991; 2000: 2002. 
773 Se t.ex. Weber 1978; Fracchia mfl 1976. 
774 Se t.ex. Blakely & Snyder 1997; Palmblad 1992; Lubbers, Coenders & Scheepers 2002; 
Wilton 2002. 
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Svikna förväntningar 
 

Reaktionerna i Malmliden hade i många olika betydelsebottnar varav en del 
kan begripas som ”folkets reaktioner mot överheten”. Invånarna i Malmliden 
tog initialt ställning till och reagerade mot närvaron av asylförläggningen i 
ett korsdrag av instabila uppfattningar om förläggningens ”nytta”, om en 
lokal ekonomisk situation på nedgång och under påtryckningar utifrån. Det 
var en situation där man kan anta att invånarnas inställning kunde svänga 
ganska rejält, känslig för påverkan av en rad omgivande omständigheter.775 
Socialt sett närmade sig en del invånare förläggningen och de asylsökande 
och upplevde kontakten med denna nya värld som berikande. Andra tog 
avstånd från den nya världen och demonstrerade detta avståndstagande ge-
nom att konfrontera och rikta sitt missnöje mot allt som hade med asylför-
läggningen att göra. En rad olika invändningar mot förläggningen uttrycktes, 
bl.a. vad gällde dess storlek, verksamhetens långsiktiga osäkerhet, och dess 
påverkan på och intrång i grannskapet. Dessa invändningar har jag förstått 
som latenta motreaktioner som inte riktats till förläggningen eller de asylsö-
kande i första hand, utan mot myndigheter och politiker.  

Samhället var utsatt för externa mediala och lokalpolitiska sociala och 
ekonomiska påtryckningar som på olika sätt formade processen mot etable-
ring av en asylmottagning, men också senare reaktioner. Detta gällde t.ex. att 
det kunde vara ekonomiskt fördelaktigt med asylmottagandet. Invandrarverk 
och kommun var delaktiga i konstruktionen av den lokala förväntningsstruk-
turen som senare blev problematisk. Man blev besviken och frustrerad över 
att myndigheterna inte höll vad de lovade och man upplevde förläggningen 
som ett myndighetsintrång. Motreaktioner och utpekandet av förläggningen, 
de asylsökande och förläggningsarbetarna som syndabockar kan på det här 
sättet kopplas till den lokala förväntningsstrukturen, men också till grann-
skapets sociala och ekonomiska förändringsprocess. 

Jag vill här inflika att upplevelsen av myndigheters svikna löften eller att 
grannskapet hade blivit överkört av myndigheterna, också bör ses i relation 
till grannskapets långvariga beroendeförhållande till ett gruvbolag. Missnöjet 
med att ”byta” från en överhet till en annan, från gruvföretag till Invandrar-
verk, på bekostnad av grannskapets autonomi, kan härmed ha förstärkt de 
negativa reaktionerna mot förläggningens närvaro.  

 

                                                        
775 Se Gustavsson 1990; Palmblad 1992. 
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Motreaktioner mot intrånget av främlingen och den nya världen 
 

”Oavsett vilka sätt som skiljer främlingen från ”världar av likar” handlar det 
om att hålla ambivalensen utanför sin egen gemenskap. Genom att förlägga 
ambivalensen till vissa individer och grupper samt platser som framstår som 
mer främmande än andra söker den ordnade världen, som består av ”vi-” och 
”de-grupper”, att göra sina områden fria från ambivalens”.776 

 
Osäkerheten inför om den asylsökande skulle betraktas som klient eller 
granne är mycket påtaglig i min studie. Förläggningens verksamheter, bostä-
der och de asylsökande skapade rumslig och social oordning. Det fanns osä-
kerhet om hur asylsökande skulle inkluderas i grannskapets sociala liv men 
också direkta uttryck för att vilja separera förläggningens och grannskapets 
världar.  

En del löste den ambivalenta situationen genom att närma sig de asylsö-
kande, de mötte individerna bakom kategorin ”flykting” och löste således 
upp främlingskapet. Andra förpassade förläggningen och de asylsökande till 
en värld man ville hålla utanför sin egen. Invånarna använde olika exklude-
rande strategier för att göra motstånd mot intrånget och för att definiera ut 
asylsökande från grannskapets spatiala och sociala relationer. Både de som 
arbetade på förläggningen och de asylsökande betraktades i vissa fall som 
symboliska objekt till vilka invånarna kunde kanalisera och omdirigera fru-
strationen och missnöjet man upplevde med en osäker situation.777  

Det är enligt min mening ingen slump att just förläggningen och de asyl-
sökande utpekades som syndabockar och som ett intrång i grannskapet. 
Flyktingen representerar ju i Zygmunt Baumans ordalag en främling som det 
är svårt att förhålla sig till. Flyktingen symboliserar enligt Bauman en obe-
stämd individ som varken befinner sig på utsidan eller insidan och som p.g.a. 
sin ambivalens blir bortförd till en icke-plats.778  

Men som om flyktingens mellanställning inte vore tillräckligt problema-
tisk, så vill jag också betona betydelsen av att den asylsökande är positione-
rad i en välfärdsstatlig klientposition i väntan på uppehållstillstånd. Denna 
välfärdsstatliga position är också svag och gör hennes förankring till det 
sociala sammanhanget ännu lösare. Det manifesterades tydligt i det lokala 
flyktingmottagandet aktörers tvekan till att inkludera de asylsökande i olika 
sociala verksamheter som t.ex. barnomsorgen eller olika fritidsaktiviteter.  

                                                        
776 Bauman 2000, ur Månsson 2005, s. 114. 
777 Se t.ex. Alsmark 2000; Bjørgo 2000; Girling, Loader & Sparks 2000. 
778 Bauman 2000, s. 110-117. 
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Invånares avståndstagande och upplevelser av rumslig trängsel etc. menar 
jag bottnade i en syn på de asylsökande som klientgrupp eller på annat sätt 
som en avpersonifierad grupp. Invånarna förknippade asylsökande med en 
verksamhet som man inte ville ha för nära inpå husknuten.  

Det var påtagliga spatiala och sociala gränsdragningar och begränsad 
kontakt mellan invånare och flyktingar. Invånarna uppfattade sig som de 
etablerade och därmed som mer berättigade till grannskapets platser än flyk-
tingarna och därmed med en legitimitet att exkludera de asylsökande från det 
sociala och spatiala rummet. Jag skulle vilja betrakta invånarnas olika exklu-
derande handlingar som maktpraktiker då de baserades på en föreställning 
om över- och underordning, i termer av vem eller vilka som hade mer rätt än 
andra till grannskapets platser och till inflytande över vad som där skedde.  

Det förekom även ett slags symboliskt laddade strategier för att konstrue-
ra eller legitimera olika reaktioner.779 Några intervjuade använde selektiva 
urklipp från områdets historia med syfte att stärka sitt sociala och rumsliga 
berättigande. Detta resulterade i ett rasialiserande av grannskapets platser, 
dvs. att invånare definierade in och satte gränser för vad som var asylsökan-
des och vad som var invånarnas platser.780 Man plockade upp selektiva min-
nen, konstruerade nostalgiska bilder av ett starkt homogent och välskött 
gruvsamhälle där man levde i harmoni och samförstånd. Mot denna idealise-
rade, symboliska bild sattes beskrivningar av vittrande husväggar, människor 
i kaotiska livssituationer med förvirrad tids- och rumsuppfattning där sysslo-
lösheten och tillfälligheten betraktades som ett utsipprande hot mot grann-
skapets ordning. Dessa slags symboliska strategier var kraftfulla genom att 
de också pekade ut riktningen mot vad och vilka som var problemet i grann-
skapet. De strategier dessa invånare använde för att göra motstånd mot in-
trånget och definiera ut asylsökande från grannskapets spatiala och sociala 
relationer resulterade i en rasialisering av platsen och etnisk segregering.781  

 
 

                                                        
779 Förståelsen av dem som symboliskt laddade bygger på Wilton 2002. 
780 Wilton 2002. 
781 Ibid. 
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Samhällelig ambivalens i flyktingfrågan 
 

Efter ovanstående avsnitt framstår möjligen det lokala sammanhanget som 
ytterst specifikt och som ett grannskap ogynnsamt för asylmottagning. Jag 
skulle vilja vända på resonemanget och istället hävda att det yttre flyktingpo-
litiska sammanhanget var synnerligen ogynnsamt för att förverkliga integre-
ring och social delaktighet och att det på många sätt legitimerade ett lokalt 
avståndstagande till asylsökande. Det fanns betydande motsättningar mellan 
politiska ideal om integrering och den flyktingpolitiska praktiken.  

 
Flyktingpolitisk ambivalens 

 
Under förverkligandet av ”hela Sverige strategin” uttrycktes en allt mer 
vacklande hållning till det solidariska flyktingmottagandet, något som blev 
tydligt i en rad förändringar i regelsystem och invandrarpolitikens praktik.782 
Det infördes en successiv inskränkning av asylrätten och tonläget förändra-
des i den offentliga debatten med talet om behovet av begränsad flyktingin-
vandring och om flyktingmottagandet som ekonomiskt belastande för väl-
färdssystemet.783 Sammantaget skiftade flyktingmottagandets praktik rikt-
ning under 1990-talet och hamnade i ett ambivalent förhållande till invand-
ringspolitikens ideologiska målsättningar om solidariskt flyktingmottagande 
och till integrationspolitikens ömsesidighet och jämlikhet.784 

På motsvarande sätt fanns det motsättningar mellan målsättningarna med 
och genomförandet av integreringen av förläggningsverksamheten. I integre-
ringsambitionerna av förläggningsboendet fanns å ena sidan normaliserings-
ambitioner som signalerade att asylsökande är som alla andra och att därför 
skulle boendet utformas i enlighet med detta. Så långt som möjligt skulle 
man undvika institutionsliknande miljöer och istället integrera asylsökandes 
bostäder i hyresfastigheter för permanent boende. Å andra sidan signalerades 
en motsättning på det sätt som boendet ändå gavs en institutionell inramning.  

Asylsökandes lägenheter i Malmliden hörde till ett anläggningsboende 
med rutiner och regelsystem. Flyktingmottagandet innehöll en uppsättning 
rutiner och regler som satte gränser för de asylsökandes vardagsliv och auto-
nomi. T.ex. begränsade det då gällande regelsystemet asylsökandes möjlig-
heter att arbeta och försörja sig själva men också att läsa svenska i någon 

                                                        
782 Se t.ex. SOU 1992:133; prop. 1993/94:94. 
783 Abiri 2000; Johansson 2006.  
784 Södergran 2000. 
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större omfattning.785 Dessa begränsningar motiverades med att asylsökandes 
tillvaro inte skulle vara så pass integrerande att deras eventuella återvändo 
till sina hemländer skulle äventyras eller försvåras.786 Flyktingmottagandets 
innehåll och ersättningssystem utvecklades under 1990-talet i riktning mot 
en aktivitetsinriktad mottagning samtidigt som självorganisering och arbets-
linjen betonades i asylsökandes organiserade verksamheter.787  

I Malmliden blev denna utveckling påtaglig när de nationella riktlinjerna 
fick genomslag i indragningarna i förläggningens organisering av menings-
full vistelse. I ett grannskap med begränsat utbud av aktiviteter för allmänhe-
ten, av arbetsplatser och offentliga miljöer ställdes de asylsökande inför att 
trängas med irriterade invånare eller att utföra skötsel och underhåll av för-
läggningen. Båda scenarier innebar en förstärkning av asylsökandes position 
som klienter, utanför grannskapets sociala delaktighet. Det flyktingpolitiska 
regelverket fick på det här sättet en direkt inverkan på det lokalas etniska 
relationer.  

 
Förläggningsboendets integrering i grannskapet – en klientiserande praktik 

 
Förläggningen kan karakteriseras som en ambivalent inrättning genom att 
vara en konstruerad boplats för dem som inväntar ett nationalstatligt erkän-
nande.788 Möjligheterna fanns att med ”hela Sverige strategin” med dess 
ideologiska betoning på boendeintegrering och normalisering, utradera eller 
åtminstone motverka ett institutionaliserat och artificiellt asylboende, en 
omhändertagandepraktik och en klientisering av asylsökande. Istället anser 
jag att den lokala tillämpningen av flyktingpolitiken ytterligare förstärkte de 
asylsökandes position som klienter och i en marginaliserad position. Asylsö-

                                                        
785 1983/84:124. 
786 När förslag lanserades i början av 1990-talet om ändringar av ersättningssystemet och en 
mer aktivitetsinriktad förläggningsvistelse som skulle omfatta åtta timmar per dag och som 
kunde innebära arbete, så motiverades detta förslag med hänvisning till risken för majoritets-
befolkningens främlingsfientlighet (om asylsökande kunde iakttas gå sysslolösa). Märkbart är 
att förslaget inte grundades på t.ex. asylsökandes rätt att leva ett så normalt liv som möjligt 
eller rätten att få ha något att göra, försörja sig själv etc. (Se SOU 1992:133; SOU 2003:75 s. 
173-174). 
787 Bl.a. övergick reglerna för meningsfull sysselsättning successivt från möjligheten för den 
asylsökande att medverka i aktiviteter under förläggningsvistelsen, till en skyldighet. Att 
somliga förläggningar tillämpat avdrag av ersättningen vid ogiltig frånvaro och att man ut-
format förslag om att ändra bistånd till asyllån, kan betraktas som en markering av den asyl-
sökandes ambivalenta position i välfärdsstaten (Prop. 1993/94:94). 
788 Bauman 2002, s. 345. 
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kandes utanförskap från grannskapets sociala arenor där de var undantagna 
från social delaktighet, menar jag gav legitimitet åt invånares exkluderande 
handlingar.  

Jag betraktar grannskapets klientisering och avståndstagande från för-
läggningen och asylsökande även som ett uttryck för svårigheterna att hante-
ra en ambivalent flyktingpolitik på det lokala planet. Utlokaliseringen av 
förläggningen vilade på idén om att integrera asylsökandes boende i grann-
skapets miljöer, samtidigt som hela omhändertagandet var institutionellt 
inramat av Invandrarverkets riktlinjer och flyktingpolitikens regelverk. Asyl-
sökande bodde grannar, men var samtidigt knutna till och beroende av för-
läggningens öppettider och personalens närvaro. Förläggningen som institu-
tion, det professionsbaserade och anslags- och regelstyrda omhändertagandet 
sände sammantaget signaler till både asylsökande och omgivning om de 
asylsökande som klienter i samhället – och inte som grannar. Det är tydligt 
att medan de asylsökande levde som grannar, sökte meningsfullhet och soci-
al kontakt i sitt nya lokala sammanhang så uppenbarade sig motsägelsefull-
heterna. I den lokala praxisen för omhändertagandet fanns inga klara och 
tydliggjorda regler för hur man skulle hantera att asylsökande ville vara so-
cialt delaktiga i grannskapets miljöer. I asyllagstiftningen och i direktiven för 
omhändertagandet av asylsökande positionerades de i utkanten av samhällets 
sociala och politiska delaktighet.  De lokala verksamhetsföreträdarna å sin 
sida fann inga klara regler eller legitimitet för att inkludera de asylsökande i 
verksamheten vilket i vissa fall resulterade i en exkludering av asylsökande 
från en lokal delaktighet i omsorg, sysselsättning och social kontakt med 
grannskapets invånare. Motsägelsefullheterna och oklarheterna i ansvarsför-
delningen i omhändertagandet av asylsökande manifesterades på det här 
sättet i konflikterna mellan integreringsambitioner och det institutionellt 
inramade omhändertagandet. I denna konflikthärd blottades också begräns-
ningarna för utbudet av aktiviteter och de strikta gränserna för inkluderingen 
av asylsökande i välfärdssamhället.  

 
Den asylsökandes ambivalenta position  

 
Jag har tidigare diskuterat förläggningen i termer av en inrättning för dem 
som står i ett ambivalent förhållande till nationalstaten. Flyktingskapets am-
bivalens utmärks bl.a. av hur den asylsökande positioneras till och befinner 
sig i ett socialt, juridiskt och politiskt ingenmansland.789 Flyktingen är i ett 

                                                        
789 Eastmond 1992; Bauman 2002; Thörn 2002. 
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problematiskt förhållande till nationalstaten och nationens sätt att hantera 
detta sker genom asylprocessen och politiken för mottagande och omhänder-
tagande av flyktingen.790 Flyktingbegreppet, med sin förankring i en idé om 
en okränkbar rätt att söka skydd som är överordnad politiska prioriteringar 
och ekonomiska överväganden är ytterst ett erkännande av individens uni-
versella mänskliga rättigheter.791 Dock kan man diskutera om inte flyktings-
kapet och asylfrågan förskjutits från att vara en mänsklig rättighet till att bli 
en civil och politisk fråga?792 Civilt medborgarskap och nationell tillhörighet 
har alltmer kommit att överskugga synen på flyktingskapet som en mänsklig 
rättighet. Det är särskilt tydligt när det gäller de asylsökandes socioekono-
miska rättigheter som är oklara och oskyddade i internationell rättighetslag-
stiftning.793  

I det offentliga rummet, manifesterat i politiska ideologier och praktiker, 
är de asylsökandes ställning otydlig vilket också genom åren avspeglats i en 
vag och konturlös politik med räckvidd ända till den lokala nivån. Det lokala 
flyktingpolitiska sammanhanget är som illustrerats ovan inte frikopplat från 
det nationella, och det nationella är också kopplat till det internationella flyk-
tingpolitiska sammanhanget. De sociala och ekonomiska rättigheter som 
stadgas i flyktingkonventionen innefattar inte den asylsökandes situation 
utan tillfaller endast personer som erkänts flyktingstatus.794  

I svensk flyktingpolitisk retorik har det alltsedan början av 1990-talet ta-
lats om en harmonisering, inte enbart av migrationspolitiken utan även av 
flyktingpolitiken. Vad denna harmonisering i längden kommer att innebära 
är svårt att säga. Det kan å ena sidan framhållas som positivt att Europeiska 
unionens råd 2003 antog ett gemensamt direktiv om miniminormer för mot-
tagande av asylsökande där det i 28 artiklar regleras om medlemsstaternas 
förpliktelser gentemot de asylsökande bl.a. om rätten till arbete, akutsjuk-
vård, hälso- och sjukvård, utbildning, boende och andra materiella förhållan-
den.795 Å andra sidan är miniminormerna lågt ställda och det finns ingen klar 
praxis och tolkning om vad ”jämförbara levnadsvillkor” och ”värdig lev-
nadsstandard” innebär.  I praktiken har medlemsstaterna stora frihetsgrader 
att ställa dessa miniminormer i relation till nationens ekonomiska förutsätt-
ningar vilket gör att efterlevandet av den asylsökandes rättigheter kan hante-

                                                        
790 Thörn 2002. 
791 FN:s flyktingkonvention. 
792 Se Abiri 2000; Diken 2004. 
793 Tönnes 2006. 
794 Ibid. 
795 Rådets direktiv 2003/9/EG. 
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ras på ett ganska varierande sätt.796 Det saknas också i stort sett legala grun-
der för att vidta sanktioner mot nationer som underlåter att tillförsäkra asyl-
sökande en värdig levnadsstandard.797 Förutom att en harmonisering av 
asylmottagandet syftar till att tillförsäkra en jämn och human nivå på länder-
nas bemötande av asylsökande, så eftersträvas också att undvika asylsökan-
des sekundärförflyttningar mellan länder och till länder med ”bättre” mot-
tagningsvillkor.798 Den europeiska harmoniseringen av asylmottagandet kan 
alltså förstås som ett sätt att slå vakt om de asylsökandes rättigheter men 
också som ett sätt att slå vakt om medlemsstaternas välfärd. Tvetydigheten i 
den europeiska hållningen till asylsökande bottnar möjligen i en samhällelig 
oförmåga att avgöra om den asylsökande är ett verkligt subjekt för mänskli-
ga rättigheter eller inte.799 I de något spetsiga formuleringarna med anknyt-
ning till den flyktingpolitiska retoriken i Danmark hävdar Diken att asylsö-
kande ömsom framställs som individer som det råder helig okränkbarhet runt 
och ömsom som misstänkta illegala snyltare på ”vårat välfärdsystem”. 800 

Thomas Faist har påpekat att generositeten i invandringspolitiken varierar 
över tid, i förhållande till både konjunkturförändringar, arbetsmarknadsläge 
och svängningar i opinionen om invandring. Det är numera också en etable-
rad uppfattning att hårdnande ekonomiska villkor, kriser i välfärdsstaten, får 
genomslag i förändrade tonlägen i offentlig retorik om invandring. När 
1990-talets konjunkturläge försämrades, dröjde det inte heller länge förrän 
hotbilderna om de invaderande, bidragsberoende flyktingarna dök upp i den 
flyktingpolitiska retoriken. Vi kan också känna igen tongångarna om det 
överväldigande och det hotfulla med flyktinginvandringen från invånarna i 
Malmliden om att ”samhället blivit en enda stor förläggning” och grannska-
pet hade ”blivit invaderat av flyktingar”.  

De asylsökande är i många avseenden i en marginaliserad ställning i 
samhället och har p.g.a. sin ofta utsatta situation svårt att hävda sina rättighe-
ter. Skyddet för asylsökandes rättigheter är svagt reglerat och det betyder att 
                                                        
796 Tönnes 2006. 
797 De asylsökandes rättigheter är tämligen oskyddade av flyktingkonventionen och skyddas 
ytterst via folkrätten och då i regler som förbjuder diskriminering. Men i och mellan EU-
länderna finns vare sig klara regler eller konsensus om nivån på de socioekonomiska rättighe-
terna för asylsökande och när ett brott mot dem kan ases föreligga. I praktiken har stater stor 
frihet att själva bestämma i vilken mån asylsökande ska erkännas socioekonomiska rättigheter 
och dess fastställande kan göras beroende av landets ekonomiska resurser (Tönnes 2006, s. 
58). 
798 Se artikel 8 i rådets direktiv 2003/9/EG om begränsandet av sekundära flyttningar. 
799 Diken 2004. 
800 Ibid. s. 83-84. 
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den allmänna opinionen och lokalsamhällets politiska och sociala uppfatt-
ningar i asylrelaterade frågor har stor betydelse för asylsökandes livskvalitet. 
Det har också påvisats att det råder en växelverkan mellan flyktingpolitikens 
praxisnivå och samhälleliga diskurser om flyktingmottagandet där förändra-
de tonlägen i debatten tenderar att ge utslag i en förändrad praktik.801 

 
 

Flyktingpolitik på det lokalas tröskel 
 

Sammantaget har denna studie illustrerat reaktioner på en utlokaliserad för-
läggning på lokal nivå. Reaktionerna i Malmliden kan i många avseende 
betraktas som lokalspecifika, unika för tidsperioden och de politiska och 
ekonomiska sammanhang som var rådande vid tidpunkten. Jag har genom att 
relatera reaktionerna i Malmliden till ett vidare sammanhang belyst att reak-
tionerna inte kan förstås enbart som förankrade i det lokala sammanhanget. 
Frågan är hur inflytelserikt det lokala sammanhanget varit för de reaktioner 
som uppkommit? Om de lokala omständigheterna hade varit annorlunda, 
hade vi då sett andra reaktioner på förläggningen? Det lokalas marginalise-
ring har t.ex. lyfts som en betydelsefull lokal omständighet som inverkat på 
att skuldbeläggning och exkluderande praktiker har utvecklats i Malmliden. 
Hade reaktionerna varit annorlunda om det varit ett välmående grannskap 
där utgångspunkten för förläggningens etablering hade varit en helt annan, 
där inte önskan om nya arbetstillfällen varit en så viktig anledning till ett 
lokalt flyktingmottagande? Hade invånarna då visat andra förhållningssätt? 
Jag skulle avslutningsvis vilja ge två infallsvinklar på detta. Den första är att 
invånares reaktioner i Malmliden under inflytande av rad samverkande fak-
torer där marginalisering i kombination med en flyktingpolitisk retorik och 
praktik tillsammans inverkade på att reaktionerna blev som de blev. Den 
andra är att det fanns generella svårigheter med den integrerade asylmottag-
ningen i ”hela Sverige strategins” tappning som skulle ha uppkommit i vil-
ken lokal situation som helst.  

Det lokala sammanhangets marginella position var utan tvivel av stor be-
tydelse för hur reaktionerna formades och uttrycktes, den flyktingpolitiska 
ambivalenta retoriken och praktiken likaså. Med stöd av Tore Bjørgos tanke-
gångar vill jag hävda att lokala omständigheter och individers marginalitet 
samverkar med de signaler som sänds ut från den flyktingpolitiska retoriken, 
i att forma individers reaktioner till flyktingar och invandrare.  

                                                        
801 Johansson, 2006 s. 165. 
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”Regeringens politik gentemot invandrare och asylsökande kan sända ut ne-
gativa signaler som pekar ut dessa grupper som ”problem” /…/i samhällen 
där det finns utbredd social frustration på grund av arbetslöshet /…/eller 
andra negativa sociala villkor, kan invandrarfientliga aktivister /…/kanalisera 
och omdirigera frustrationer och aggressioner inom grupper som känner sig 
missgynnade”.802   

 
De ambivalenta reaktionerna till den utlokaliserade flyktingförläggningen i 
Malmliden representerar delvis invånares sätt att uttrycka grundläggande 
konflikter. Men att reaktionerna aktualiserades av, och riktades mot, symbo-
lerna för förläggningen och de asylsökande, var just för att det handlade om 
en klientiserad och socialt marginaliserad grupp som det rådde (och råder) 
politisk och samhällelig ambivalens kring. Svårigheterna på den nationalstat-
liga nivån med ett erkännande av, och identifikation med, flyktingar som ett 
slags kategori mellan nationer, legitimerade invånarnas svaga erkännande av 
och identifikation med asylsökande som nya grannar.  

Som en andra infallsvinkel vill jag påpeka att den flyktingpolitiska praxi-
sen i Malmliden gav mycket begränsade förutsättningar för social integra-
tion. Asylmottagandets institutionella och rationella prägel gav små incita-
ment för att förhålla sig till de asylsökande som grannar och inte som ett 
tillfälligt klientel med marginell position. Asylmottagandets regelstyrda or-
ganisation med små möjligheter att kringgå styrande direktiv, var knappast 
lämpad för att hitta alternativa sätt att inkludera de asylsökande och ge förut-
sättningar för att öka kontakterna mellan asylsökande och invånare. De ned-
dragningar som genomfördes av sociala aktiviteter803 för asylsökande kan 
betraktas som direkt kontraproduktivt för att främja goda etniska relationer. 
Begränsat med utåtriktade aktiviteter och med förberedelser i det svenska 
språket måste betraktas som hinder för att öka kontaktytorna mellan grann-
skapets invånare och asylsökande. 

Dessa flyktingpolitiska influenser på de lokala reaktionerna innebär att 
avhandlingens resultat är specifikt för senare hälften av 1980- och första 
hälften av 1990-talets flyktingpolitik, och kan inte anses vara direkt överför-
bart till asylmottagningen av idag. Samtidigt liknar flyktingpolitiken 2008 
delvis den på 1980 och 1990-talet. Även dagens flyktingpolitiska klimat kan 
beskrivas som ambivalent och det råder fortfarande tvekan inför den asylsö-
kandes ställning i samhället. Den asylsökandes rättigheter har avsevärt för-
bättrats på en rad punkter i lagar och direktiv för mottagandet av asylsökan-

                                                        
802 Bjørgo 2000, s 99. 
803 Organiserad verksamhet/meningsfull vistelse. 
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de804 men fortfarande råder brister i både kvaliteten och omfattningen805 på 
det mottagande som ges och i att tydliggöra operativa mål för aktiviteterna 
under asyltiden.806 Oklarheterna om vad ett ”meningsfullt” mottagande inne-
bär eller vad som är ”lämplig omfattning” på den organiserade verksamhet 
som erbjuds, gör att det finns ett stort handlingsutrymme för att utforma 
innehållet i asylmottagandet.807 Den asylsökande är därför i en utsatt och 
svag position i förhållande till inskränkningar av sociala rättigheter och ryck-
igheter i politiska beslut.  

 
 

Epilog 
 

Drygt 6 månader har passerat sedan förläggningen stängdes. Det är ett all-
mänt möte vilket betyder att mötet organiserats av grannskapets paraplyföre-
ning och alla invånare är inbjudna. Lokalen är så gott som fullsatt. Av dag-
ordningen framgår att gruvbolagets platschef kommer att ha en informa-
tionspunkt, kommunstyrelseordföranden och några olika föreningar kommer 
att informera om pågående aktiviteter. Klimatet i lokalen upplevs som posi-
tivt, det skämtas med de olika talarna och det märks att de flesta känner var-
andra. Det talas om grannskapets kommande 50-års jubileum och om att fira 
detta med fyrverkerier, festligheter och utställningar. Därefter intar gruvbo-
lagets platschef scenen och visar med några OH-bilder gruvans brytnings-
djup, lönsamhet etc. När han går av scenen applåderas och visslas det trots 
att budskapet egentligen handlat om gruvans dåliga lönsamhet och successi-
va avveckling.  

Många av dagordningens punkter känns igen sen tidigare möten jag varit 
på; det diskuteras om någon byväg som behöver asfalteras, det informeras 
om något träföretag som nyligen etablerats men vars verksamhet nu upphört. 
                                                        
804 Bl.a. om möjligheter för asylsökande att arbeta (1994:137; 1994:361) och asylsökandes 
barn upp till 19 år har sedan januari 2002, samma rättigheter till skola och omsorg som andra 
barn i Sverige (SFS 1985:1100).  
805 Flera utvärderingar och rapporter visar på brister i sjukvården som ges till asylsökande i 
Sverige (t.ex. FN:s rapportör om hälsa, Hunt 2006; men också flera studier inom ramen för 
EU:s sociala fond, gemenskapsintitiativ Equal, tex. Lennartsson 2007)  
806 Riksrevisionsverket (RRV 2002:19: SOU 2003:75) har riktat skarp kritik till att omfatt-
ningen och innehållet i den organiserade verksamheten inte preciserats i Migrationsverkets 
regleringsbrev 
807 Kluvenheten i och svårigheterna att i mottagandet balansera mellan att förbereda asylsö-
kande för att stanna i Sverige eller återvända till hemlandet är fortsatt en realitet som är svår 
att överbrygga i omhändertagandets praktik. 
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Det talas ännu om de gamla tomma kåkarna som efter flyktingförläggning-
ens stängning fortfarande står och förfaller utan tillsyn och skötsel. Något 
som är ett nytt inslag är en nybildad förening bestående av unga medlemmar 
från grannskapet och byarna i närområdet. De berättar om ett projekt och 
deltagandet på en byakongress som rönt mycket positivt gensvar. Några i 
lokalen protesterar mot ungdomarnas by-perspektiv, medan andra ger ung-
domarna stöd och uppmuntran. Som en av de avslutande mötespunkterna 
informerar kommunstyrelsens ordförande om kommunens utvecklingsplan, 
kommunala prioriteringar och kommande konsekvenser, bl.a. stängningen av 
biblioteket. Precis som vid tidigare möten är tonen betydligt mindre glättig 
och stödjande när kommunens representant talar än när gruvbolagets plats-
chef talade. Efter en kortare men något konfrontativ diskussion mellan 
kommunstyrelsens representant och invånarna, verkar det som om mötets 
avrundning är nära. Vid punkten för övriga frågor ställer sig en man upp i 
lokalen och frågar: 

 
Man: vad blev det av det som skulle göra ett sånt fantastiskt lyft för [Malmli-
den]? – etableringen av flyktingförläggningen – ska ni (i kommunen) inte ut-
värdera vad satsningen gav? 
 
Kommunstyrelsens ordförande: men det var väl ändå inte det som var avsik-
ten..?  
 

Mannens fråga till kommunstyrelsens ordförande är i flera avseenden en 
bekräftelse på de bilder som denna avhandling mynnat ut i. Mannen pratar 
indirekt utifrån förväntningsstrukturen på förläggningens nytta för grannska-
pet, idén om att förläggningen och ett mottagande av asylsökande skulle vara 
ett slags ”satsning”. Den ekonomiska rationaliteten i 1980- och 1990-talets 
flyktingpolitik kommer på det här sättet ut ur en enskild invånares mun. 
Kommunordförandes avvisande av invånarens efterfrågan på uppföljning av 
”satsningen”, är det sista jag hör innan jag lämnar Folkets Hus och Malmli-
den bakom mig.  

Slutligen kan man på ett övergripande plan undra vad statens uppmaning-
ar till kommunernas solidariska uppslutning och engagemang i flyktingmot-
tagandet senare resulterade i? Resulterade det t.ex. i ökad etnisk mångfald på 
landsbygden?  

Andelen s.k. sekundärförflyttningar av de flyktingar och asylsökande som 
kommunplacerades på 1980- och en bit in på 1990-talet har varit mycket 
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stort och många flyttade till storstadsregionerna.808 Slutsatserna som dragits 
från många utvärderingar är att ”hela Sverige strategin” som politiskt in-
strument för att sprida invandringen (och uppnå det etniskt blandade) Sveri-
ge inte haft särskilt varaktig genomslagskraft.809 Resultaten från analyserna 
och utvärderingarna av flyttningsmönstren hos nyanlända är mångskiftande 
och skär på tvärs genom många problemområden. Mycket kraft har lagts på 
att matcha bosättningen av asylsökande med kommunerna resurser för mot-
tagandet vad gäller att kunna erbjuda kvalificerade introduktionsprogram, 
utbildningsinsatser och arbetstillfällen som grundlägger förutsättningarna för 
nyanländas stabila förankring.810 Trots denna utveckling i flyktingmottagan-
det så är bosättningsfrågan även idag en het fråga och framställs som ett 
problem.811 I ett skede där storstadskommuner säger sig vara överbelastade 
av trångbodda flyktingar och asylsökande, föreslås diverse riktlinjer för bo-
sättning av asylsökande och flyktingar till kommuner med de rätta förutsätt-
ningarna för integration.812 I de politiska strategierna som föreslås för att 
fördela flyktingar och asylsökande till orter där bostäder och jobb finns, 
förefaller det viktigt med noggranna överväganden om vilka vägar som leder 
in till arbetsmarknaden och social delaktighet. Betydelsen av att ingå i en 
social gemenskap ska inte underskattas när det gäller villkoren för delaktig-
het i stort, men också i de val som nyanlända gör av bostadsort. Utvärdering-
ar som gjorts om nyanländas val av bosättning visar att det inte enbart är 
arbete, studier och ekonomi som styr, utan också i hög utsträckning en vilja 
att flytta till miljöer där riskerna att utsättas för etnisk diskriminering är 
mindre och möjligheterna till att vidga sitt sociala kontaktnät större.813 Det 
                                                        
808I en undersökning av Edin, Fredriksson & Åslund (2003), visas att bland de asylsökande 
och flyktingar som kommunplacerades enligt ”hela Sverige strategin” mellan 1986-1995 
stannade 46 procent i sin första bosättningskommun medan resten flyttade. Enligt Riksrevi-
sionsverkets uppföljning av samma målgrupp var antalet sekundärförflyttningar till storstads-
regionerna stort. År 2001 hade Stockholms län 27 procent av landets flyktingar som kommit 
mellan 1986-1995. Västra Götaland hade 23 procent och Skåne län 20 procent av de flykting-
ar som anlände under samma tidsperiod (SOU 2003:75 s. 200).  
809 SOU 2003:75; Andersson 2003. 
810 Integrationsverket utarbetade t.ex. riktlinjer för vilka kommuner man ville sluta avtal med 
där man vägde in kommunstorlek, arbetsmarknadsförutsättningar och utbildningsutbud (prop. 
1997/98:16). När det emellertid gäller vilka kommuner som har bra förutsättningar för att 
erbjuda introduktion så har Integrationsverket bedömt att alla kommuner har sådana förutsätt-
ningar (SOU 2003:75 s. 229-230). 
811 Se t.ex. Malmö stads brev till regeringen om vädjan till ökat statligt ansvarstagande för 
flyktingmottagandet (KS-INAR-2006-01104). 
812 Dir. 2007:172; Dir. 2008:12. 
813 Edin, Fredriksson & Åslund 2003; Åslund 2005. 



 296 

väcker frågan om de bakomliggande politiska antaganden om behovet av 
och insatserna för att sprida bosättningen av nyanlända behöver omprövas 
och utsättas för kritisk granskning. I en fortsatt integrations- och bosätt-
ningspolitik behövs flera kritiska analyser om vad som egentligen möjliggör 
delaktighet i samhället i vid mening, och hur arbetsmarknadsintegration 
samspelar med social delaktighet.814 Social kontakt med det lokala samman-
hanget förutsätter inte bara vägar in till arbetsmarknaden, utan grundlägger 
också individers trivsel och ett ömsesidigt kulturellt utbyte. Även om min 
avhandling inte explicit handlar om integrations- och bosättningspolitiken så 
utgör den ett intressant exempel på att social delaktighet förutsätter en rad 
gynnsamma omständigheter, där det ömsesidiga ansvarstagandet för kontakt 
är en absolut nödvändighet. Avhandlingen visar tämligen tydligt att olika 
aspekter av integrering inte nödvändigtvis följs åt, dvs. att fysisk integrering 
inte per automatik medför social integrering. 
 

                                                        
814 Andersson 2003. 
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Summary 
 
 

Background and aim of the study  
 
This thesis describes and analyses local reactions related to the establishment 
of a refugee center in a small and remote mining community in the rural of 
Sweden in the beginning of 1990s. The neighbourhood was established as a 
small mining town in the beginning of the 1940s and had over a thousand 
inhabitants in 1951. Fallen metal prices caused a rationalization of produc-
tion in the 1980s, which led to fewer jobs in the mining industry.  Due to the 
reduction of the work force in the mine the inhabitants of Malmliden experi-
enced a downturn in their hopes for the future. In order to survive as a com-
munity, there was a need to develop new employment opportunities or alter-
natively, to move from the neighbourhood.  

At the same period in the middle of 1980s, war and other global crises led 
to a continuous and seemingly permanent flow of asylum applications. The 
system for receiving refugees, and investigating the applications for asylum 
and integration of newcomers to the labour and housing market was not in 
proportion to the immigration flows, and was highly ineffective. The objec-
tives of a liberal and humane refugee policy came into conflict with a grow-
ing anxiety about the social consequences of a centralized immigration into 
local urban areas with insufficient housing and welfare facilities. The overall 
responsibility for the initial integration lay in the hands of the central labour 
bureau until 1985, when a more elaborate system of refugee reception and 
integration was gradually introduced. The larger urban municipalities re-
sented the idea of having to receive new groups of refugees. When pressure 
from an increasing number of asylum seekers grew, a reform developed 
between 1981 and 1984 that was intended to spread refugees over a large 
number of municipalities. The idea with the reform “all of Sweden strategy” 
(hela Sverige strategin) aimed at spreading the “burden of international soli-
darity” evenly and justly over the entire nation. The Swedish immigration 
board and the Association of local authorities (kommunförbundet) arranged 
meetings with almost every municipality in order to establish and increase 
the capacity of a more widespread and intense refugee reception. To some 
extent the process involved the moral persuasion of the municipalities’ re-
sponsibility to share the burden of receiving refugees.815  

                                                        
815 This persuasion was backed by generous welfare payments for administrative costs, social 
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In this phase, the idea of receiving refugees was aired in Malmliden. In the 
establishment process, different local and external actors contributed to a set 
of expectations that positioned Malmliden as a neighbourhood that should 
say “yes” to the establishment of a refugee center. A cooperation between 
local actors, authorities and the local media led to the production of a certain 
image of Malmliden. This image portrayed a neighborhood in crisis with 
many empty flats and a need of jobs and new inhabitants: a neighborhood 
which would benefit from receiving refugees. The neighborhood was also 
subject to moral pressure from the national and local media, as it was repre-
sented as a community where solidarity prevailed. This characteristic stood 
in contrast to municipalities that had turned down the idea of receiving refu-
gees and which were consequently labelled as racist and xenophobic. The 
refugee center was established in Malmliden in 1987 and closed in 1995. 
Besides the involvement of the entire nation in refugee reception, the "all of 
Sweden strategy" involved the idea of normalization and integration in the 
accommodation of refugees. Accordingly the refugees’ accommodation 
should reduce obstacles and thus lead to as normal a life as possible and 
facilitate a smooth entrance into the local community after being granted 
permission to stay. The refugee center (or camp) was therefore integrated in 
ordinary flats,  that stood next door to the local permanent residents. 

The aim of this study was to investigate, illustrate and conceptualize the 
local reactions to a localized refugee center in Malmliden. A further purpose 
study was to explore and describe the local and wider context in which the 
reactions took place and to understand the reactions in relation to this con-
text. The context explored was that which appeared through the inhabitants’ 
description, although there was a focus on local circumstances, such us the 
representation of local identity and, for example, the social relationship be-
tween local politicians, authorities and inhabitants.  

 
 

Method and analysis 
 
The design of this study is inspired by Blumer’s (1969) methodology of 
naturalistic research, the data was gathered in the close vicinity of the con-
text in which people live their everyday lives. If we want to understand so-
cial processes that involve the contexts in which people live and living con-
ditions, we need to use methods that allow us to come close to them. That is 

                                                                                                                                  
welfare contributions for every received refugee. 
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why qualitative ethnographic methods were an obvious choice for the study. 
A further obvious choice was the case study, because it makes an in depth 
study of one single case possible. The choice of this particular neighborhood 
was made because it was socially and spatially well-defined and therefore 
possible to demarcate from the surroundings.  

The research question and choices of method were rather open and unde-
cided at the beginning of the study, as I explored the field before I formu-
lated the aim of the study and chose what data to collect. This explorative 
design has also contributed to the use of theoretical frames and concepts, 
which were chosen in an elaborative way that was suitable for the empirical 
findings that gradually developed. 

Three qualitative methods were used and combined: qualitative inter-
views, participant observations and the analysis of texts from a variety of 
sources: the daily press, historical and policy documents. In total twenty-
seven persons were included in the interview study (nineteen respondents 
and eight key informants). A prospective study was carried out in 1993, and 
consisted of a series of interviews which were carried out with people who 
were considered to be local experts (eight key informants) of the local condi-
tions. These people referred on to other informants in a snowball sampling 
process. The interview study of the nineteen respondents (nine men and ten 
women) was based on a semi-structured interview manual and carried out 
during the spring of 1994. The asylum seekers were not interviewed for sev-
eral reasons. One of the difficulties with interviewing asylum seekers was 
related to language and access to interpreters. However, the main reason for 
not interviewing them was ethical – there was no possibility to set up inter-
views with asylum seekers in an ethically satisfying way. To inform and 
engage with people in stressful situations, and who are waiting for uncertain 
decisions about permission to stay and with possible experiences of post 
traumatic stress disorder, would have demanded resources that were not 
available.   

Other methods besides the interviews were also used to gather data. I 
used participant observations, field diaries and other documentation. On 
several occasions I spent several days in Malmliden and participated in pub-
lic meetings and different kinds of special events such as “home-coming 
days” or different holidays. Additional material included documentation 
from public meetings, political board meetings, the Swedish immigration 
board and surveys that hade been made in the area. 

As for the ethical considerations of this study, it was difficult to know 
from whom to request informed consent - only from the respondents being 
interviewed or from every inhabitant, as all of them were in some sense af-
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fected by the research. I chose to inform people about the study at different 
public meetings and ask them for their opinion, but I could not reach every-
one this way. Considering the consequences of the research, the results of 
the local reactions to refugee reception could expose intolerance or other 
unfavourable attitudes of the people in the neighborhood. Malmiden could 
be exposed as a “bad example” and the whole local area could be stigma-
tized. This could be disadvantageous for everyone living in Malmliden. 
Therefore, I decided not to reveal the actual name or location of the commu-
nity. Every respondent who was interviewed in the study was first asked 
before and after the interview for their consent, and they could terminate 
their participation whenever they wanted.  

The analytical procedure was carried out in three steps. Firstly the inter-
views and observations notes were transcribed. Secondly an open coding 
procedure was implemented and finally, a denser structure was constructed 
where the aim was to achieve saturation in the sense that as many codes as 
possible could fit into more abstract and analytical core categories. In all, the 
analytical procedure was inspired by grounded theory coding procedure, but 
done in a more open mode as described by, for example Charles Ragin 
(1994) and Bengt Starrin (1991; 1994) . 

 
Theoretical frame of reference 

 
The design of the study was exploratory and therefore theoretical concepts 
were not decided on before the data was collected. Theoretical perspectives 
and concepts emerged in a parallel process as the data was collected and 
different thematic empirical themes were elaborated. The theoretical frame-
work consists of a broad outlook on the social and political processes of 
inclusion and exclusion, ethnic relations and categorizations and the inter-
play between the social and the individual. The target group of the thesis 
consists of is permanent inhabitants and the indirect target group is consti-
tuted of asylum seekers. Even though the focus is on the reactions of indi-
viduals toward a refugee center and asylums seekers, the focus is also like-
wise on the policy for receiving asylum seekers. That means that the focus 
includes not only interaction on the micro level, but also the social processes 
that produce conditions for the interrelations of inhabitants and asylum seek-
ers.  

As this study investigates receptiveness and reactions toward asylum 
seekers and refugees, it is important to contextualize them to political prac-
tices in the broader perspectives of immigration and ethnic relations as well 
as to connect reactions to social processes of immigration. However, one 
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trait that distinguishes the asylum seeker from the “ordinary” immigrant is 
the looser bonds that the former has to society and also that she or he, while 
waiting for permission to stay, is often entirely dependent on social assis-
tance and therefore becomes a welfare-state client. The asylum seeker is 
positioned as a social client but also as an individual in national diaspora: a 
person who does not truly belong to the physical and social context. 

Consequently, this thesis is framed by theoretical perspectives that exam-
ine how attitudes toward the asylum seeker (as an immigrant but also as a 
welfare-state client), which form symbols of “the other”, are socially pro-
duced. The theoretical perspectives presented, represent a broad and eclectic 
contextualization of ethnic relations and social attitudes. 

The stranger and ambivalence. Modernity produces certain conditions for 
identity formation and social relations. One source of inspiration is Zygmunt 
Bauman’s (1991; 2002) close gap view on the ambivalence of today’s soci-
ety. According to Bauman individuals are likely to experience a sense of 
freedom of choice, loose attachments to places and freedom in identity for-
mation. However, on the other hand, individuals also experience indetermi-
nation, rootlessness and loneliness. In Bauman’s view, individuals live 
within the ambivalence created by the pressures of modernity and postmod-
ernity. The stranger embodies ambivalence which individuals try to fight 
and reduce by categorizing the stranger into enemy or friend, or into estab-
lished or outsiders. However, this perspective alone cannot fully shed light 
on the specific circumstances of refugee receptions and the reactions of in-
habitants. As a consequence of power relations, politics and ethnic relations 
influence the contextual relationships of a refugee reception center. 

Stigmatization and the social production of a client group. One of the 
perspectives presented concerns the social production of refugees and asy-
lum seekers as a client group, and how the asylum seeker and the refugee are 
positioned in the welfare state context. From this perspective, I discuss the 
way refugees and asylum seekers, like any other client groups, are subject to 
labeling and categorizations, whereby they are subjected to processes that 
collect different physical objects into a single category. They are also sub-
jected to depersonalization strategies and signified with a set of behavioural 
and physical traits “typical” for that group. By discussing the processes in-
volved in the production of the category “refugees” as a client group, I do 
not suggest that the refugee is an actual client group, though they are socially 
produced as one.  

Perspectives on public ideologies on (refugee) immigration, illustrate that 
prejudice and stereotypical attitudes are influenced by social actors with the 
power to produce and reproduce stigmatizing practices. Media and political 
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discourses and political practices produce images of immigration, the refu-
gee and the immigrant. The representation of the immigrant and ethnic rela-
tions in public debates is often scandalized and stressed as problematic. Ac-
cording to influential scholars like Teun van Dijk (1987; 1993), current 
dominant discourses of immigration and race relations often consist of nega-
tive images of the refugee and the immigrant: either they cause problems or 
they have problems.  

Structural conditions, social change and structural power relations pro-
duce unequal positions, competition and hostility. The economy and the 
welfare system’s inclusive or exclusionary practices affect hostile attitudes 
or tolerance towards immigrants or other groups in the margins of society. 
According to one of the approaches, social change and uncertain social con-
ditions lead to feelings of anxiety and frustration which often lead to the 
tendency to cast blame onto “the other”. The threat that people experience 
toward social cohesion and future social and economic stability is often per-
ceived as some kind of external threat. The idea that the flow of immigration 
is a threat to welfare state resources is one of the common symbols that em-
body the external threat.  

The theoretical frame also consists of one core concept that emerged 
from the data collected and the thematic themes that were elaborated upon. 
This is NIMBY, which stands for not in my backyard and represents a con-
ceptual image for community opposition toward particular human service 
facilities. These are reactions that, when put into practice, are expressed in 
multiple ways and through various spatial encounters: through seemingly 
passive individual actions such as avoidance to more confrontational indi-
vidual and institutional actions such as discrimination in the employment 
market, ethnic) segregation, or even violence against persons or property. 
Neighborhood opposition and ambivalence are explained as products of so-
cio-spatial relations such as the stigmatization of difference.  

Other core concepts relating to the conceptualization of NIMBY reac-
tions are the production of and representation of place (and space). In 
NIMBY reactions spatial conflicts are central to the meaning of oppositional 
reactions. Spatial representations such as the symbolic meanings of place, 
who belongs or not and the ownership of place, can be used as strategies to 
exclude certain individuals and to include others. The racialization of places 
or ethnic representations of places are conceptualizations of strategies of 
interest that serve to understand neighborhood reactions.  
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The different appearances of ambivalence 
 

This study revealed that inhabitants had dual reactions to the localized refu-
gee center in Malmliden. The reactions could neither be characterized as 
positive nor negative. They were summarized as ambivalent and expressed 
spatially and socially. Some of the reactions were expressed in terms of re-
sistance. These reactions were mostly expressed latently, and directed to-
ward the authorities or local policy-makers and not directly or openly aimed 
at refugees or the refugee center. Therefore, the resistance could, initially, 
not be understood as rooted in emotional antipathy towards refugees as a 
(ethnic) group or as individuals, but rather as resistance against a perceived 
intrusion into the neighborhood (autonomy). However, the actions of resis-
tance resulted in a racialization of place and ethnic segregation.  There were 
considerable social and spatial boundaries and little contact between the 
inhabitants and the refugees. The inhabitants perceived themselves to be 
established and thus more entitled to the neighborhood spaces than the refu-
gees. The strategies of the inhabitants included the avoidance of contact with 
the refugee center and the stigmatization of the refugees as “others”, or in 
terms of Elias and Scotson, the outsiders.  

The dual reactions of the inhabitants were contextual, and local as well as 
national circumstances played a considerable role in shaping the inhabitants’ 
experiences. At both national and local levels the attitudes and practices 
directed toward asylum seekers and refugees were ambivalent. Public opin-
ion at the beginning of the 1990s was shifting from a generous attitude to 
immigration, toward a hostile and negative one and refugee reception was 
perceived as costly and a burden to society.  

The implementation of the localized refugee policy was characterized on 
the one hand by economic (calculation) rationalization and on the other by 
an ideology of solidarity. The rhetoric of the local initial acceptance of asy-
lum seekers was that is was an act of solidarity and showed willingness to 
share the national burden of refugee applicants. A more latently expressed 
reason, but nevertheless obvious, was that the acceptance of the refugee cen-
ter could benefit the local community and the municipality. It was possible 
for the municipality to have otherwise empty apartments let, and to maintain 
local social services.   

The neighborhood economy and labour market were in crisis and the lo-
cal identity had become marginalized. The refugee center the refugees and 
the individuals working at the refugee center were perceived as scapegoats 
for neighborhood uncertainty and individual anxiety. 
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Given the social stigma of refugees and their ambivalent national position 
the inhabitants looked upon the refugees as legitimate scapegoats, toward 
whom they could channel and direct their frustration and anger. Because of 
the dual (both social and local) processes of marginalization and the “blam-
ing of the refugees”, the reactions are most likely to be lebeled as racialised 
reactions. The inhabitants blamed the establishment of the refugee center and 
the employees at the refugee center for a poor situation because they repre-
sented symbols for the asylum seekers and refugees: a socially marginalized 
group in a weak social and ethnic minor position.  

One of the main conclusions of this study, is that the inhabitants’ am-
bivalent reactions are indeed a reflection of the contextual ambivalent (posi-
tioning of) handling of the asylum seeker and refugee. To summarize and 
illustrate the contextualized reactions of the inhabitants, I have chosen to 
highlight the findings by illustrating them in three complementary dimen-
sions of ambivalence.  

 
Ambivalence in the local context 

 
The reactions of the inhabitants were ambivalent in the sense that they ini-
tially expressed both denial as well as the acceptance of the establishment of 
the refugee center and showed both a movement toward as well as an avoid-
ance of the asylum seekers.  According to a conceptualization of NIMBY 
reactions, the ambivalence of reactions is of no surprise because peoples’ 
attitudes are seldom deeply rooted in feelings of sympathy or antipathy to-
ward the “other”. People do not feel clearly negatively or positively toward 
others. The reactions and opinions in Malmliden were rooted in instability 
and were presumably easily influenced by external factors. However, even 
though the reactions were loosely attached and ambivalent, they did not ap-
pear by coincidence. The inhabitants’ ambivalent reactions were shaped in 
the crossfire of external political and economical circumstances. The reasons 
for the local acceptance of asylum seekers was ambivalent, therefore actions 
of solidarity and reasons based in economic thinking were taken into consid-
eration. The neighborhood was also subject to external social and economi-
cal pressure. It was a community in a marginal position and this position 
influenced the local politicians and the inhabitants’ thoughts about how to 
benefit from the refugee center. Another external circumstance that influ-
enced the expectations and reactions of the refugee center was the ambiva-
lent refugee policy. The refugee policy involved an ambition to integrate the 
asylum seeker in a normalized habitat but with an institutional framing, 
which had the effect of which had the effect of making the asylum seeker 
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into a client. Yet another external factor was the ambivalent welfare state 
position of the asylum seeker.  
 
The ambivalent position of the asylum seeker  

 
The asylum seeker is in an ambivalent position in a transnational stage, in 
diaspora and in-between nations. The asylum seeker is also positioned in an 
ambivalent juridical, social and political position. The right to seek asylum 
is, on the one hand, protected by and founded on universal social rights. On 
the other hand, the asylum seeker is a weak subject in relation to national 
sovereignty as every nation decides the position the asylum seeker has in the 
welfare state. In welfare states in general, as in Swedish immigration poli-
tics, dilemmas exist between moral responsibilities toward refugees in need 
of protection and support and the interest to maintain the consensus, support 
for and achievements of the welfare state. It seems that moral dilemmas do 
exist in relation to the refugee question. The refuge ‘question’ brings forth 
moral dilemmas that reflect a social incapability to decide whether the refu-
gee is a true subject for human rights or if she or he is an ambivalent charac-
ter who threatens ‘us’ by abusing ‘our’ welfare system. 

 
Ambivalence in refugee-policy ideology and practice 

 
The political practice of refugee reception has also shaped the inhabitants’ 
ambivalent reactions toward the refugee center. There was a considerable 
gap between the ideological ambitions and the practical measures that were 
involved in the arrangement of the refugee center and its integration into in a 
permanent habitat. The ideological ambitions were to facilitate interaction 
between the inhabitants and asylum seekers and also to emphasize the social 
right of asylum seekers to lead as “normal as possible” a life while awaiting 
refugee decisions. The localization of the asylum center into the neighbor-
hood of Malmliden was ripe with contradictions and further positioned the 
asylum seeker as a welfare state client and not an ordinary neighbor. The 
politics for refugee reception was regulated in many ways that were contra-
dictory to the ambitions of normalization and integration. The asylum seek-
ers were, for example, only entitled to limited language training and were 
not entitled to do any work while staying in Malmliden. The reason for this 
was that integration with the local community must be limited, because it 
would otherwise have endangered the asylum seeker’s potential return to 
their homeland. The idea of the localized refugee center and indeed the “all 
of Sweden strategy”, was, on the one hand, integration and normalization, 
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and on the other hand, to keep the asylum seeker in “limbo” and in sites of 
confinement until the status of refugee was acquired. 
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 Bilaga 1. 
 
Intervjuteman, informantintervjuer delstudie 1. 
 
 
• Samhällets historiska bakgrund 
- viktiga tidsperioder 
- vardagsliv och gruvarbete 
- samhällets relation till omgivningen 
- rörelser och utveckling 

 
• Gruvans neddragningar, permitteringar 
- uppsägningsprocesser, innebörd, stämningar och situation 
- tiden efter, hantering och strategier för framtiden 
- kollektiva aktörer för samhällets överlevnad 
- rörelser och aktiviteter för nyetableringar 

 
 

• Förläggningens etablering 
- från idé, förankring till etablering 
- aktörer och processer 
- viktiga perioder och händelser 
- situation och stämning 

 
 

• Förläggningen i samhället 
- mottagandets organisering 
- relationen mellan samhällets verksamheter 
- viktiga aktörer 
- problem och lösningar 
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Bilaga 2. 
 
Intervjuteman, respondentintervjuer delstudie 2. 
 
• Information och samtycke 
• Inledning och bakgrund 
• Vardagsliv och situation 
• Samhället och förändringar 

checklista: 
- beskriv samhället för någon utomstående 
- beskriv förändringarna de senaste 10 åren 
- betydelse av gruvans neddragningar 
- betydelse av förläggningens etablering 
- beskriv det positiva med samhället 
- beskriv det problematiska med samhället 

 
• Följdfrågor 
- etableringsprocessen av förläggningen 
- inställning till, upplevelse av, inflytande på 
- betydelse av etableringen (omställningens art, lyft, oro..etc) 

 
• Aktörer och problemlösning 
- ansvarstagande aktörer – lokala/omgivande 
- Problemlösning 
- Arbetsgivarna  
- Föreningarna 
- Kommunen 
- Staten 

 
• Personlig situation och konsekvenser  
- omstruktureringarna i samhället 
- arbetssituation, social situation och boende 
- sociala livet i samhället 
- positiva upplevelser/problematiska upplevelser 
- reaktioner och hantering 

 
• Stämningen i samhället 
- i samhället som helhet 
- bland grannarna 
- på jobbet 
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- bland olika grupper 
- umgänge med andra  

 
• Framtiden 
- beskriv hur samhället ser ut om tio år 
- vad betyder samhället för personen idag 
- hur personen vill att det ska bli 

 
• Övriga kommentarer/frågor 
• Avslutning och information om återkoppling 

 


