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Abstract

The main purpose of this dissertation was to analyse and compare the attitudes of young
people who lived in two different local contexts towards foreigners and immigrants. In the
main study 36 teenagers, 17 from Bruksort and 19 from Industriort, were interviewed. Both
local societies are rather small and dominated by one major industry, and a large number of
the inhabitants are workers. Prospects for the future differed – in Bruksort people did not
believe they had a future in the community because of the lack of jobs, while the people in
Industriort felt a certain optimism in this respect, as the major industry was doing well. While
Industriort had a long tradition and experience of immigration, Bruksort did not. Refugee
camps were established in both societies in the early 1990s. The interviews brought up
questions of attitude towards foreigners and immigrants. The analysis is also in part based on
two pilot studies and an analysis of articles and letters to the editor in the local press,
Industriort News and Bruksort Times during 1991-99. Two different discourses were analysed
in the main study: the discourse of refugees, immigration, racism and anti-racism in the local
press, and discourse of the young people´s discussions of those subjects. These two ways of
talking were compared in order to discover possible patterns and changes in underlying
thought figures in each town. The importance of the locality was demonstrated in the study.
Young people are affected by political decisions, by demands made by adults and by the
media. However young people are also being brought up in an active way by their own local
society. The inhabitants of Bruksort were suspicious of strangers and of “the other”. However,
in Industriort this sort of suspicion was only temporarily acted out towards the refugees in the
camp and quickly dissipated because the refugees were integrated into the society. Also, a
number of the young inhabitants in Industriort had an immigrant background themselves. The
gender difference is notable; girls and boys narrated divergent versions of the events that had
taken place involving the inhabitants and the refugees. The girls had a more emphatic way of
reasoning about refugees and of the situation immigrants´ of than the boys. Boys on the other
hand had been in conflict with the people from the refugee-camp and present juridical and
economic arguments about Swedish immigration policies. It is concluded that creating
meeting places where people from different ethnic backgrounds can get together and learn to
know each other is of crucial importance. Also, the fact that young people seemed to be
unaware of the anti-racist projects arranged by the school in Bruksort and the youth centre in
Industriort a few years prior to the interviews, and that most of the teenagers interviewed felt
that school had done too little, if anything, regarding the discussion of such matters as
refugees, immigration and racism, emphasises the importance of more deliberate and long-
term strategies as opposed to short term projects.

Key words: Young people, racism, discourse, thought figure, social and life-worlds, distance,
the other, stranger, immigration, immigrants, refugees
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Del 1 Presentation, forskningsöversikt
och metod
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Kapitel 1. Inledning

Rädslan finns alltid kvar. En man kan förstöra allt inom sig, kärlek och hat,
tron, ja till och med tvivlet, men så länge han håller fast vid livet kan han inte
förstöra sin rädsla.

Joseph Conrad

Under de senaste decennierna har rasism och främlingsfientlighet alltmer
kommit att tillhöra den svenska vardagen. Rasism och invandrarfrågor har under
senare tid intagit en viktig plats i den politiska debatten och i forskningsvärlden.
Studier av svenskars inställning till invandrare och flyktingar har också
kontinuerligt bedrivits alltsedan början av 1980-talet. Tonvikten har legat på
åldersgrupperna 18-74 år men under det sista årtiondet har också studier av
yngre åldersgrupper gjorts.1

Avsikten med följande avhandlingsarbete, som bygger på studier av ungdomar i
åldern 15-17 år, är att få fördjupade kunskaper och förståelse av dagens
främlingsfientliga och rasistiska tendenser bland unga. Ungdomar i denna ålder
kan sägas fortfarande vara delvis oklara och osäkra i sina ställningstaganden.
Mycket av det som man i denna ålder säger sig stå för bär man emellertid också
med sig senare i livet som vuxen.2

Den invandrarforskning som bedrivits om främlingsfientlighet och rasism har
oftast haft staden som beskrivningskontext och mera sällan har landsorts-
ungdomars inställning och attityder till invandrare rönt någon uppmärksamhet.3

Av den anledningen ville jag undersöka hur ungdomar i landsorten resonerade
ifråga om rasism och främlingsfientlighet. I det följande har ungdomar i några
mindre samhällen fått komma till tals om sina upplevelser och synsätt på
invandrare och flyktingar. På dessa orter hade fritidsgårds- och skolpersonal
upplevt problem med bl.a. attentat av främlingsfientlig och rasistisk natur
riktade mot de flyktingförläggningar som inrättades där i början av 1990-talet.
Ytterligare ett motiv till att studier av detta slag genomförs är vikten av att
belysa de samhälleliga strukturella och ekonomiska ramar som präglar och
formar individers tolerans och eventuella acceptans för flyktingar och
invandrare. I huvudstudien valdes två orter ut med delvis olik strukturell prägel.

                                                  
1Se bl.a. Lange & Westin (1991), Lange m.fl. (1997).
2Elofsson (2000).
3Se kapitel 4.
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En sammanställning av skolvalsresultatet 1991 väckte min nyfikenhet över hur
unga människor resonerade i frågor om rasism och främlingsfientlighet.4 I
skolvalet hade kategorin Övriga partier, inrymmande bl.a. Sverigepartiet och Ku
Klux Klan, fått drygt tio procent av alla röster på gymnasiet. Vid samma tid
gjorde Liberala ungdomsförbundet en riksomfattande enkätundersökning som
omfattade sex frågor om skolungdomars inställning till invandring, och fick in
svar från drygt niotusen ungdomar. Svaren från undersökningen visade att nära
hälften av ungdomarna inte ville att Sverige skulle ta emot fler flyktingar5 och
att Sveriges flyktingpolitik var dålig.6 60 procent menade också att man inte
hade fått någon information om flyktingar från skola och kommun.7 Mot bl.a.
denna bakgrund ville jag, genom samtal med ungdomar, få en fördjupad
förståelse av hur unga människor tänker och resonerar i frågor om rasism och
främlingsfientlighet.

Avhandlingsarbetet har bestått av tre delar: två förstudier och en huvudstudie
(figur 1).

Figur 1. Delstudiernas förläggning i tiden.

1. Pilotstudie
Pilotstudien innebar att ett intervjuinstrument utprövades på fyra ungdomar i
Umeå.8 Intervjufrågorna visade sig till stora delar fungera väl, och användes
med vissa modifieringar i de båda följande studierna.

                                                  
4 Enkätundersökningen utfördes genom att 9286 elever på olika högstadier och
gymnasieskolor besvarade en enkät mellan 21 oktober och 14 november 1991. Se bilaga 1.
5 På frågan ska Sverige ta emot fler invandrare? var 44 procent emot, 35 procent för och 20
procent svarade att de inte visste.
6 På frågan vad tycker du om svensk flyktingpolitik? svarade 35% att den var dålig, 26 procent
att den var mycket dålig och 30 procent visste inte. Två procent ansåg att den var mycket bra
och 7 procent att den var bra.
7 Lindström (1993).
8Lindström (1993).

1. Pilotstudie
1993.
Intervjuer med
4 ungdomar

2. Utvärderingsstudie
1993-94. Intervjuer
med ungdomar och
”ansvariga” vuxna på
fyra orter

3. Huvudstudie
a. 1997-98. Intervjuer
med ungdomar och
fritidsledare och
skolpersonal på två orter
b. 2000. Genomgång av
dagspressen på de båda
orterna för perioden
1991-99
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2. Utvärderingsstudie
Studiens syfte var att utvärdera projekt på fyra orter där statligt finansierade
projekt bedrivits bland ungdomar mot rasism. Utvärderingsstudien genomfördes
under en period med rekordhög invandring och kraftiga reaktioner från
lokalbefolkningen. Intervjuer genomfördes 1993 med ungdomar, projekt-
ansvariga, kommunala tjänstemän, fackföreningsföreträdare etc. År 1994
gjordes uppföljningsintervjuer med projektansvariga.9 Projektet avslutades 1996.

3. Huvudstudie
I huvudstudien valdes två av orterna i utvärderingsprojektet ut för vidare studier.
Intervjuer med 36 ungdomar och med företrädare för skola respektive fritidsgård
gjordes 1997-98. Huvudstudien inkluderar också analys av lokala inlägg om
flyktingar och invandring i den dominerande dagstidningen på respektive ort för
tiden 1991-99.

Syfte

Syftet med föreliggande avhandling är att förstå och förklara inställningen till
invandrarpolitik, invandrare, flyktingar, rasister och rasism hos ungdomar från
två mindre svenska industrisamhällen. Därvid vill jag särskilt belysa och besvara
följande frågor:

• hur beskriver och resonerar ungdomarna om invandrings- och flykting-
politiken i Sverige och i den egna kommunen?

• hur beskriver och resonerar de om invandrare, flyktingar, rasism och
rasister?

• vilka egna erfarenheter och kunskaper har de i dessa avseenden?
• hur och av vilka har ungdomarna, som de själva ser det, påverkats i synen

på invandring och rasism?
• finns det skillnader i synen på invandring, flyktingar och rasism som kan

relateras till ungdomarnas kön, sociala och etniska bakgrund?
• vilka likheter och skillnader finns mellan ungdomarna i de båda

industrisamhällena vad gäller inställningen till invandringspolitik,
invandring, flyktingar och rasism och hur kan sådana likheter och
skillnader förstås och förklaras?

                                                  
9 Lindström (1995).
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Disposition

Avhandlingen är uppdelad i tre delar där del ett innefattar inledningskapitlet och
en summarisk översikt av svensk invandring, invandringspolitik och organiserad
rasism i kapitel två. I kapitel tre behandlas de forskningsfält som på olika sätt
knyter an till avhandlingens frågor. I kapitel fyra förs resonemang kring olika
teoretiska angreppsätt och utgångspunkter, och en analysmodell för
avhandlingsarbetet presenteras. I kapitel fem behandlas metodologiska aspekter
på arbetet. Del två inleds med en presentation av två förstudier (kapitel 6). I
kapitel sju redovisas och analyseras den lokala pressens bevakning av frågor i
ämnet liksom de diskussioner som förts på insändarsidorna. Kapitel åtta
behandlar mötet med ungdomarna i de båda lokalsamhällena och i kapitel nio
redovisas ungdomarnas inställning till invandrare och flyktingar i enlighet med
frågeställningarna ovan. Del tre inleds med en analys av resultatet utifrån den
analysmodell som beskrivs i kapitel fyra. Kapitel elva består av en diskussion av
de framkomna resultaten och i kapitel tolv sammanfattas avhandlingen.
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Kapitel 2. Invandring, invandringspolitik och organ-
iserad rasism i Sverige

Jag var död i många millioner år, ända fram tills jag föddes och jag kommer
åter att vara död i flera millioner år, i all tid.
Med denna gränslösa storhet i tankarna väntar jag vid riksgränsen med passet
i min hand och ler för mina blodiga fötter syns inte.
Små människor, lika små som jag, tittar tankfullt i mina papper och tillåter mig
att komma in i deras land…….10

I det följande gör jag en kort beskrivning av invandringen till Sverige och den
svenska invandringspolitiken under främst 1900-talet och av de strömningar av
rastänkande och rasism som tidvis florerat och delvis påverkat den officiella
politiken. Den nynazistiska rörelsen i Sverige, vilken med sin musik, vålds-
romantik och invandrarhat präglat vissa ungdomsgrupper under senare år,
kommer att beskrivas. Jag tar också kortfattat upp de populistiska partier som
växte fram i Sverige främst under 1980- och 90-talet och som givit uttryck för
främlingsfientliga och rasistiska åsikter.

Det som idag officiellt menas med svensk invandringspolitik är ett antal olika
principer och regler för vilka utlänningar som kan få tillstånd att uppehålla sig
och bosätta sig i Sverige. Den innefattar också åtgärder för att underlätta
invandrares11 och flyktingars12 integration i det svenska samhället. Invandrings-
politiken13 syftar till att möjliggöra för invandrare och flyktingar att uttrycka sin
språkliga och kulturella identitet.14 Integrationen av invandrare och flyktingar
ska också enligt riksdagsbeslut i hög grad präglas av en s.k. helhetssyn. Detta
innebär att samhällets olika insatser ska samordnas och utgå från den enskildes
                                                  
10 Morfiadakis (1986).
11 Invandrare är en person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre
tid, enligt folkbokföringen i Sverige minst ett år. http://www.immi.se/alfa/.
12I utlänningslagen 3 kap. 2 § definieras med flykting som: (…) en utlänning som befinner sig
utanför det land, som han är medborgare i, därför att han känner välgrundad fruktan för
förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på
grund av sin religiösa eller politiska uppfattning, och som inte kan eller på grund av sin
fruktan inte vill begagna sig av detta lands skydd. Vad som nu har sagts gäller oberoende av
om förföljelsen utgår från landets myndigheter eller dessa inte kan antas bereda trygghet mot
förföljelse från enskilda. Som flykting skall även anses den som är statslös och som av samma
skäl befinner sig utanför det land där han tidigare haft sin vanliga vistelseort och som inte
kan eller på grund av sin fruktan inte vill återvända dit.
Sveriges lagar (2002), s. 2252.
13 De principer och regler enligt vilka utlänningar kan få tillstånd att bosätta sig i Sverige.
http://www.immi.se/alfa/.
14 Kulturdepartementet (1992).
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individuella behov. Regeringen understryker särskilt att nyanlända invandrares
behov av stöd ska uppmärksammas under deras första tid i Sverige.15

Sedan mitten av 1975 har riksdagen uttryckt en politisk strävan att förverkliga
goda och jämlika etniska relationer i Sverige.16 Honnörsbegreppen har varit
jämlikhet, valfrihet och samverkan. Men i de senaste invandringspolitiska ut-
redningarna har man delvis distanserat sig från de stolta målen. Numera
diskuterar riksdagen målen i termer av att man har en ”strävan” efter jämlikhet,
att ge en ”möjlighet” till valfrihet och ”behov” av samverkan.17 Många forskare
menar att dessa signaler är tecken på en politisk ambivalens inför segregationen
och diskrimineringen i samhället som ökat de sista årtiondena.18

Svensk invandrings- och flyktingpolitik19

Jag har valt att i det följande göra en summarisk beskrivning av svensk invand-
rings- och flyktingpolitik. Den beskrivning som jag gör syftar främst till att på-
minna om att Sverige, precis som de flesta andra europeiska länder, historiskt
alltid har haft invandring vilket ofta frammanat främlingsrädsla hos olika
grupper. D.v.s. de problem som man idag anför gällande invandringen till
Sverige som något unikt snarare är något självklart och som alltid historiskt har
förekommit. Det är snarare frågan om vilken intensitet främlingsrädslan tar sej i
uttryck och att vi idag, hos vissa nynazistiska grupper, ser hur främlingsrädslan
alltmer börjat övergå till uttalad rasism.

Svensk invandringspolitik fram till första världskriget

Det har alltid, i någon form, förekommit såväl invandring som utvandring till
och från Sverige. Från 1600- fram till 1900-talet var invandringen mest behovs-
baserad d.v.s. bara utlänningar med särskilt yrkeskunnande var välkomna till
landet.20 Invandringen under denna tid var centrerad till storstäder och bruks-
orter och invandrarna rekryterades främst från de besuttna klasserna. Den tidiga
invandringen utgjordes av en elit som lockats till landet med särskilda
ekonomiska förmåner.21 Inte förrän på 1880-talet redovisades invandringen i
                                                  
15 Regeringens proposition 1997/98:16.
16  Regeringens proposition 1975:26 (1975).
17 SOU 1996:55.
18 Se bl.a. Ålund & Schierup (1991), Banakar (1994).
19  Flyktingpolitik utgör en del av invandringspolitiken och innehåller offentliga beslut om
flyktingstatus, flyktingmottagande och internationell flyktinghjälp. http://www.immi.se/alfa/.
20 Svanberg m.fl. (1992).
21 Gür (1996).
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befolkningsstatistiken och den visade att cirka 4 000 invandrade till Sverige
under denna 10-års period medan utvandringen uppgick till 50 000 personer.22

Vid denna tid fanns det inte någon lagstiftning som klargjorde eller preciserade
vilka principer som skulle gälla för invandring eftersom denna var så pass
begränsad. Problemen i Sverige kring det förra sekelskiftet gällde inte primärt
frågor om immigration utan snarare det stora antalet människor som lämnade
landet.23 Man brottades med problemet att försöka behålla de människor som
ville emigrera för att pröva sin lycka på den amerikanska kontinenten. En
emigrationsutredning tillsattes 1908 för att finna på åtgärder mot ”utvandrings-
missbruket”. I dess slutliga betänkande från 1912 betonades bl.a. vikten av att
genomföra olika samhälleliga reformer för att på så sätt få fart på den svenska
ekonomin.24

Första världskriget fram till 1930-talet

Det framväxande intresset för rasfrågor vid 1800-talets slut sammanföll med
antisemitism och en renässans för nationalismen.25 Under en tid av snabb in-
dustrialisering, urbanisering och ökade klassmotsättningar fanns en tydlig strä-
van att ena nationen kring gemensamma symboler. Nationalismen skulle fung-
era som en sådan sammanhållande länk som med hjälp av rasbiologin kunde ena
nationen Sverige.26

Under första delen av 1900-talet var tanken om genetiskt åtskilda folkraser
förhärskande i Sverige och andra europeiska länder. Historikern Helene Lööw
beskriver i sin avhandling Sverige som ett föregångsland under 1920 och -30-
talen vad gällde rashygien och rasbiologi. År 1909 bildades ett svenskt ras-
hygieniskt sällskap och genom ett riksdagsbeslut inrättades 1921 ett ras-
biologiskt institut vid Uppsala universitet som var unikt i världen.27

Internationellt sett var det bara Nazityskland som hade hårdare rasbiologiskt
grundade steriliseringslagar än Sverige och rastänkandet omfattades av alla
politiska grupperingar. Dessa tankar och idéer, menar Lööw, genomsyrade vår
lagstiftning, offentliga skrivelser, och skolans läromedel långt efter kriget.28

Liksom vid många tidigare krig innebar första världskriget att stora
flyktingströmmar sattes i rörelse i Europa, nu framför allt från Ryssland och
                                                  
22 A.a.
23 Samuelsson (1993).
24 Emigrationsutredningen (1908-12).
25 Se bl.a. Svanberg m.fl. (1992).
26 A.a.
27 Se bl.a. Svanberg m.fl. (1992), Samuelsson (1993).
28 Lööw (1990).
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Finland. Många bosatte sig i Sverige under det första krigsåret, men genom
restriktioner och passtvång som infördes 1917 för utlänningar begränsades in-
vandringen och vid krigsslutet var återigen emigrationen större än invandringen.
Passtvånget motiverades med kriget och det extraordinära läget, vilket kunde
medföra en brist på bostäder och svårigheter med befolkningsförsörjningen vid
för stor invandring.29 Lagändringarna innebar att myndigheterna fick större
möjligheter än tidigare att avvisa utlänningar som verkade störande eller på
annat sätt var besvärliga.30 Passtvånget försvann inte efter krigsslutet utan för-
svarades med att man ville ta hänsyn till arbetsmarknadsförhållandena i landet.31

Trots att utlänningskontrollen bibehölls och även utvidgades var det ändå inte
förrän 1927 som den för första gången i Sverige blev lagstadgad. Tidigare hade
kontrollen skett enbart utifrån administrativa rekommendationer. Den mer
restriktiva invandringspolitiken motiverades bl.a. med arbetsmarknads-
situationen, bostadsfrågan och säkerhetsaspekter.32 Också argument som utgick
från tanken på en viss ”rassammansättning” ingick. Arbetsmarknadsargumentet
var ändå det skäl som vägde tyngst inför lagens tillkomst vilket också var fallet
för de efterföljande lagarna 1937 och 1945.33

Sverige som invandrar- och flyktingland 1930 fram till 1945

Historikern Hans Lindberg visar med sin avhandling att den svenska menta-
liteten, framför allt under första delen av 1930-talet, präglades av föreställningar
om värdet av den egna rasen, främlingsrädsla, rädsla för utländsk konkurrens,
antisemitism och nationalism.34 Detta kom också till uttryck i den invandrings-
politik som Sverige drev fram till 1939. Man tog inte emot mer än 5000
flyktingar från Tyskland, vilket var betydligt mindre än de flesta andra länder i
Europa. Man använde sig av regler för invandringen som byggde på en bland-
ning av arbetsmarknadsskydd och rastänkande.35 Inför beslutet om 1937 års ut-
länningslag diskuterades vilka direktiv som skulle gälla för de judar som
anlände till Sverige under epitetet ”politisk flykting”. Resultatet blev att de
flyktingar med judisk bakgrund, som inte kunde påvisa tillräckligt starka skäl för
sin flykt, avvisades.36 Det officiella motivet till detta var att de på sannolika
grunder senare inte skulle återvända till sitt hemland utan förmodligen komma
att stanna i Sverige. Andra argument för avvisning var att en stor judisk in-
                                                  
29 Gür (1996).
30 Svanberg m.fl. (1992).
31 Gür (1996).
32 Kungl Maj:ts kungörelse från 4 september 1926. Prop 1927:198.
33 Gür (1996).
34 Lindberg (1973).
35 Svanberg m.fl. (1992).
36 Gür (1996).
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vandring skulle göra många akademiker och arbetare arbetslösa och att den
svenska rasen skulle hotas.37 Ytterligare ett argument var att man kunde befara
att en antisemitisk rörelse skulle kunna få rejält fotfäste i landet. Chefen för
Socialstyrelsen38 skrev i sin dagbok:

Naturligtvis är det inte möjligt att i någon större utsträckning tillmötesgå de
olyckliga judarna och deras svenska förespråkares önskemål. Antisemitismen
ligger på lur även i vårt land. Att ge den luft under vingarna vore oklokt och
icke ägnat att på lång sikt hjälpa judarna. Socialstyrelsens invandringspolitik är
också ganska restriktiv39.

När judeförföljelserna skärptes under åren 1938-39 i både Österrike och
Tyskland var man i Sverige rädd för att det skulle bli en massinvandring av
judar. Myndigheterna ville snabbt försöka skaffa sig medel mot den befarade
invasionen. Man införde direktiv för avvisning av dem som kunde misstänkas
definitivt ha lämnat sitt hemland vilket därmed kunde innebära att de inte hade
tänkt att återvända. Det paradoxala var att judarna från Tyskland måste, för att få
utresetillstånd, förbinda sig att inte återvända, vilket fick till konsekvens att de
inte heller blev insläppta i Sverige.40 Trots de, med internationella mått mätt,
restriktiva invandringsreglerna höjdes ändock röster mot, vad man tyckte, den
alltför generösa invandringspolitiken. Bl.a. genomfördes en uppmärksammad
studentdiskussion om flyktingpolitiken i Uppsala 1939 där man beslöt att rikta
en anhållan till Sveriges konung om att:

(…) den akademiska ungdomens framtida existensmöjligheter icke måtte
äventyras genom att främmande intellektuell arbetskraft placeras på poster som
kunna besättas med välmeriterade svenska män och kvinnor. Med stigande oro
följa Uppsala studenter utvecklingen. Det synes oss i detta läge vara en rätt och
en plikt att som vår mening uttala att den naturliga medkänslan med andras
lidanden icke bör få leda till åtgärder som för Sveriges del måste skapa hittills
okända problem av ödestiger art41.

Hetsen mot judar var också påtaglig i dagspressen och man tyckte sig se hotet av
en massinvasion.42

                                                  
37 Svanberg m.fl. (1992).
38 Den myndighet som beslutade om uppehållstillstånd för flyktingar och invandrare.
39 Citerad i Lindberg (1973) s. 171-172.
40 A.a.
41 A.a. s. 202.
42 Lindberg (1973), Svanberg m.fl. (1992).
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Vid krigsutbrottet 1939 utfärdades ett viseringstvång för alla utomnordiska
invandrare och flyktingar vilket därmed innebar att invandringen från Tyskland
minimerades.43 Fram till 1942 hade judarnas situation i det närmaste negligerats
av Sverige. Men från 1942 och framåt hade man från svensk sida börjat
undersöka vilka hjälpinsatser man kunde göra för judarna. Ett fåtal
räddningsaktioner genomfördes med framgång av olika organisationer, bl.a.
insatser för att rädda judar i Danmark och Ungern. Men i princip höll Sverige
fram till slutet av andra världskriget sina gränser stängda för invandring.44

Från 1943 och fram till krigsslutet hade en attitydförändring till flyktinghjälp
inträtt hos stora grupper av den svenska befolkningen. De svenska hjälp-
insatserna till nödlidande i Europa växte snabbt.45 I december 1944 fanns det
cirka 90 000 flyktingar i landet plus 80 000 som var evakuerade från Finland.
Det krävdes en organisation för flyktingmottagandet och för att underlätta för
flyktingarna att integreras i landet. Det mesta av hjälpen var organiserad kring
ideella föreningar och organisationer vars hjälparbete bedrevs med hjälp av in-
samlade medel. 1941 bildades Statens flyktingnämnd, vars främsta uppgift var
att förmedla statsbidrag till hjälpen av flyktingar. Den strävan som uttrycktes i
den dåvarande invandringspolitiken var att i så hög grad som möjligt försöka ut-
nyttja den yrkeskompetens som fanns hos flyktingarna. Flyktingarna från fram-
för allt Finland var barn och de största hjälpinsatserna till dessa var att ordna
fram privata hem för utplacering. Ett flertal flyktingar blev ändå tvungna att
vistas i olika läger som upprättats av Socialstyrelsen och från 1944 av Statens
utlänningskommission.46 Sverige hade före andra världskriget deklarerat till om-
världen att man inte såg sig som ett immigrationsland, men i slutet av kriget
hade man trots allt blivit ett sådant.47 Vid krigsslutet var det totala antalet ut-
ländska medborgare 124 000, varav 53 500 var nordbor. De flesta krigs-
flyktingar hade som ambition att återvända till sina hemländer och antalet
minskade drastiskt de följande åren.48 Från flyktingorganisationernas sida hade
man vid tidpunkten för andra världskrigets slut tänkt inleda ett arbete med att
lägga ned sina verksamheter. Men flyktingarna från framför allt de baltiska
länderna ville stanna kvar i Sverige. Dessutom anlände nya flyktingar från andra
krigshärjade länder. År 1946 krävde Sovjetunionen att Sverige skulle lämna ut
167 balter vilka befunnit sig i tysk tjänstgöring. Så skedde i den s.k.
baltutlämningen. Det har senare visat sig att många nazistiska kollaboratörer och

                                                  
43 Svanberg m.fl. (1992).
44 Koblik (1987).
45 Lindberg (1973).
46 Svanberg m.fl. (1992).
47 Gür (1996).
48 Se Gür (1996) & Svanberg m.fl. (1992).
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andra krigsförbrytare ändå tilläts stanna i Sverige.49 I början av 1947, strax före
den stora arbetskraftsinvandringen, fanns det i Sverige 72 000 utländska med-
borgare med uppehållstillstånd. Den största gruppen var balter 27 000, där
esterna utgjorde knappt 20 000.50 Från 1940-talet fram till idag har invandringen
till Sverige varit större än utvandringen, vilket kan sägas vara en ny epok i
svensk immigrationshistoria.51

Andra världskrigets slut till mitten av 1970-talet

Invandrarforskaren Charles Westin menar att den moderna invandringen till
Sverige kan delas in i fyra perioder. Den första mellan åren 1940-1948 bestod av
flyktinginvandring. Den andra perioden 1948-1972 kännetecknades främst av
arbetskraftsinvandring. Under den tredje perioden mellan åren 1972-1989 bestod
invandringen särskilt av flyktingar från utomeuropeiska länder som Chile,
Uganda, Iran, Vietnam, Etiopien, Somalia etc. Den fjärde perioden omspänner
tiden från 1989 fram till idag, då flyktingar från Europa som rumäner,
Bulgarien-turkar, bosnier, Kosovo-albaner, kroater, makedonier och flyktingar
från Mellanöstern och länder i Afrika, anländer till landet.52

Från mitten av 1940-talet och fram till 1970-talet präglades invandringspolitiken
av en tämligen tolerant hållning och invandring kunde ske relativt fritt.53 Den
svenska opinionen var för en fri invandring och man trodde att arbets-
kraftsinvandrarna relativt smärtfritt skulle kunna anpassa sig till det svenska
samhället. Arbetskraftsinvandringen startade i liten skala i slutet av 1940-talet
men omedelbart efter andra världskrigets slut dominerade dock krigs-
flyktingarna framför allt från Danmark och Estland. De krigsflyktingar som kom
att stanna i Sverige efter kriget fick ofta okvalificerade arbeten trots att de kunde
vara högutbildade. Under de första årtiondena efter andra världskrigets slut fram
till 1970-talet var emellertid arbetskraftsinvandringen det dominerande slaget av
invandring till Sverige. I mitten av 1950-talet motsvarade den invandrade
arbetskraften 3,7 procent av den svenska befolkningen och representerade cirka
60 nationer men det var en dominans av specialutbildade arbetare från de
nordiska länderna som invandrade.

Under 1960-talets första hälft accelererade arbetskraftsinvandringen och antog
en helt annan karaktär än årtiondet dessförinnan. Den utgjordes främst av
okvalificerad arbetskraft från framför allt Grekland, Spanien, Italien och
                                                  
49 Svanberg m.fl. (1992).
50 Gür (1996).
51 Svanberg m.fl. (1992).
52 Westin (1998).
53 A.a.
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Jugoslavien. Strukturomvandlingen kännetecknad av arbetsdelning, stordrift och
specialisering medförde att arbetsgivarna snabbt kunde ersätta de tidigare
specialiserade yrkesarbetarna med okvalificerad arbetskraft.54

Vid mitten av 1960-talet visade det sig att assimileringen av invandrarna inte var
så självklar som man tidigare trott utan att det kunde vålla problem för många
invandrargrupper att leva i det svenska samhället. 1965 invandrade ca 50 000
personer och under detta år infördes krav på uppehålls- och arbetstillstånd. Det
var främst den begynnande lågkonjunkturen som lade grund för nya restriktioner
och krav på att invandringen skulle regleras.55 Tidigare, efter andra världskriget,
var tanken att marknaden skulle reglera invandringen, vilket blev svårt i låg-
konjunkturer. År 1970 nådde arbetskraftsinvandringen sin topp med cirka 78
000 personer. Nu satte en ny lågkonjunktur in. Två år senare antogs en lag med
vilken man nästan helt satte stopp för all nyrekrytering av utländsk arbetskraft.56

Svenskt flyktingmottagande 1970-2000

Under 1970-talet bröts en långvarig period av ekonomisk tillväxt och därmed
den tidigare stora efterfrågan på arbetskraft. Från 1975 och framåt avtog arbets-
kraftsinvandringen drastiskt och ersattes av flyktinginvandring.57 Under 1990-
talet ökade flyktinginvandringen till Sverige kraftigt, främst från länder i Afrika
och från forna Jugoslavien.58 Det största antalet asylsökande som någonsin
kommit till landet var under 1994 då 83 598 personer anlände. Året därpå hade
siffran emellertid nästan halverats till 45 887.59

1969 inrättades Statens invandrarverk (SIV) och 1984 beslutade riksdagen att
SIV skulle överta hela ansvaret från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) för det
lokala flyktingmottagandet i Sverige.60 Tanken var att kommuner på frivillig väg
och mot en skälig ersättning skulle åta sig att ta emot flyktingar.61 Vidare skulle
det tas hänsyn till vilka möjligheter och erfarenheter kommunerna ifråga hade av
flyktingmottagande. Från SIVs sida ville man tillföra de berörda kommunerna
medel för att kunna tillgodose flyktingars behov. Det skulle t.ex. finnas en
                                                  
54 Ohlsson (1995).
55 Svanberg m.fl. (1992).
56 A.a.
57 Lundh m.fl. (1994).
58 Ohlsson (1995).
59 http://www.scb.se/befovalfard/befolkning/befstor/befarlig/befarligutvtab.asp
60 Tidigare hade SIVs främsta uppgift varit informationsspridning och opinionsbildning kring
flykting- och invandrarfrågor. Se bl.a. Soininen (1992).
61 Sedan 1998 har ansvaret för ersättning till kommunerna överflyttats till den nya
myndigheten Integrationsverket.
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invandrarbyrå på de orter dit flyktingar anlände. När reformen genomfördes
1985 visade det sig att flyktingmottagandet vida överskred kalkylerna. Under
åren 1985-87 var antalet kommunplacerade flyktingar och asylsökande 47 600
medan den ekonomiska ramen var dimensionerad för mindre än en tredjedel av
det antalet, 15 000.62 År 1986 omtolkade SIV riksdagsbeslutet och man min-
skade kraven på kommunerna ifråga om flyktingmottagande. Behovet av
flykting-platser blev allt större och kulmen nåddes i samband med sönderfallet
av det forna Jugoslavien. Som exempel kan nämnas att av de 83 200
asylsökande i Sverige 1992 kom 83 procent från detta land.63 Många av dessa
bedömdes dock inte vara utsatta för hot och ansågs därigenom inte vara i behov
av skydd. Visumtvång infördes därför för flyktingar från forna Jugoslavien och
flykting-strömmen från Kosovo upphörde. Under hösten 1992 väntade 65 000
personer på asyl och under sommaren 1993 var siffran ännu högre. År 1993
bodde cirka 90 000 asylsökande och flyktingar på förläggningar över hela landet
till den sammanlagda kostnaden av 21 miljoner kronor per dygn.
Invandrarverkets hand-läggningstider för uppehållstillstånd blev ännu längre och
utplaceringen i olika kommuner gick allt fortare med krympande förberedelsetid
för lokalbefolkningen som följd. För att underlätta situationen något beslutade
regeringen 1993 att bevilja flyktingar från Bosnien permanent uppehållstillstånd
för att på så vis minska väntetiderna.64 Det man avslutningsvis kan konstatera är
att man i den svenska flyktingpolitiken under 1990-talet har ställt behovet av
humanitära insatser mot krav på ekonomiska åtstramningar.65

                                                  
62 Soininen (1992).
63 Andersson (1994), SIVs statistikgrupp (1993).
64 Lundh & Ohlsson (1994).
65 A.a.
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Figur 2. Antal asylsökande och beviljade uppehållstillstånd under åren 1985-
200066

Av figur 2 framgår att den största invandringen till Sverige under 1990-talet
ägde rum 1992. Det största antalet uppehållstillstånd beviljades år 1994. Två år
senare, 1996, var både asylsökande och beviljade uppehållstillstånd som lägst
beroende bl.a. på nya visumregler.

Det är inte förrän under de senaste årtiondena som invandrare och flyktingar
blivit en del av den svenska vardagen. Genom den s.k. kommunreformen 1985,
då kommunerna förutsattes ta emot ett visst antal flyktingar, finns det numer
flyktingar i de flesta kommuner. Denna reform har inneburit en helt ny fas i den
svenska immigrationspolitiken genom att staten och kommunerna i Sverige
delar på ansvaret för flyktingmottagandet.67

Sverige har förändrats. Närmare en miljon av invånarna var vid
millenniumskiftet födda i något annat land än Sverige, jämfört med drygt 500
000 år 1950. I början av 1990-talet fanns det människor i Sverige som här-
stammade från 160 olika stater. Ungefär tio procent av landets invånare hade vid

                                                  
66 http://www.migrationsverket.se/swedish/detta/pdffiler/statistik/ohstatistik_sv.pdf
67 Soininen (1992).
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denna tid invandrarbakgrund p.g.a. att de själva hade invandrat till landet eller
hade föräldrar som gjort det. Sedan 1960-talet har andelen flyktingar och
invandrare med utomeuropeisk bakgrund ökat från cirka åtta till nästan femtio
procent av invandringen till Sverige.68 I slutet av 1990-talet hade nästan 800 000
personer minst en förälder som var född utomlands.69 Konsekvensen har blivit
att Sverige utvecklats till ett pluralistiskt samhälle med avseende på religion,
politik och kultur där människor påverkar och konfronterar varandra med olika
slags livsstilar. Också olika ungdomsstilar blandas och utvecklas genom den
mångkulturella påverkan som finns i Sverige idag.70

En ny invandringspolitik

Invandringspolitiken på 1980-talet koncentrerade sig främst på asylfrågor och en
flyktingproblematik som inte alltid var aktuellt för de redan etablerade
invandrargrupperna i Sverige. Dessa grupper hade andra behov och önskemål.
Vissa invandrargrupper lever idag under ungefär samma materiella villkor som
svenskar medan andra grupper helt eller delvis är ställda utanför samhället och
arbetsmarknaden. Under mitten och senare delen av 1990-talet tillsattes
utredningar med syfte att komma med förslag till åtgärder som skulle motverka
och förebygga utanförskap och marginalisering som var förknippad med etnisk
bakgrund. Man ville också komma ifrån en invandringspolitik som utpekade
flyktingar och invandrare som ”annorlunda” vilket kunde späda på ”vi och dom”
–problematiken. Regeringen verkade för en integrationspolitik som skulle ge
lika rättigheter och möjligheter för alla grupper oavsett etnisk och kulturell
bakgrund. 71 Riksdagen beslutade enligt propositionen 1997/98:16 Sverige, fram-
tiden och mångfalden att invandrings- och flyktingpolitiken skulle präglas av en
helhetssyn, vilket innebar att samhällets olika insatser skulle samordnas och vara
inriktad mot den enskildes behov. År 1998 inrättades två nya statliga verk för
flyktingfrågor och integration. Migrationsverket (f.d. Invandrarverket) fick an-
svaret för tillämpningar av lagar och regler för invandring till Sverige och be-
viljande av svenskt medborgarskap.72 Den andra myndigheten, Integrations-
verket, ska främja och ge förutsättningar för delaktighet och försörjning för
minoriteter i samhället samt förebygga och motverka diskriminering, främlings-
fientlighet och rasism.73

                                                  
68 Svanberg m.fl. (1992).
69 http://www.integrationsverket.se/uppdrag.html.
70 Se Sernhede (1996).
71 http://www.integrationsverket.se/uppdrag.html
72 http://www.migrationsverket.se
73 http://www.integrationsverket.se/uppdrag.html.
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Genom att Sverige 1995 gick med i EU har invandringspolitiken mer kommit att
bli baserad på internationella regler för asyl och invandring. Det har ingåtts för-
drag som t.ex. Schengenavtalet vilka försvårat för utomeuropéer att söka asyl
och få uppehållstillstånd i något europeiskt land. Genom dessa ingångna avtal
bygger de europeiska länderna på en politik som kan betecknas som fästning
Europa.74

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den förda svenska invandrings-
politiken ofta varit kopplad till det allmänna konjunkturläget. Vid högkonjunktur
har invandringspolitiken varit frikostig medan det under lågkonjunkturer har
förts en mer restriktiv politik.75 Många av de flyktingar och invandrare som
finns idag i Sverige behandlas också som ett reservlag på arbetsmarknaden. Men
politiska åtgärder och försök har gjorts för att motverka segregation och sär-
behandling av flyktingar och invandrargrupper. Man har bl.a. haft som ambition
att samordna olika politiska åtgärder och samtidigt ta hänsyn till den enskildes
behov. Men genom EU-medlemskapet har beslut fattats vilka försvårar för ett
stort antal flyktingar och invandrare att överhuvudtaget beträda europeisk mark.

                                                  
74 Se bl.a. Tamas (1995).
75 Lundh & Ohlsson (1994).
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Främlingsfientliga partier

I det tidigare visade det sig att man i riksdagen ibland inte alltid stått enad bak-
om invandringspolitiken. Man har ändå haft en politisk policy som varit gemen-
sam och som inneburit att man efter bästa förmåga skall ta emot och hjälpa
flyktingar i Sverige. Men det har ändå funnits ett politiskt missnöje med den
svenska flyktingpolitiken, vilket avspeglat sig i att främlingsfientliga partier
bildats.

I början av 1990-talet debatterades flyktingmottagandet häftigt och intensivt i
bl.a. media. Den kaotiska situationen kulminerade 1992-93 då flyktingar från det
forna Jugoslavien strömmade in i landet. Flyktingdebatten handlade om det allt-
för långsamma handläggandet och den snabba utplaceringen av flyktingar som
gjorde att människor i Sverige reagerade och protesterade. Förberedelsetiden för
kommunerna var oftast knapp och informationen till kommuninvånarna om
etablerandet av nya flyktingförläggningar var bristfällig. Denna situation gav
populistiska partier med ett främlingsfientligt budskap luft under vingarna.76

Under 1980- och 90-talet bildades det i Sverige en rad s.k. missnöjespartier,
framför allt på kommunal nivå, oftast med bara en eller ett fåtal frågor på parti-
programmet. Missnöjespartier på riksplanet har en tendens att inte vilja tydlig-
göra sina eventuella ideologiska utgångspunkter utan man driver istället aktuella
frågor som man tror sig finna stöd för hos folkopinionen. Man framför också
ofta enkla lösningar på komplicerade samhällsproblem av karaktären stoppa in-
vandringen, lag och ordning, inget förmynderi, släpp spriten fri etc.77

År 1979 bildades Skånepartiet och samma år ställde man upp i både kommunal-
och riksdagsvalen. Man fick ca 2 500 röster i riksdagsvalet och ungefär lika
många på kommunal nivå i Malmö. Inför valet 1982 startade Skånepartiet sina
närradiosändningar med telefonväkteri dit man kunde ringa och framföra sina
åsikter. Grundaren för Skånepartiet Carl P Herslow drev vid denna tid bl.a. en
linje av ”militant separatism” där han menade att

Sveriges regering numera i vitala frågor driver en politik, som saknar stöd hos
den skånska folkmajoriteten78.

Olika mer eller mindre kända skåningar bidrog med programinslag tillsammans
med telefonväkteriet. Skånepartiets medlemsantal nästan tiodubblades mellan
                                                  
76 Frykman & Peterson (1989).
77 Nilsson (1998).
78 Citat ur Frykman & Peterson (1989) s. 124.
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åren 1983-84 då det som mest fanns 4045 medlemmar. Diskussionerna i telefon-
väkteriet handlade ofta om invandring och de som ringde var i regel klart nega-
tiva i sin inställning. 79 År 1985 förlorade socialdemokraterna makten i Malmö
och Skånepartiet blev med sina fem mandat en del av den borgerliga
majoriteten. Vid valet 1991 däremot mer än halverades stödet för partiet och
man fick endast två mandat i sitt stora fäste - Malmö.80

I mars 1991 bildades Sjöbo-partiet av några personer som tidigare uteslutits från
Centerpartiet. Uteslutningen kom sig av att centerpartisterna i Sjöbo drev igen-
om och genomförde en folkomröstning om Sjöbo kommun skulle ta emot 25-30
flyktingar per år eller ej. 81 Sjöbopartiet ifrågasatte dels rättvisan i att flyktingar
och invandrare skulle få ta del av den svenska välfärden, dels hävdade man att
invandringspolitiken var alldeles för dyr.82 Resultatet av omröstningen blev att
nej-sidan som var emot en flyktingmottagning, fick 53 procent mot 25 procent
för de som var för. En del forskare gör gällande att det faktum att de etablerade
medierna som tidningar, radio och TV behandlade Sjöbohändelserna med ett
massivt fördömande påverkade resultatet. Många, menade de, röstade "nej"
p.g.a. att man ansåg att Sjöbo utsattes för en massmedial hatkampanj.83 Valet
1994 innebar att Sjöbo-partiet blev det största partiet men i valet 1998 mer än
halverades dess mandat. 84

Inför valet 1998 splittrade Ian Wachtmeister Ny demokrati genom att ställa upp i
valet med Det nya partiet. Sju år tidigare, 1991, hade Wachtmeister och Bert
Karlsson bildat Ny demokrati som fick 6,7 procent av rösterna vid riksdagsvalet
samma år och erhöll 25 mandat i riksdagen.85 Ett av de budskap som man,
liksom det tidigare nämnda Sjöbo-partiet, förde fram var att den svenska in-
vandringspolitiken var alldeles för generös och att den kostade för mycket.
Andra argument var att de asylsökande inte var s.k. riktiga flyktingar utan bara
kom till landet av ekonomiska skäl. De rasistiska tendenserna som växte fram i
samhället berodde främst på regeringens alltför generösa flyktingpolitik vilken,
hävdade man, automatiskt ledde till rasism.86 Ett exempel på hur partiets främ-
lingsfientliga ideologi alltmer kom att tydliggöras var när Ny demokrati i
Stockholm inför valet 1998 hade en valaffisch med en bild av en mörkhyad man
med texten ”borta bra men hemma bäst”. Efter valet 1998 upplöste
                                                  
79 Nilsson (1998).
80 A.a.
81 Fryklund & Petersson (1989).
82 Lodenius & Wingborg (1999).
83 Fryklund & Petersson (1989).
84 Lodenius & Wingborg (1999).
85 Nilsson (1998).
86 Lodenius & Wingborg (1999).
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Wachtmeister Det nya partiet eftersom det bara fick ett fåtal röster. Ny demo-
krati förde i slutet av 90-talet en tynande tillvaro och upplöstes i februari 2000.

Sverigedemokraterna (SD) säger sig vara ett parti som tar avstånd från rasism
och nazism. Den fråga som är viktigast för partiet är att stoppa all utom-
europeisk invandring och se till att alla utomeuropeiska invandrare som kommit
till Sverige efter 1970 bör beredas möjlighet att återvända till sina hemländer. I
SDs propaganda figurerar ofta blonda och välbyggda människor och det finns ett
tydligt rasbiologiskt budskap. En av partiets huvudfrågor är att plädera för ett
förbud mot adoption av utomeuropeiska barn. Man menar att all slags ras-
blandning bör undvikas.87 Många aktivister inom partiet har kontakter och sina
rötter inom den nynazistiska rörelsen.88

I slutet av 1990-talet förde de främlingsfientliga partierna en relativ anonym till-
varo i Sverige. Dock kan Ny demokrati tillskrivas en viss betydelse för de poli-
tiska besluten i flyktingfrågor eftersom ett flertal beslut antogs av regering och
riksdag om hårdare regler för invandring och beviljade av uppehållstillstånd när
partiet var representerat i riksdagen. I andra europeiska länder, t.ex. Dan-mark,
Österrike, Italien, Norge, Frankrike, Nederländerna, har däremot de främ-
lingspolitiska partierna växt sig starka och deras budskap gör stora avtryck i den
politiska dagordningen.

Vit makt - den nynazistiska undergroundkulturen

Efter många år av marginalisering blommade rasistiskt och nazistiskt budskap
åter upp i Sverige i början av 1980-talet och olika rasistiska och främlings-
fientliga organisationer och yttringar började utvecklas. Som tidigare nämnts
framträdde vid denna tid nya politiska partier med främlingsfientlighet och
rasism på dagordningen. Men väl så viktigt, om man ser till ungdomarna, är den
typ av nazistiskt influerad subkultur och livsstil som baseras på Vit-makt musik
och olika nazistiska symboler och kännetecken.

Den svenska nynazismen som ideologi och livsstil

I början av 1980-talet inleddes den senaste fasen i den nationalsocialistiska och
rasbiologiska rörelsens utveckling i Sverige. Efter andra världskrigets slut hade
alla grupperingar som företrätt nazism, fascism och rasism varit mer eller min-
dre utdefinierade från samhället och förde länge en tynande tillvaro. Ett flertal
av de militanta främlingsfientliga grupperna som uppkom under 1980-talet hade
                                                  
87 A.a.
88 Lööw (1998).
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övergett den partipolitiska organisationsformen och istället anammat den ny-
nazistiska ideologin som livsstil med egna symboler, mystik, riter, hjältar etc.
Den nynazistiska rörelsen använder sig idag av en rad olika metoder att föra ut
sitt budskap. Man utnyttjar den nya tekniken som t.ex. internet med hemsidor
och elektronisk post för detta ändamål. Men det man främst har satsat på är den
s.k. vitmakt musiken som till stor del utgör grundvalen inom den rasideologiska
undergroundkulturen. Musiken gör att man når bredare grupper och den finans-
ierar också, till stor del, rörelsens övriga verksamhet.89

Historik

I slutet av 1970-talet bildades Bevara Sverige Svenskt (BSS), som sedermera
kom att ligga till grund för det organiserade parlamentariska invandrar- och
flyktingmotståndet. I början av 1980-talet var BSS i media och press synonymt
med flykting- och invandrarmotstånd. BSS var inget politiskt parti men fung-
erade som ett informationsorgan till allmänheten om vad den förda invandrings-
politiken skulle medföra. År 1986 gick BSS samman med Framstegspartiet och
bildade Sverigepartiet.90 Men redan 1956 bildades Nordiska Rikspartiet (NRP),
vilket enligt många forskare bidragit till att föra de nationalsocialistiska idéerna
vidare till dagens rasideologiska grupperingar.91 Under 1980-talet rekryterades
de nya medlemmarna till NRP främst på skolor och bland arbetslösa. Rasistiska
möten och demonstrationer hölls och i media dryftades ifall rasister och
nationalsocialister skulle få ha mötes- och demonstrationsfrihet eller ej. 1980-
talet präglades i hög grad av konflikter mellan rasister och antirasister. I mitten
av 1980-talet greps en rad NRP-medlemmar och sympatisörer och den s.k.
”NRP-härvan” nystades delvis upp. Medlemmar åtalades för mord på en homo-
sexuell judisk man och det förekom trakasserier, bombattentat, hot och mord-
bränder. I polisens protokoll från förhören med de 121 personer som figurerade i
utredningen påvisades att dessa rörde sig i en fantasivärld av yttre ”fiender”.
Dessa förmenta fiender utgjordes av kommunister, homosexuella, judar, invand-
rare, antirasister etc. vilka man måste försvara sig emot. Under polisförhören
markerade medlemmarna och sympatisörerna att det i deras ”politiska” vardag
ingick att vara beväpnad för att snabbt kunna konfrontera sina fiender.92

Efter rättegångarna som avslutades 1988 sökte olika NRP-medlemmar efter nya
sätt att arbeta. Många kände sig besvikna över att inte NRPs partiledning ställde
sig bakom dem i rättegångarna. Andra, som ogillade våld, sökte sig till olika
parlamentariska alternativ som t.ex. Sverigedemokraterna. Under 1986
                                                  
89 Lööw (1998).
90 A.a.
91 A.a.
92 A.a.
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inträffade två händelser, vilka tillsammans med NRP-härvan, kom att få be-
tydelse för den rasbiologiska undergroundrörelsens etablerande. Båda händ-
elserna startade med gängbråk mellan antirasister och nynazister. I
”Nickstabads-händelsen” blev en antirasist ihjälsparkad av skinheads och några
månader senare blev en skinnskalle ihjälsparkad av antirasister på Maria
Magdalenas kyrkogård i Stockholm. 93

Det rasideologiska nätverket utvecklas

Länge nog har vi matat vår best, ny tid kommer.
Låt gränsen stark, freda vår mark,
låt ej besten nå frö som vi sått.

Ultima Thule94

I början av 1990-talet utvecklades vit-makt musiken till ett viktigt medel för den
nynazistiska rörelsen för att sprida sitt budskap och finansiera andra verk-
samheter. I Sverige producerades och distribuerades ett otal CD-skivor per
månad med nynazistiskt budskap under 1990-talet. Detta bidrog tillsammans
med skivbolag, vit-maktmusikband och konserter till att en musikrörelse med ett
rasbiologiskt budskap växte fram.95 Musiken är idag en av den nynazistiska
rörelsens största inkomstkällor och utnyttjas till att skapa grogrund för en
ungdomskultur baserad på rasism, nynazism, och antisemitism. På de olika
konserterna finns det alltid deltagare som har till syfte att värva nya med-
lemmar.96

År 1990 utgavs tidskriften Storm för första gången. Syftet med tidningen, som
gavs ut av nynazister vilka tidigare spritt diverse tidningar med rasistiskt och
främlingsfientligt budskap, var att skapa ett ariskt nyhetsmedium och att bygga
upp ett ariskt nätverk. Man ville också att Storm skulle ha som målsättning att
bli en elitorganisation vars strävan var att bygga ett nytt samhälle vilande på ras-
biologiska grundvalar.97

Under 1991 dök beteckningen VAM – vitt ariskt motstånd - upp för första
gången i svenska media och blev allt som oftast förstasidesstoff. Många av de
hot och attentat som tillskrevs VAM visade sig senare vara falska. VAM var den
                                                  
93 A.a.
94 http://www.hill.se/vitmakt.htm
95 Sakgegård & Hübinette (1998).
96 http://www.hill.se/vitmakt.htm
97 Lööw (1998).
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beteckning med vilken man ville bilda ett nätverk för likasinnade och den upp-
märksamhet som gavs via media påskyndade, enligt Helene Lööw, nätverkets
bildande. Många aktivister inordnade sig dock inte i nätverket utan återfanns i
dess utkanter. År 1993 lades Storm ned och VAM upphörde att existera som
organisation. VAM hade fungerat som ett franchiseverktyg där olika lokala
grupper tagit del av VAMs material och kunskap. Storm ersattes så småningom
av den ideologiskt präglade musiktidningen Nordland. Tidningen fungerade
också som skiv- och postorderbolag. Under mitten och senare delen av 1990-
talet utgick de nynazistiska aktiviteterna från små lokala grupper och tanken på
en nationell riksorganisation hade övergetts.98 En rad olika vit-makt musikband,
skivbolag och distributörer har under senare tid växt fram.99 Efter det att VAM
slutat sin verksamhet uppstod en mängd andra lokala självstyrande grupper och
intressegrupper som t.ex. vita krigsfångar och kvinnogrupper. Många av dem
tog avstånd från de kostymklädda rasistiska partierna som t.ex. Sverige-
demokraterna. 100

Medlemmar och sympatisörer

Enligt Helene Lööw lockade, i likhet med 1930-talets rörelse, de nynazistiska
och rasbiologiska rörelserna under 1980- och 90-talet många olika kategorier av
människor. Lööw menar att det är svårt att veta om det var någon specifik grupp
ungdomar som sökte sig till den nynazistiska undergroundkulturen. Allmänt kan
konstateras att det sällan rör sig om socialt utslagna ungdomar, utan man har
vanligtvis vanliga arbeten eller också studerar man. Det är också svårt, anser
Lööw, att dra några generella slutsatser om medlemmarnas ålder, yrke, o.s.v,
eftersom aktivisterna ofta är svåra att nå för en generell kartläggning. Under
1990-talets första hälft pendlade många aktivister mellan olika aktiviteter och
startade nya grupperingar, tidningar och Internetsidor. Lööw menar att dessa
aktivister ständigt är på väg efter nya svar, mer kunskap och nya organisations-
former. Man överger dock inte sin grundinställning, och fascinationen för Nazi-
tyskland och andra världskriget är stor. Det som många aktivister beskrev i de
intervjuer som Lööw gjorde, var en känsla av vara utvald och speciell.

Ingen som inte är NS (nationalsocialist) kan förstå kraften i rörelsen, man bara
blir NS, därför att man har gnistan. Men det kan inga ordknullande
akademikerdjävlar förstå, för de har inte gnistan… för att bli NS måste man ha
instinkten, det har inte med förnuft att göra, det är en instinkt101.

                                                  
98 A.a.
99 Sakgegård & Hübinette (1998) s. 93-102.
100 A.a.
101 Samtal med anonym aktivist 1991. Ur Lööw (1998) s. 216.
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Enligt Lööw var det påtagligt i intervjuerna att aktivisterna såg sig själva som
annorlunda och hade en tydlig känsla av alienation. De kände sig svikna och
utstötta ur samhället. Några aktivister kom dock från familjer med rötter i den
nationalsocialistiska rörelsen och ärades av övriga medlemmar med heders-
betygelser.102

Ideologi och idéer

För att förstå 1990-talets rasideologiska grupper måste man, enligt Lööw, sätta
in dem i sitt historiska sammanhang. Det finns en spridd uppfattning att de som
tillhör och sympatiserar med vit-maktvärlden är okunniga, outbildade och
omedvetna. Detta var inte fallet varken med de svenska eller utländska
aktivister. Rasideologin och antisemitismen är grundstenar i dagens rörelser. Det
rasideologiska tänkandet grundar sig på tankegods från det äldre rasbiologiska
tänkandet och drömmen om att skapa en perfekt människa. Idag hävdar man
internationalism eftersom man arbetar utifrån idén om en global vit union - en
värld för vita byggd av vita. Samtidigt identifierar aktivisterna sig ofta utifrån
rastillhörighet och inte efter etnisk eller nationell tillhörighet. Biologin, d.v.s. en
vision om den perfekta människan utifrån blodets och rasernas olikheter, är ett
centralt element. Historien är biologiskt betingad; det finns ett gemensamt öde,
grundat på ras och biologi, som alla vita människor delar.103

Riter och symboler

Den rasbiologiska rörelsens har en stark attraktionskraft på framförallt
ungdomar och det är därför enligt Lööw av stor vikt att studera dess mytologi
och symbolik. Förutom firandet av olika högtider har man ett eget språk och
symbolvärld, egna regler och normer. Språket är en blandad terminologi från
nationalsocialisterna och Ku Klux Klan med begrepp som ”arisk”, ”storm-
avdelningar”, ”vita krigare” o.s.v. Symbolerna är viktiga för rörelsen och dess
attraktionskraft på medlemmarna. Tatueringar utgör ett tecken på tillhörighet
och kan vara ett sätt att visa sin lojalitet med gruppen. Uniformen är ett annat
sådant tecken, även om vissa grupper inom rörelsen har kritiserats för ”uni-
formsfetischism”.104
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Sammanfattning

Sammanfattningsvis har Vit makt blivit ett allt viktigare verktyg för den
rasbiologiska- och nynazistiska rörelsen att föra ut sin propaganda och nå nya
presumtiva medlemmar. Rörelsens aktivister kommer inte ur en utslagen
ungdomsgrupp utan många har arbeten eller studerar. Upplevelsen av att vara
orättvist behandlad av samhället och en stark känsla av utanförskap är påtaglig
hos den nynazistiska aktivisten. Ideologin hos rörelsen har sina rötter i bl.a. ras-
biologisk tradition och man ser sig som utvald att föra den vita rasen framåt uti-
från en vision om en värld för enbart vita. Skapandet av egna traditioner, sym-
boler, normer och regler har blivit en allt viktigare del av rörelsen i takt med att
de alltmer distanserar sig från det övriga samhället.
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Kapitel 3. Forskning om multikulturalitet, ungdom,
rasism och etnicitet

Inledning

I det följande behandlas några forskningsperspektiv, vilka på olika sätt anknyter
till mitt eget arbete: forskning om multi- och interkulturell undervisning i
skolan, ungdomskulturforskning och forskning om etnicitet. Det bör framhållas,
att spännvidden inom området är stor och att en heltäckande genomgång inte
varit möjlig här.

I forskningen om multikulturell skola och undervisning har tyngdpunkten oftast
legat på lärarens roll och problembild. Den skolforskning som knyter an till mitt
eget problemområde är begränsad till ungdomars upplevelser av den
multikulturella miljön i skolan men inte av vardagsmiljön i vidare mening.
Ungdomskulturforskningen spänner över ett stort fält och innefattar studier av
till exempel ungdomars skolmiljö105, musik106, mångkulturella miljö107 och livs-
stilar108.  Inom rasismforskningen har fokus främst varit riktat mot de grupper
som är uttalade aktivister eller sympatisörer inom den rasbiologiska och ny-
nazistiska rörelsen eller de som är aktiva i den antirasistiska rörelsen.109 Inom
både ungdomskultur- och rasismforskningen har man oftast studerat unga män-
niskor i större urbana centra, medan det är få studier som är inriktade på ung-
domar i mindre orter och samhällen. Den svenska historiska forskningen i ämnet
har främst rört nationalsocialismen och extremhögern i Sverige.110 I min egen
studie knyter jag an till samtliga dessa fält men i synnerhet till studier och teorier
om etnicitet och frågor om vi och dom, det vill säga om exkludering och in-
kludering av vissa grupper och individer.

Multikulturalism och interkulturell skolforskning

I dagens svenska skolforskning har etnicitet och kulturell olikhet uppmärk-
sammats som viktiga förklaringar till exklusion och marginalisering. Upp-
delningen i låg- och högstatusskolor är ett växande problem. Ett stort antal barn

                                                  
105 Se Willis (1991).
106 Öhlund (1989).
107 Gilroy (1987).
108 Se exempelvis Fornäs m.fl. (1988).
109 Se bl.a. Peterson (1994).
110 Se exempelvis Lööw (1990), Florén & Karlsson (Red.) (1998).
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och ungdomar växer upp i storstadsområden vars invånare till stor del har
extremt låga inkomster, står utanför arbetsmarknaden och har invandrar-
bakgrund.111 Dessa områden utgör mer och mer en plats för social förvisning av
underprivilegierade grupper. Skolorna i sådana områden får ofta ett negativt
rykte som kulturellt annorlunda och en process av social självreproducerande
segregering inträder.112

Synen på mångkulturalism113 eller interkulturella relationer114 i skolan som
kommer till uttryck i forskning, läroplaner och lagstiftning har ofta utgått från
den vite medelklassmannens normer och värderingar av normalitet, vilket lett till
att grupper med annan kulturell bakgrund marginaliserats. Den kulturella bak-
grunden riskerar att bli den mest avgörande aspekten när man talar om
individers problem i skolan, istället för att se till den enskilda individens upp-
levda situation.115 Problemen härleds till kulturell särprägel istället för att ses
som ekonomiskt och socialt baserade.

I stora drag kan man tala om pluralistiska, liberala, kritiska och postmoderna
perspektiv och sätt att angripa problem i den mångkulturella skolan. I det plura-
listiska perspektivet utgår man från en tillåtande inställning och tolerans av olik-
het.116 Enligt det mer liberala synsättet betonas dessutom möjligheten för olika
kulturer att utvecklas.117 I det kritiska perspektivet fokuseras maktbegreppet, det

                                                  
111 SOU /1997:121/.
112 Bunar (1999).
113 Enligt vissa forskare används begreppet mångkulturell oftast med hänvisning till
invandrare som en beskrivning av deras kultur. Se Carlsson & Rydin (1998), s. 51-68.
Begreppet mångkultur har sina rötter i amerikansk forskning och beskriver ett tillstånd snarare
än ett sätt att agera (jfr. not 109). Lärarförbundet (1995).
114 Med interkulturella relationer menas förhållanden mellan olika kulturer eller etniska
grupper. Betoningen ligger på olikheter. (Brantefors 1999. I: Utbildning och demokrati.
(1999), s. 89–111. Begreppet har sitt ursprung i tysk forskning och anger ett sätt att handla
och agera. Lärarförbundet (1995).
115 Brantefors (1999) s. 89-111.
116 I läroplanen Lpo 94 hävdas vikten av en ökad förståelse av andra kulturer och att skolan är
(…) en social och kulturell mötesplats (s. 6). Vidare betonas att ett internationellt perspektiv
slutligen, är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för
att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över
kultur och nationsgränser. s. 16. Vissa forskare menar att läroplanen framställder kultur som
något relativt problemfritt utan hänvisning till vad som konkret skulle hända om man tog
hänsyn till maktbegreppet och olika dominansförhållanden. Se bl.a. Brantefors (1999) s. 89-
111. Det paradoxala med det pluralistiska förhållningssättet är att man föreslår en tolerans för
olika kulturer, samtidigt som läroplanen har den kristna etiken inskriven som ett obligatorium.
117 Gutmann (1995), s. 17-36. Även i Skolkommitténs slutbetänkande (SOU 1997:121)
hävdas att i en skola för alla möts olika kulturer. (…) där finns också förutsättningar för ett
jämställt möte. Ett möte där ömsesidigheten är grunden, en ömsesidighet som förutsätter en
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vill säga hur olika grupper förhåller sig till den vite medelklassmannens kultur
och vad och vilka skolan representerar. Här hävdas och bereds vägen för att
olika kulturella grupper skall kunna mötas på lika villkor och därigenom ut-
vecklas. Det som betonas är att i det jämlika samhället måste de ekonomiska,
sociala och kulturella olikheterna motverkas genom ett etiskt ställningstagande
för social rättvisa och för en förändring av de rådande missförhållandena.118 I en
mer postmodern ansats kritiseras marginaliseringsbegreppet; experter eller ”för-
tryckare” definierar och påför vissa grupper stigmat att vara marginaliserade.
Detta kan ses som en spegling eller uttryck för olika dominansförhållanden
snarare än som ett tecken på en vilja att möjliggöra och skapa underlag för ”för-
bättringar” för dessa grupper.119

I min studie kommer vidare såväl olika strategier i arbetet mot rasism i skolor på
olika orter som ungdomarnas inställning till skolans arbete mot främlings-
fientlighet och rasism att belysas.

Ungdomskulturforskning

De senaste decenniernas ungdomsforskning har till stor del utgått från den s k
Birminghamskolan, med inriktning på ungdomskulturer, och från tysk
modernitets- och socialisationsteori. Dessa inriktningar kommer kortfattat att be-
handlas i det följande och utvecklingen av den svenska ungdomsforskningen
berörs något.

Kritisk teori och Birminghamskolan

Den tyske filosofen Jürgen Habermas syn på konflikter i det moderna samhället
har utgjort en utgångspunkt för åtskilliga ungdomsstudier.120 Habermas fram-
håller att dagens samhälleliga konflikter fortfarande utgår från den materiella re-
produktionen. Men att dessa konflikter inte längre kanaliseras genom politiska
partier utan människor organiserar sig på andra sätt än tidigare.

                                                                                                                                                              
respekt och en vilja att överskriva gränser och låta sig påverkas – för att tillsammans
utveckla en ny kulturell mening. Längre fram i betänkandet hävdas också att (---) det är
skolan som måste anpassa sig till de barn och ungdomar som kommer dit. Och att (---) en
skola aldrig kan ha ”fel” barn och ungdomar, men skolan kan vara fel för de barn och
ungdomar som faktiskt går där s. 287. De konkreta problem som kan uppstå med segregation
och en hegemonisk kulturnorm problematiseras dock inte. Man hävdar allas rätt till en skola
där alla barn och ungdomar skall behandlas rättvist och jämlikt.
118 McLaren (1997).
119 Biesta (1998).
120 Se bl.a. Sernhede (1996).
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Den nya formen av konflikter uppstår istället i den kulturella reproduktionen,
den sociala integrationen och socialisationen. De utspelar sig i
subinstitutionella eller utomparlamentariska protestformer (---) I korthet
uppstår de nya konflikterna inte runt fördelningsproblem, de handlar snarare
om frågor som rör livsformens grammatik 121.

Denna grammatik har olika grupper hanterat på skilda sätt i sökandet efter och
skapandet av egen identitet och funktion i samhället.

Ungdomsforskningen har genom modernitetsbegreppet kopplat samman
ungdom, populärkultur och samhälle. Ungdomsforskaren Thomas Ziehe menar
att den unga människan både anammar och utvecklar olika strategier för att
forma sin identitet och söka egna livsstilar. Detta sker emellertid inte lika lätt
och självklart som tidigare. I det kapitalistiska samhället har gamla traditioner
vittrat bort och den unga människan har förtingligats till konsument och varu-
producent. Ziehe framhåller att denna kulturella friställning är tudelad. Dels
frigör den människan från gamla belastande förhållningssätt med nya möjlig-
heter till förändring som följd. Dels gör den moderna människan mer utsatt för
exponering av marknadskrafter och media. Följden av denna utsatthet kan vara
att individen upplever krav och förväntningar som är omöjliga att leva upp till.
Det blir ett glapp mellan vad som går att förverkliga och de drömmar och önsk-
ningar som individen har.122

När traditionella sätt att möta och tolka världen blir ogiltiga och överges, blir
också individens formande av en identitet mera komplex och problematisk.
Denne exponeras för en mångfald möjligheter och varuvärlden erbjuder sina
stilar, tecken och symboler som uttryck för identiteten. Ziehe talar om en
kulturell exproprieringsprocess. Den unga människan utvecklar emellertid olika
strategier, försvar och motstånd för att hantera den utsatthet och press han/hon
befinner sig i.123

Birminghamsskolans124 studier och analyser av subkulturer har inriktats på att
identifiera och analysera olika ungdomsgruppers stilar, koder och strategier för
identitetsskapandet. Ungdomens roll i det framväxande moderna samhället har
stått i fokus. I de studier som gjordes på 1970-talet mejslades en ny analys-
modell fram som kombinerade olika vetenskapliga traditioner med tonvikt på

                                                  
121 Habermas (1981), p. 576. Egen översättning.
122 Ziehe (1986).
123 A.a.
124 Vid Birmingham Centre for Contemporary Studies gjordes ett antal klassiska studier,
”cultural studies” under 1950-talet (Hoggart 1957/58, Williams 1961, Thomson 1963).
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den hermeneutiska tolkningen. Många av studierna var också uttalat etno-
grafiska och studerade ungdomsgrupper över längre tid.125

Ungdomskulturforskning i Sverige

Begreppet ungdomskultur kom i bruk i Sverige under perioden av ekonomisk
tillväxt under 1950- och –60-talen.126 Under 1980-talet började främst de som
arbetade med ungdomar att efterfråga förklaringsmodeller för att förstå de olika
ungdomsfenomen som man dagligen konfronterades med i sitt arbete. Under
1970-talet inrättades ett antal ungdomsforskningscentra vid olika svenska
universitet med statligt stöd.127 Den svenska ungdomsforskning som då igång-
sattes hade många utgångspunkter och angreppssätt men det var
Birminghamskolan och främst Thomas Ziehes teoretiska referensram som ut-
gjorde fundamentet. 128 En stor del av forskningen inriktades på ungdomars livs-
stilar och kulturer och inte minst kom rockmusikens påverkan i förgrunden.129

I mitt eget arbete om ungdomars syn på invandring, främlingsfientlighet och
rasism kommer delvis Ziehes livsstilsbegrepp och Habermas idé om livs- och
systemvärld att användas (se också kapitel 4). Vid analysen av intervjusvaren
läggs det också en viss tonvikt vid social klass och kön.

Forskning om rasism

I det följande ges en kortfattad översikt av några tongivande rasismforskare som
presenterat för avhandlingen viktiga rön, samt olika perspektiv på rasism-
begreppet och dess funktion.

Några vetenskapliga perspektiv på rasism

Frågan om hur rasism ska definieras - begreppets innehåll och dess funktion -
har livligt diskuterats inom den vetenskapliga världen. Det är problematiskt,
menar rasismforskaren Robert Miles, att begreppet i modern tid ofta definierats
som något som främst fanns under andra världskriget och som var kopplat till
nazism och antisemitism. Om detta skulle vara sant så blir slutsatsen att det inte
                                                  
125 Se bl.a. Hall & Jefferson (Ed.) (1991), Willis (1991).
126 Bjurström (1994).
127 Fornäs. I: Fornäs. (Red). (1994), s. 13-26.
128 För en utförligare beskrivning av Ziehes teorier se kapitel 4.
129 Se bl.a. Öhlund (1989), Fornäs m.fl (1989), Fornäs m. fl (1990), Sernhede (1996). Se
exempelvis Fornäs. I: Fornäs (Red). (1994), s. 13- 26. för en diskussion om t.ex. den
hermeneutiska metodens fördelar i studiet av ungdomsgrupper.
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skulle kunna förekomma någon rasism idag. Exemplet visar, argumenterar
Miles, att man måste relatera rasismbegreppet till samhällssituationen för att
förstå dess innebörd. Man kan inte använda ett begrepp formulerat i ett speciellt
historiskt kontext och sedan okritiskt överföra det till ett annat. Varje exempel
har sin egen grad av historisk och samhällelig specificitet eftersom ”den andre”
som objekt alltid varierat över tid. Generellt reflekterar begreppet rasism det för-
tryck som finns inbyggt i klassamhället. De uttryck och konsekvenser som
rasism kan få är beroende av tidsandan, som sammanhänger med de ekonomiska
och politiska förhållandena.130 Andra forskare har formulerat det som att rasism
kan återfinnas i de flesta samhällens kollektiva minne och att den ständigt antar
skiftande skepnader.131

Begreppet rasism definieras idag, enligt Miles, på skilda sätt i olika diskurser i
samhället.132 En minsta gemensamma nämnare för dessa definitioner har
särskiljandet som en förenande faktor. Rasismen vidmakthålls och manifesteras
genom ett särskiljande i så kallade ”uteslutande praktiker”, varigenom
invandrare behandlas på ett annorlunda sätt än infödda svenskar. De utesluts
från att delta i samhället med bl. a. sämre utbildning och högre arbetslöshet som
följd. Miles lokaliserar olika former av rasistiska strömningar i samhället där
dessa uteslutande praktiker kan växa fram. Den tidigare explicit uttryckta
rasismen har ibland försvunnit men istället ersatts med andra ord och begrepp
vilka används i särskiljande syfte. Idag kan exempelvis kultur, etnicitet och
språk fylla sådana funktioner istället för ras och arv. Det växer fram en ”tyst
rasistisk diskurs” i samhället som innebär att individer, både omedvetet och
medvetet, ”vet” vad som särskiljer och förenar grupper av människor. Denna
”tysta rasistiska diskurs” har enligt Miles blivit förhärskande i klassamhället.
Den genomsyrar människors tankar och handlingar.133

                                                  
130 Miles (1989), Miles (1993).
131 Se exempelvis Balibar (1991).
132 Ordet diskurs kommer från latinets discursus som i sin tur är en härledning från ordet

discurrere som betyder löpa omkring. Inom filosofin används begreppet för att beteckna ett
samtal som kretsar kring ett bestämt ämnesområde och vars mål är att nå fram till någon
form av helhetsförståelse. Både Basil Bernstein och Pierre Bourdieu använder begreppet i
en något annorlunda betydelse – som beteckning på styrmekanismerna bakom rätten att
tala; vad olika personer faktiskt säger, hur detta något sägs, varför det sägs, vad som är den
sociala innebörden av det som sägs och vilken betydelse detta kan få rent konkret (Se bl.a.
Frykholm & Nitzler (1989). Habermas (1984a) menar att vi reser vissa giltighetsanspråk
utifrån våra tolkningar av den objektiva världen. Vi blir tvungna att argumentera för våra
sanningskriterier vilket så småningom utvecklas till en diskurs genom att regler och samtal
formaliseras. Inom diskursen försöker vi ändå argumentera oss fram till ett samförstånd.

133 Miles (1989).
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Den franske rasismforskaren Michel Wieviorka urskiljer fyra grader eller nivåer
av konkreta sociala uttryck för rasism i samhället. Den första benämner han
”infra-rasism”. Begreppet är mångtydigt och osammanhängande och har en
underordnad betydelse i samhället. Rasistiska uppfattningar uttrycks som
fördomsfulla åsikter, vilka snarare är xenofobiska än tydligt rasistiska. På den
andra nivån syns rasismen fortfarande i samhället enbart som fragmentariska
åsiktsyttringar, men kan ändå tydligt lokaliseras t.ex. i olika opinions-
undersökningar. Den tredje graden av rasism är när den uttrycks som ett
ideologiskt axiom för olika partier och ingår som en ingrediens i den politiska
debatten. Här har rasismen i sig själv blivit politisk och kan därigenom användas
för ändamålet att mobilisera breda folklager. På denna nivå kan det rasistiska
budskapet vara präglat av starka våldsinslag. På den sista nivån, slutligen, ingår
rasismbegreppet som ett totalt hegemoniskt inslag, det vill säga det genomsyrar
alla samhällets domäner.134

I den mer postmoderna analysen av rasismbegreppet hävdas bl.a. att verklig-
heten i sig utgörs av olika diskurser vilka inte kan klassificeras och värderas i
jämförelse med andra diskurser. Det finns m.a.o. inte någon mer sann verklighet
som i sig skulle kunna undergräva andra versioner av samma verklighet.
Wetherell & Potter hävdar att ideologi kan och bör betraktas som en i huvudsak
praktisk handling. Diskurs, hävdar de, är en aktiv process som alltid genomsyrar
mänskliga aktiviteter, vilket därmed gör det möjligt att analysera ideologi som
en diskursiv praxis. Enligt de båda forskarna konstituerar diskursen hur vi
betraktar ett objekt; vissa versioner är mer tilltalande än andra och för dessa
versioner betonas och argumenteras det i olika sammanhang. M.a.o. finns det
inte någon tolkningsfri verklighet, endast olika versioner av verkligheten.
Författarna menar att individens medvetenhet om sig själv och den egna
identiteten emanerar ur olika diskurser. Denna medvetenhet och särskiljande
innebär att den imaginära bilden av ”den andre” successivt växer fram och allt-
mer kan komma att utgöra ett hot mot självet och den egna gruppen. 135

I mitt arbete kommer rasismforskningen att bidra med teorier om orsakerna till
varför särskiljandet av ”den andre” sker och var i den diskursiva praktiken det är
vanligtvis förekommande.

                                                  
134 Wieviorka (1995).
135 Wetherell & Potter (1992).
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Etnicitetsforskning

Etnicitetsforskningen har vuxit sig stark i Sverige under de senaste decennierna.
Den är numer till stora delar disciplinöverskridande och återfinns bl.a. inom
etnologi, sociologi, pedagogik, statsvetenskap och psykologi.

Etniskt ursprung har delvis betraktats utifrån de europeiska folkens koloniala
historia. Begreppet utgår från grekiskans ethnos, det vill säga folk,136 av ordet
ethnikos, som ursprungligen betydde hedniskt.137 Med andra ord refererade man
etnicitet till något annorlunda och kulturellt främmande, något med lägre status
och mindre värde. Etnicitet sågs som en medfödd och beständig identitet eller
egenskap. Med ett sådant perspektiv sågs olika folkgruppers egenskaper och
kännetecken som manifesta och klart åtskilda. Vissa av dem kom därmed att
”etniciteras” och ”kulturaliseras”, och framställas som ett problem i samhället.138

Ett annat forskningsperspektiv på etnicitet är att man betraktar fenomenet som
ett dynamiskt system vilket ständigt omskapas och förändras i det konkreta
sociala livet. Begreppet etnicitet ses som något socialt, som en dynamisk kate-
gori skapad genom människors praxis. Begreppet får mening just genom att det
kontrasterar mot människors vardag och naturliga sätt att vara.139 Etnicitets-
tänkandet uppstår genom att människor har kontakt med varandra, och före-
ställningar om andra grupper som kulturellt annorlunda i jämförelse med den
egna gruppen därvid skapas. En del forskare menar att dessa villkor måste vara
uppfyllda om man ska kunna tala om etnicitet. De menar att innehållet i
begreppet bygger på relationer mellan grupper snarare än om egenskaper hos en
specifik grupp.140

En del forskare menar att begreppet etnicitet inte går att ge någon enhetlig
definition, men många är dock ense om att det relateras till gruppbildning, social
och kulturell gränsdragning mellan ”vi och de andra”, identitet, samhörighet och
gemenskap.141

I det följande behandlas kortfattat forskning som dels illustrerar hur etnicitet an-
vänds i kategoriserande och särskiljande syfte, dels hur etnicitet omformas och
förnekas beroende på kontext och tidpunkt. De studier som presenteras har till
                                                  
136 Rattansi. I: Rattansi m.fl. (1994), p. 15-86.
137 Se bl.a. Hylland-Eriksen (1998), Ålund (1997), Alsmark. I Arnstberg (Red.) (1996), s. 7-
16.
138 Ålund (1995).
139 Runfors (1996). I: Arnstberg. (Red.) (1996), s. 89-100.
140 Hylland-Eriksen (1998).
141 Se bl.a. Ålund (2000), s. 28-77.
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stor del haft ungdomar som studieobjekt och är därför särskilt intressanta för
mitt eget arbete.

Etnicitets- och attitydforskning om ”den andre”

Idén om ”den andre”, främlingen, har levt kvar även när de flesta andra veder-
tagna sanningar har reviderats och förkastats. Idéhistorikern Sven-Eric Liedman
konstaterar att denna föreställning har en

(…) förmåga att, trots stora samhälleliga och intellektuella förändringar,
aktiveras igen under nya omständigheter och med nya innebörder. (…) Idéer
om människan förändras alltså inte lika definitivt, eller snarare: gamla
uppfattningar kan existera vid sidan av de nya, ja, ingå märkliga legeringar
med dem142.

Det har alltid förekommit folkvandringar och kontakter mellan länder och regi-
oner som inneburit att människor mötts och konfronterats med varandra. Man
har jämfört sig med ”den andre” och diskuterat likhet och olikhet. Begreppet
främling eller ”den andre” har under olika tidsperioder antagit olika be-
tydelser.143 Det har existerat en medveten och omedveten avgränsning mellan
det normala och välbekanta och det onormala och annorlunda - mellan ”oss” och
”de andra”, och en fruktan inför ”den andre” som annorlunda, främmande, olik,
konstig, oren  etc. 144 Psykoanalytikern och fenomenologen Franz Fanon konsta-
terar sålunda att negern aldrig varit så mycket neger som under den vite man-
nens herravälde145. Han hävdar att de europeiska kolonisatörerna genom skapan-
det av begrepp som neger, arab, asiat, också vidare godtyckligt ville kategorisera
människor utifrån typiska kriterier vilka ingick i den vite mannens diskurs om
”de andra”.146 Utpekandet av ”den andre” som främmande och som sär-skild kan
enligt den franska lingvistikern och psykoanalytikern Julia Kristeva också bero
på

(...) det oroande, det främmande finns inom oss själva: vi är våra egna
främlingar – vi är kluvna147.

                                                  
142 Liedman (1997) s. 131.
143 Hallerstedt & Johansson (red) (1996).
144 Se exempelvis Miles (1989).
145 Fanon (1987), s. 15.
146 Fanon (1967).
147 Kristeva (1992a), s. 190. Se även Bauman (1997).
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Etnicitetsbegreppet har använts inom psykologin och framförallt social-
psykologin för att analysera och förstå hur kategorin de andra beskrivs med
hjälp av imaginära, stigmatiserande särdrag. Indelningen utifrån etnicitet eller
andra tillskrivna egenskaper grundar sig ofta i ett stereotypt och förenklat be-
traktelsesätt av individer och grupper som är låst och statiskt trots att den yttre
världen förändras. En av de tidiga stereotypiforskarna, Walter Lippmann, ut-
tryckte det som att människan alltid (för)litar sig på bilden som hon har i sitt
huvud148. Den klassiska ”Princeton”-studien i början på 1930-talet illustrerar
detta. När studenter fick beskriva olika nationalitetsgruppers mest utmärkande
särdrag kom en lång rad schabloner kom fram, såsom att tyskar var flitiga och
vetenskapligt sinnade och italienare var impulsiva och artistiska.149 Liknande
resultat har framkommit i en rad andra studier.150

Frågan om distansens betydelse för hur individen betraktar andra grupper, egen-
skaper och beteenden har ägnats stort intresse. Hypotesen har varit att det som
känns avlägset i förhållande till individen och den egna gruppen också kan upp-
levas som främmande och hotfullt medan det nära och igenkännbara förstås på
ett annat sätt.151 Denna hypotes fick stöd i flera klassiska studier som visade att
den sociala distansen hade stor betydelse för identifikationen med olika grupper.
Med varierande social distans fann man att försökspersonerna rangordnade och
karaktäriserade folkgrupper och egenskaper på olika vis och att denna kate-
gorisering ofta var anmärkningsvärt stabil över tid.152 I kapitel 4 kommer jag in
på George Simmels teorier om social distans, som varit betydelsefulla i för min
undersökning.

I senare forskning fann man att rangordningen av skillnader utgjorde en process
i vilken individen strukturerade sin omvärld, varvid sociala kategorier såsom
rasism, fritid, invandrare etc. ofta kopplades samman med olika etniska grupper.
Dessa påförda kännetecken var självklara axiom som inte gick att ifrågasätta
eftersom de ingick som en del i individens värderingar. Således konstrueras
inom den kulturella specifika kontexten stereotypiska kategorier som vi sedan
orienterar oss med och inordnar vår verklighet utifrån.153 Exempelvis associeras
begreppet invandrare eller flykting i Sverige ofta till icke-europé, icke-vit, det
vill säga stereotypin utgår från något som saknas eller inte är tillräckligt. 154

                                                  
148 Lippman (1922), p. 2. (Min översättning).
149 Katz & Braly (1933).
150 Se till exempel Fox & Jordan (1973).
151 Se Simmel (1981), Homans (1950), Homans (1961), Newcomb (1952).
152 Borgadus (1933) och (1959).
153 Harrington & Miller (1992).
154 Osman (1999).
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Man fann i studier av ungdomar att unga med utländsk bakgrund ofta upplevde
mindre social distans till grupper av annan nationell och kulturell bakgrund än
vad ungdomar med helsvensk bakgrund gjorde. Upplevd olikhet var också
positivt korrelerad med negativa attityder till invandrare och flyktingar.155

I studierna av inställning till ”den andre” har försökspersonerna sällan fått ta
några konsekvenser av sina uppfattningar. Silvermans diskrimineringsstudie i
början av 1970-talet hade däremot som uttalat syfte att studera skillnader utifrån
om försökspersonerna blev tvungna att ta hänsyn till konsekvenserna av sin
inställning eller ej. Vita studenter fick ta ställning till vem man helst ville dela
studentrum med under ett antal år. En grupp informerades om att valet kunde få
praktiska konsekvenser, det vill säga att man kunde bli tvungen att dela rum med
den person som man uppgett. Kontrollgruppen däremot behövde bara ta
ställning attitydmässigt. Resultatet visade att den grupp som fick ange
konsekvenserna av sina val inte ville dela rum med svarta. Flera skäl angavs:
”rasskillnad”, förmodade åsiktsskiljaktigheter och att ens status skulle komma
att försämras inom universitetet om man blev tvungen att dela rum med en
mörkhyad. När kontrollgruppen gjorde sin bedömning fanns det däremot ingen
uttalad rasdiskriminering med i bilden sannolikt på grund av att man inte fick ta
några konkreta personliga konsekvenser av sina beslut.156

Etnologen Billy Ehn undersökte etnicitetens betydelse för människor utan att
därvid utgå från någon speciell samhällsgrupp. Han studerade mångetniska
mötesarenor där det fanns etniska motsättningar mellan olika grupper och
sådana arenor där motsättningarna hade tonats ned, främst på de arbetsplatser
där människor arbetade och på de daghem där de sedan hämtade sina barn. I
dessa sistnämnda sociala rum hade de etniska konflikterna upphört på grund av
att man hade gemensamma intressen av att tillsammans få en konkret
verksamhet att fungera.157 I ytterligare en undersökning studerade Ehn fritids-
gårdar i etniskt blandade områden. I denna studie konstaterades att människor i
sådana miljöer ofta hade vant sig vid och inte reagerade på den etniska bland-
ningen, utan det var andra sociala markörer som var mer avgörande.158

Studier av ungdomar och ”den andre”

En intervjustudie från 1997 av det tyska ungdomsinstitutet (DJI) med cirka 7
000 ungdomar i åldern 16 till 29 år är av intresse för mitt avhandlingsarbete. I
undersökningen ville man jämföra ungdomar i forna Östtyskland med unga i
                                                  
155 Lange & Westin (1991).
156 Silverman (1974).
157 Ehn (1981) och (1986).
158 Ehn. (Red.) (1993).
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Västtyskland med avseende på deras inställning till utländska medborgare och
politisk orientering. Bakgrunden var att ungdomar i forna Östtyskland i betydligt
högre grad röstade på extrema högerpartier än de i väst, och att våldet mot
invandrare och flyktingar tilltagit starkt under 1990-talet. De grupper som låg
bakom våldet hade varierande politisk tillhörighet och medvetenhet. De behövde
inte nödvändigtvis tillhöra extremhögern, utan kunde också befinna sig i mitten
på den politiska skalan. Undersökningens huvudtes var att individens osäkerhet
inför framtiden blivit större i ett Tyskland kännetecknat av stora samhälls-
förändringar. Man antog att osäkerheten var störst bland lågutbildade och arbets-
lösa, och att den benägenheten för främlingsfientlighet därför var störst i dessa
grupper.

Undersökningen visade inte några större skillnader i svar på mer generella
frågor.159 Men när det gällde de mer konkreta frågorna, vilka ofta berörde
människor och deras närmiljö till exempel arbete, bostäder, statligt bidrag, fanns
en skillnad mellan svaren från ungdomarna i öst och de i väst. Ungdomarna i öst
uttryckte en mer negativ inställning till invandrare i dessa frågor än väst-
ungdomarna.

Sammantaget fann man att de som var mest främlingsfientliga var unga män
med låg utbildning och med partisympatier långt ut till höger, födda och bosatta
i forna Östtyskland. Dessa män, som kunde betraktas som modernitetens för-
lorare, reagerade på sitt samhälleliga utanförskap med främlingsfientlighet.
Undersökningen visade också att utbildning, snarare än arbete/arbetslöshet var
den mest avgörande faktorn för inställningen till invandrare och flyktingar.
Skillnaden i inställning mellan män och kvinnor var inte stor vilket, menade
man, inte verifierade antagandet om en så kallad immunitet hos kvinnor mot
rasism och främlingsfientlighet. Forskarna drog slutsatsen att de invandrar-
fientliga tendenserna i ungdomsintervjuerna hade strukturella, framför allt eko-
nomiska, orsaker.160

I en komparativ studie av ungdomar från bostadsområden i Hamburg och
London var syftet att undersöka hur ungdomar mellan 13 och 15 år hanterar var-
dagen. En av de frågeställningar som man var intresserad av att besvara var
under vilka förhållanden begreppet etnicitet kunde vara viktigt för unga män-
niskor idag. Studien i Tyskland avsåg två områden i Hamburg. I det ena, Berge-
dorf, hade 7% av invandrarna utländsk bakgrund. I det andra, Altona, fanns en

                                                  
159 För att mäta inställning ställdes olika påståenden och man använde en så kallad
”Antwortskala” med sex nivåer från ”instämmer helt”, ”delvis” till ”instämmer inte alls”. Vid
sammanräkningen tog man bort de två mellersta nivåerna och slog samman de övriga till en
vänligt- respektive fientligt inställd nivå.
160 Kleinert m.fl. (1998).
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mer blandad population där 32% hade annan härkomst än tysk. I Bergedorf an-
vände sig ungdomar av kategorin etnicitet för att orientera sig i sitt område. I
Altona däremot använde man andra former av kategoriseringsverktyg som till
exempel smak, beteende och att se till varje människas ”inre”. Här fanns också
en strävan efter att vara ”normal”. Att betraktas som ”vanlig” tysk värderades i
dessa ungdomars ögon som mycket viktigt. En konsekvens var att vissa ung-
domar förnekade sitt etniska ursprung och dementerade det faktum att man själv
var utsatt för diskriminering och rasism. Detta var för ungdomarna i Altona ett
sätt att tro att man förhöll sig fri och självständig. På skolorna i Altona disku-
terades rasism i dess extrema former av nynazism men aldrig den diskriminering
och rasism som förekom i det dagliga livet.161

Diskrimineringen av etniska minoriteter är inget unikt för det tyska samhället.
Även i Sverige diskrimineras människor med annan kulturell bakgrund. Olika
invandrargrupper kunde i denna utsatta situation använda sig av skilda strategier
för att finna sig tillrätta i det nya landet. Man har påvisat att även etniska
grupper från samma regioner kunde utveckla olika överlevnadsstrategier bero-
ende på vilket land man bosatt sig i. En kunde vara att markera och hävda det
etniska ursprunget som något specifikt. Det motsatta var att totalt förneka sin
etniska bakgrund med syfte att helt assimileras till det nya landets kultur.162

Invandrarforskarna Charles Westin och Anders Lange har genomfört ett flertal
studier av svenska ungdomars attityder och upplevda sociala distans till olika
nationaliteter. De första studierna gjordes i början av åttiotalet av Westin som en
uppföljning av pedagogen Arne Trankells attitydundersökning från 1969.163

Westin påvisade här att svenskarna hade blivit mer toleranta gentemot olika
invandrade minoriteter än vad som var fallet i Trankells studie tolv år tidigare.
Westin såg bl.a. den ökade toleransen och förståelsen som ett resultat av att
kontakterna mellan invandrare och svenskar hade ökat. Studien visade också på
klara samband mellan kontakt och fruktan, det vill säga ju mer kontakt man hade
med invandrare desto mindre fruktan kände man för dem. Variablerna ålder och
utbildning var korrelerade till fruktan och motvilja. Med stigande ålder ten-
derade människor att vara mindre vänligt inställda till invandrare. Rädslan och
motviljan hos de med låg utbildning var större än hos de med hög utbildning.
Men bland de lågutbildade var främlingsrädslan och motviljan inte lika stor
1981 som i undersökningen 1969. Den tilltagande offentliga debatten antogs ha
bidragit till att en attitydförändring inträtt. En annan förklaring kunde vara att

                                                  
161 Räthsel (1999).
162 Se bl.a. Schierup & Ålund (1987) och Bacal (1994).
163 SOU 1974:70.
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den ökade invandringen inneburit att umgänget mellan svenskar och invandrare
vidgats och därmed påverkat människors inställning. 164

I en uppföljningsstudie som Westin genomförde 1987 konstaterades att
opinionen hade stabiliserats och att fler var positiva till invandring 1987 än
1981.165 Detta till skillnad från de därpå följande studierna 1989 och 1991 där
Lange och Westin bl.a. påvisade tydliga negativa förändringar i främst ung-
domars attityder till invandrare. I ett projekt som slutfördes 1991 blev ett del-
resultat att ju större social distans och upplevd olikhet man kände till invandrare
och flyktingar, desto mer negativ var man i sin inställning. Samband förelåg
också ifråga om hur mycket kontakt som fanns mellan invandrare och den grupp
man själv tillhörde. De bägge forskarna konstaterade vidare att ungdomar med
utländsk bakgrund var mer positivt inställda till invandrare och invandring än
ungdomar med ”helsvensk” bakgrund.166 Författarna menade att ungdomars
negativa inställning till invandrare även kunde bero på omfattningen av egois-
tiska värderingar, det vill säga i vilken mån individen fäste vikt vid den egna
karriären och andra egna fördelar. Ett samband kunde också skönjas mellan
inställning och inriktningen på de ungas video- och TV-tittande. De ungdomar
som såg nyhets- och olika ”samhällsrelevanta” program var mer toleranta till
invandrare och invandring än de som framförallt var storkonsumenter av
videovåldsfilm, vilka i det sistnämna fallet oftast var pojkar. Socialgrupps-
tillhörighet kunde också relateras till vilken inställning man hade. Socialgrupp
ett och två hade generellt en mer positiv inställning till invandrare och invand-
ring än ungdomar från socialgrupp tre.

Som tidigare konstaterats, fann Lange och Westin att attityderna till invandring
var mer negativa 1991 än1987. En förklaring, menade forskarna, kunde vara det
regeringsbeslut som togs 1989 vilket innebar hårdare restriktioner för politisk
asyl. Lagändringen innebar bl.a. att uppehållstillstånd grundat på humanitära
skäl i princip omöjliggjordes. Lange och Westin menade att detta var signaler
som kunde tolkas av allmänheten som att det förut varit fel att släppa in
invandrare till Sverige.167 I ytterligare en undersökning som gjordes 1993
påvisade Lange och Westin att den invandrarkritiska hållningen hade förstärkts
ytterligare. Förändringens orsaker kunde enligt författarna sökas bl.a. i den
ökande tillströmningen av asylsökande, invandrarverkets allt större svårigheter
att få fram kommunplatser, de växande kostnaderna för flyktinghanteringen,

                                                  
164 Westin (1984).
165 Westin (1987).
166 Med utländsk bakgrund menar Lange & Westin de som har minst en förälder som är född
utomlands. Lange & Westin (1991).
167 A.a.
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stölder och snatterier som förekommit runt vissa förläggningar, enskilda
utvisningsärenden samt attackerna mot förläggningar. 168

I olika senare studier inriktade Anders Lange och hans medarbetare sina
attitydundersökningar på situationen i dagens skola. Bland annat genomförde
man en studie 1997 av etniskt och politiskt relaterat hot, spridande av rasistisk
och antirasistisk propaganda, attityder till demokrati med mera En relativt stort
andel av skol- och gymnasieungdomarna (23%) hade varit utsatta för etniska
eller rasistiska tillmälen och flera (13%) kände sig också illa behandlade på
grund av sitt etniska ursprung. Ganska många (17%) hade haft kontakt med
material från någon rasistisk organisation och några (12%) lyssnade ofta eller
ibland på Vitmakt-musik. De så kallade kulturseparatistiska påståendena som
forskarna ställde fick ett betydligt större stöd än de av mer rasistisk karaktär det
vill säga man såg mer till kulturell olikhet än hävdade rasbiologiska argument.
Dock menade en stort antal respondenter (29%) att det talades alldeles för
mycket om nazism och judeutrotning. Pojkar var generellt mer negativa till
invandrare än flickor och tydligt negativa attityder kunde också noteras bland
elever med annan bakgrund än svensk.169

I en annan studie, av Lange med flera från 1998, sattes grundskole- och
gymnasielärares situation och deras attityder till ”mångkulturalitet” i för-
grunden. I undersökningen påvisades att lärares inställning till det mång-
kulturella samhället var markant mer positivt än hos motsvarande åldersgrupper
av befolkningen. En mycket stor majoritet av lärarna (91%) ansåg att det var
roligt att arbeta med barn från flera olika kulturer. Emellertid fick också på-
ståenden ”att det var naturligt att barn värderade och lade märke till skillnader
mellan olika raser” medhåll av var fjärde representant.170

Studier av ungdomar på lokala orter

En av de frågor som ställs i min avhandling gäller lokalsamhällets betydelse för
den uppfattning ungdomar har om invandringspolitik, invandring och flyk-
tingar. Har till exempel situationen med arbetstillfällen och framtidssituationen
på orten betydelse för vilken inställning ungdomar har till invandrare och flyk-
tingar? Har kön, social- och etnisk bakgrund och erfarenheten av invandring på
en ort någon betydelse för vilken inställning man har? I det följande presenteras
forskningsresultat som delvis kan belysa detta. Den forskning som gjorts av be-
folkningen eller ungdomar på små lokala orter har ofta varit inriktade på någon
enstaka av de frågor som jag ställt i min egen forskning. Man har till exempel
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enbart varit inriktad på erfarenhet av invandring och urbaniseringsgrad eller
etnisk bakgrund och inställning.

Ett fåtal undersökningar har gjorts om lokalortens betydelse för vilka attityder
man har till invandrare och flyktingar. Studierna visade bl.a. att människor på
små orter ofta anpassade sina åsikter efter den sociala omgivningen, det vill säga
till den inställning som man trodde var den förhärskande på orten.171 Andra
betydelsefulla variabler var lokalsamhällets storlek, urbaniseringsgrad och
tradition av invandring. Man påvisade att det fanns klara samband mellan
positiva attityder, hög urbaniseringsgrad och erfarenhet av invandrare och flykt-
ingar. När flyktingar och invandrare anlände till en liten ort utan tradition av in-
vandring kunde detta exempelvis skapa större problem än om de kom till en stor
ort och med erfarenhet av invandring.172 Inställningen hos skolbarn kunde vara
beroende av hur stor vana och nära umgänge man hade med flyktingar och
invandrare det vill säga ju större vana och umgänge desto positivare inställning.
En svårighet i tolkningen av sambandet, vana – positiv inställning var svårig-
heten med att veta om man på förhand var positiv och därigenom knöt kontakter
eller om det var kontakterna som gjorde att man blev positiv.173

Studier av människors inställning till invandrare och flyktingar genomfördes i
Vålberg utanför Karlstad. Vålberg är ett utpräglat arbetarsamhälle där
arbetslösheten vid tidpunkten för undersökningen var högre och utbildnings-
nivån lägre än i den övriga kommunen. Andelen invånare med utländsk bak-
grund var också större eftersom arbetskraftsinvandringen hade varit stor. Det
hade alltsedan 1980-talet förekommit trakasserier riktade mot invandrare. Traka-
sserierna kulminerade 1995 genom de så kallade ”Vålbergshändelserna” då ett
gäng skinnskallar från orten angrep en invandrarfamilj. Ungdomarna som an-
grep invandrarna var ofta marginaliserade och kriminellt belastade. De hade
arbetarklassbakgrund och några hade föräldrar som kommit till Sverige som
arbetskraftsinvandrare. Ungdomarna hade också bristfällig skolbakgrund. De
som fortfarande studerade gjorde det på något yrkesinriktat gymnasieprogram.
Man hade bott i Vålberg en längre tid. Genomgående visade man tydligt att man
tagit avstånd från invandrare. Studierna visade att personerna174 i de tre
undersökningsgrupperna trivdes på orten men att det fanns oro inför framtiden
och att man var rädd för att bli arbetslös. Man fann också att män med låg ut-
bildning och som levde under kärva ekonomiska förhållanden hade mer negativ

                                                  
171 Alsmark. I Sahlin & Åkerström (Red.) (2000), s. 49-70.
172 Diaz (1995).
173 Ruandalen & Lorentzon (1996).
174 Tre grupper: Vålbergsskolans elever och yngre (19–28 år) samt äldre (29–75 år)
Vålbergsbor. Bl.a. fann man att Vålbergsskolans elever i större utsträckning påverkats av
”Vålbergshändelserna” än andra åldersgrupper.
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inställning till invandrare än män med högre utbildning och bättre ekonomi.
Författarna kunde konstatera att det inte fanns någon stark ”Vålbergsanda” gen-
om den tradition och de tidigare erfarenheter man hade på orten av invandrare,
utan man var snarare mer negativt inställd än på andra ställen. Den enda gemen-
samma ”anda” som framträdde i studien var att många av de intervjuade numer
hade en överslätande inställning till ”Vålbergshändelserna”. Man menade att
attacken mot invandrarfamiljen bara var vanligt ungdomsbråk. Vid den tidpunkt
då händelsen just inträffat hade man däremot reagerat kraftfullt mot den upp-
blossande rasismen på orten. Dessa motreaktioner hade emellertid avtagit
ganska snabbt när det hävdades att det fanns andra motiv än rasistiska bakom
händelserna.175

Wigerfelt och Wigerfelt genomförde en undersökning om varför Klippan blivit
en skådeplats för rasism. Bakgrunden var en rad händelser som kulminerade i
knivmordet av en man från Elfenbenskusten 1995. Klippan har haft en lång
tradition av arbetskraftsinvandring, och under 1990-talet hade antalet
kommuninvånare med utländsk bakgrund kraftigt ökat på grund av flykting-
invandring i samband med Jugoslavienkrisen. I slutet av 1990-talet utgjordes
20% av befolkningen i Klippan av första eller andra generationens invandrare.
Ett flertal av dessa hade dock nordiskt ursprung. Mellan 1992 och 1996 fanns
det en flyktingförläggning på orten och flyktingar var ett relativt vanligt inslag i
samhället. Många av ungdomarna som intervjuades upplevde Klippan som
ockuperat av flyktingar. Ungdomarna menade också att det var de själva som
blivit angripna av flyktingarna och inte tvärtom. Faktorer bakom den akuta
situationen med rasistisk anstrykning var, enligt Wigerfelt & Wigerfelt, den
höga arbetslösheten, låg utbildningsnivå, sociala problem och ökad flyktingin-
vandring. Detta var dock bara delvisa förklaringar till att ungdomar blev nazister
och rasister i Klippan. Ytterligare anledningar var att många av de intervjuade
ungdomarna bodde eller hade bott utanför tätorten där det fanns en långvarig
nazistisk tradition. Ungdomarna från detta område hade sedan aktivt deltagit i
den framväxande nazistiska subkulturen i Klippan.176

Sammanfattning

Tidigare svensk och internationell forskning om etnicitet, rasism och ungdomars
attityder till invandring kan ge rikliga bidrag till mitt eget avhandlingsområde. I
etnicitetsforskningen framkommer att begreppet etnicitet kan ha som funktion
att lokalisera, kategorisera och särskilja olika folkgrupper och nationaliteter.
Identifikationen med olika grupper är beroende av den sociala distansen, det vill
säga de grupper som vi upplever oss stå nära identifierar vi oss sedan med. I en
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del studier har man påvisat att etnisk bakgrund kan vara en utlösande faktor till
konflikter i vardagen, men att det också finns arenor vilka gjorts etniskt neutrala.
Studier om ungdomar och etnicitet har visat att det finns en strategisk hållning
hos många ungdomar att inför sig själva och omvärlden låta påskina att man är
normal. Konsekvenserna av ett sådant förhållningsätt kan bland annat bli att man
förnekar sitt etniska ursprung och därmed förringar all yttre diskriminering som
man kan vara utsatt för. Bland dessa ungdomar strukturerar man inte heller
verkligheten utifrån etnicitetskriteriet utan värdesätter istället personlighet och
beteenden av olika slag. Både svensk och internationell forskning visar sam-
stämmigt att en negativ inställning bland unga till invandrare hänger samman
med bl.a. kort utbildning, dålig ekonomi och arbetslöshet.

I svenska longitudinella studier av ungdomars inställning till invandrare och
invandring har det konstaterats att det skett en negativ attitydförändring över tid.
Orsakerna till detta kan dels vara av flykting- och integrationspolitisk art och
dels förstås utifrån att ungdomar och invandrare numer ofta både möts och
konfronteras med varandra i vardagen. Resultatet kan bli både ett närmande och
ett avståndstagande mellan grupper av unga invandare och andra ungdomar.
Rasism och nazism på lokalorten har i undersökningar förklarats med hög
arbetslöshet, låg utbildning etc.177 Men studier visar också att en orts nazistiska
förflutna kan ha betydelse för om det bland ungdomar kan växa fram en ny-
nazistisk subkultur eller ej. Den nazistiska traditionen på en ort kan också bidra
till att vuxenvärlden nonchalerade rasistiska bråk, att man uttalar sig negativt om
invandrare och därigenom indirekt stöder ungdomars trakasserier av
flyktingar.178
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Kapitel 4. Teoretiska perspektiv
If men define situations as real, they are real in their consequences. Thomas´
teorem.179

I den tidigare forskningsöversikten presenterades en rad olika forsknings-
perspektiv med anknytning till mina forskningsfrågor. I det följande kommer jag
att koncentrera mig på några olika teoretiska utgångspunkter för mitt arbete.
Dessa utgångspunkter sammanförs senare i en modell som tjänar som verktyg
för analysen. Jag tar min utgångspunkt i s.k. relationistisk handlingsteori, d.v.s.
teorin om hur människan i interaktion med sin omgivning påverkas till att
handla. Jag går in på den symboliska interaktionismen för att förstå faktorer som
påverkar individens identitetsskapande. Jag berör vidare valda delar av
sociologen Johan Asplunds interaktionistiska modell om social responsivitet och
begreppet tankefigur. Den Asplundska modellen används bland annat för att ge
en förklaring till de olika reaktioner och beteenden som de intervjuade ung-
domarna beskrev i förhållande till flyktingar och invandrare. Den geografiska,
sociala och känslomässiga distansens betydelse för påverkan av inställ-ningen
till olika fenomen och grupper belyses genom sociologen Georg Simmels
teorier. Jag kommer också att knyta an till Jürgen Habermas teorier om olika
förnuft och rationaliteter som dominerar på skilda nivåer i samhället180 när jag
diskuterar hur ungdomar i sin livsvärld ständigt påverkas av den rationalitet som
är förhärskande i systemvärlden via marknadskrafter, mediaflöde och centrala
politiska beslut. Jag diskuterar olika typer av kommunikation och knyter därvid
an till Habermas, Buber och Asplund. Jag bygger slutligen på Thomas Ziehes
teorier om kulturell expropriering och friställning och de strategier som unga
människor utvecklar för att hantera den utsatthet och press som man befinner sig
i.

Symbolisk interaktionism

Charles Cooley, en av de tidiga företrädarna för den symboliska interak-
tionismen, menade att det mänskliga livet måste ses som en enhet och att indi-
viden och samhället var två aspekter på en odelbar helhet181. Han myntade bl. a.
begreppet primärgruppssamvaro, en innerlig samvaro ansikte- mot ansikte (i
ett) samarbete182. I primärgrupperna sker den ömsesidiga identifieringen, för
                                                  
179 Thomas citerad i Merton (1957), p. 421.
180 Habermas (1984).
181 Cooley (1981), s. 10.
182 A.a. s. 11.



45

vilka "vi" är det naturliga uttrycket183. Här föds grundläggande ideal och värden
vilka är oberoende av tid och rum184. Med begreppet sekundärgrupp avsåg
Cooley grupper i stora städer där medlemmarna sluter sig samman för att till-
fredsställa särintressen. Dessa grupper är medel för att uppnå vissa mål medan i
primärgruppen mål och medel smälter ihop eftersom vi i denna grupp lever (…)
själva livet185.

Mead såg samspelet mellan människors handlingar som en spegling av en yttre
verklighet snarare än som ett uttryck för inre känslor. Påverkan mellan män-
niskor sker av och mellan individer i en ständig dynamisk process. I denna
sociala process formas medvetandet genom att individen så småningom med-
vetet lär sig att modifiera och förfina det sociala språket som gäller för anpass-
ning i gruppen och samhället.186 Jaget utvecklas, enligt Cooley, genom den åter-
spegling som individen gör av andras bedömningar; det är spegeljaget.187  Mead
skiljer också mellan begreppen den generaliserade andre och den signifikanta
andra. Det sistnämnda utgörs av närstående som har en stor betydelse för indi-
viden både som barn och vuxen. Med begreppet den generaliserade andre be-
tecknade Mead det som var hela samhällets attityd och normer.188

När individen inser meningen med olika roller och lär sig att använda dessa på
ett bestämt vis definieras detta som ett rollövertagande.189 I samspelet med
andra skapas jagbilden; människan ser sig både som ett subjekt och ett objekt
genom att hon kan se sig själv genom den andres ögon. Det som konstruerar
jaget i detta samspel benämnde Mead I och Me. Genom att vi både kan se oss
som objekt och subjekt har jaget eller ett self utvecklats. Detta innebär att indi-
viden har fått en medvetenhet om sitt jag, vilket innebär att man är förmögen att
se sig själv som en oberoende individ.190 När jaget är fullt utvecklat, menar
Mead, är det dynamiskt och förändras av dessa erfarenheter genom interaktionen
med andra människor.191

I vardagslivet kommunicerar vi med varandra genom signifikanta symboler, som
enligt Mead är universella. Härigenom har vi för avsikt att kommunicera och

                                                  
183 A.a. s. 11.
184 A.a. s. 11.
185 A.a. s. 11.
186 A.a.
187 A.a. s. 11.
188 A.a. s. 120.
189 Se bl.a. Berg. I Månson (red.) (1998), s. 153-186.
190 Se Boglind m.fl. (1972), Mead (1976).
191 Schellenberg (1980).
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göra oss förstådda eftersom (…) vad helst vi säger som har någon mening alls
är universellt192. Mead uttryckte det som att

(…) vi antar alltid att den symbol vi använder kommer att framkalla samma
respons hos den andra personen, förutsatt att den är en del av hans
beteendemekanism193.

En anledning för mig att välja den symboliska interaktionismen som grund-
läggande förklaringsmodell när jag analyserar mina ungdomsintervjuer är
teorins betoning av att människan endast finns till i relation till sina med-
människor. Det är genom interaktion med andra som människan utvecklas till
människa d.v.s. blir medveten om sitt medvetande och sitt jag. Det mänskliga
handlandet är dock inte en enkel respons på omgivande stimuli utan grundar sig
i tolkning av andra individers intentioner med sitt handlande. Beteendet är riktat
mot framtiden d.v.s. utgår från vad individen förväntar sig vad den andre
kommer att göra.194 Inom interaktionismen ses beteenden och samhället som
processer i en ständig pågående utveckling. Individen lever både i en symbolisk
och en fysisk värld och det är genom den förstnämnda som de huvudsakliga
karaktärsdragen danas och modifieringen av individens beteende sker.195

Teorin om social responsivitet

Med begreppet social responsivitet betonar sociologen Johan Asplund språket
och kommunikationen som de viktigaste ingredienserna i människors för-
hållande till varandra. Det finns en skillnad i samvaron mellan grupper där man
umgås personligt och grupper där man är mer anonym i förhållande till
varandra. I de förstnämnda kan man agera friare och samvaron utgår oftast från
aktörernas konkreta verklighet. Här kan individen känna sig accepterad och
trygg och deltagarna sammanbinds genom en konkret socialitet. I en anonymare
grupp, menar Asplund, utvecklas kontakten till en början utifrån en mer komp-
licerad samvaro byggd på makt. I en sådan grupp är själva handlingen inte det
som främst utlöser responser utan snarare motivet bakom handlandet.196

                                                  
192 A.a. s. 116.
193 A.a. s. 116.
194 Trost & Levin (1996).
195 Boglind m.fl. (1972).
196 Asplund (1987). Med begreppet social responsivitet menar Asplund människans
benägenhet att svara när det ställs frågor till henne. Han menar att människan ofta, i gängse
språkbruk, betraktas som socialiserad först när hennes sociala responsivitet blivit kraftigt
inskränkt. Asplund menar att den ursprungliga sociala responsiviteten är (…) vild och
barnslig, s. 29.
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I sina resonemang om den sociala responsiviteten använder Asplund begreppen
abstrakt och konkret socialitet, där begreppet tankefigur reflekterar den abstrakta
socialiteten. Till exempel bär vi med oss bilden av den andre som en främmande
abstrakt någon, vilken i nästa ögonblick kan manifesteras som en konkret
person. Innebörden i den abstrakta socialiteten är att vi bara är en bland många
abstrakta medborgare d.v.s. en opinion utan något eget eller personligt. Den
konkreta socialiteten utgår däremot från att vi som individer är någon både inför
oss själva och andra. I sina förklaringar av begreppet tankefigur utgår Asplund
till en början från de grundläggande marxistiska begreppen bas och över-
byggnad. Mellan dessa båda begrepp råder en dialektisk växelverkan som rea-
liseras genom människors handlande. Basen, vilken utgör grunden för sam-
hällets uppbyggnad, avspeglas i överbyggnaden som sedan aktivt verkar tillbaka
på den förra.197 Istället för begreppet överbyggnad använder Asplund diskurser.
Med diskurs menas här olika sammanhang som reglerar vem som får tala och
vad som får sägas. Inom olika diskurser finns olika bestämda sätt att tala och
förstå världen men dessa sätt är också snabbt föränderliga och modifieras genom
ny kunskap och erfarenheter i praktiken. Inom varje diskurs ingår alltid en faktor
av exkludering eller inkludering eftersom ingen kommer in i diskursens ordning
om inte individen uppfyller vissa krav. Det finns också parallella och sam-
existerande diskurser vilka kämpar om hegemoniskt herravälde och som
individen måste förhålla sig till. Konsekvensen av detta är att diskurserna ofta
talar genom subjektet. Det krävs att individen anpassar sig till den rådande ta-
lordningen och till vad som får och bör uttalas inom diskursen. Detta innebär
enligt Asplund en disciplinerad social respons.

För att undvika den deterministiska synen att överbyggnaden, d.v.s. diskurserna,
bara skulle utgöra en reflex av basens krav, inför Asplund begreppet tankefigur
mellan den diskursiva nivån och den materiella grundvalen, basen.

Diskurserna avspeglar basen. Avspeglingen är inte oförmedlad. Avspeglingen
passerar alltid ett mellanled. Detta mellanled utgörs av tankefigurerna. Det är
alltså här, på det förmedlande ledet mellan inträffade samhällsförändringar å
ena sidan och försöken att diskursivt förstå förändringarna å andra sidan, som
vi återfinner idén om en abstrakt socialitet198.

Det dialektiska växelspelet mellan bas och överbyggnad förmedlas av tanke-
figurer som är den metafor med vars hjälp man, enligt Asplund kan förstå hur
olika diskurser påverkas i samhället.199 Med exemplen barndom, vansinne och
                                                  
197 Asplund (1985).
198 Asplund (1987), s. 22.
199 Asplund (1985).
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individ försöker Asplund visa vad han menar med begreppet tankefigur. Dessa
begrepp genomsyrar samhället och fungerar som något outtalat självklart och
sant i vardagen. Tankefigurerna är omedvetna och utövar en kraftig påverkan på
de diskurser vi rör oss inom.200 En tankefigur är av mer djupgående och be-
stående karaktär än diskurserna, vilka oftast är flyktiga och kortlivade. Mot en
tankefigur responderar många olika diskurser. När man talar om diskursers
latenta betydelse relateras denna alltid till endast en tankefigur.201 Man kan inte
uttala sig om innehållet i en enstaka diskurs utan att förstå den underliggande
tankefigurens innehåll, vilken i sin tur förstås utifrån basens förhållanden.202

Vardagslivet utgör, enligt Asplund, en form av disciplinerad social responsivitet.
Asplund refererar här till etnometodologin som försökt frilägga de självklara
mönster av ritualer och rutiner vilka präglar vardagen.203 Vad man enligt
etnometodologins grundare Harald Garfinkel försökte göra var att studera
vardagens, livsvärldens, rutiner genom att konfrontera och ge felaktig social
respons. Man ville peka på att vardagen i hög grad styrs av individens
förväntningar på den. Förtroendet för de människor som man umgås med är
intakt så länge dessa gör vad som förväntas av dem. Tvivlet härstammar från
avvikelser i vardagen som inte överensstämmer med förväntningarna.204

Identiteten205 och självbilden upprätthålls så länge vardagens rutiner inte störs
eller ifrågasätts.206

Med hjälp av begreppen tankefigur och diskurs kommer jag att försöka
analysera de intervjuade ungdomarnas föreställningar och attityder till
invandrare och flyktingar. Den andre ses i detta sammanhang utgöra den tanke-
figur som man relaterar till och som modifieras och uttrycks diskursivt i prak-
tiken.207 Social responsivitet kan relateras till hur definitionen på avvikelse styrs
och uttalas av en majoritet. D.v.s. om ett flertal individer benämner en situation
på ett visst sätt, så kommer andra närstående att benämna samma situation på ett

                                                  
200 A.a.
201 Asplund (1987).
202 Asplund (1985).
203 A.a.
204 Garfinkel (1986).
205 Individens självuppfattning kan ses som en mångskiftande kognitiv struktur med
känslomässigt innehåll, vilket är någorlunda stabilt över tid. Självuppfattningens innehåll kan
liknas vid ett magasin fyllt av olika möjliga självbilder, unika och gruppförankrade.
Självbilden projiceras och väljs i interaktionen med andra, allt efter de sociala
sammanhangens krav. Identiteten skapas ytterst genom upplevelser och betonanden av
skillnader. Se t.ex. Tajfel (1978), Sernhede (1996).
206 Asplund (1987).
207 A.a.
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likartat sätt.208 Till exempel kan en nedsättande eller fördomsfull uppfattning ut-
tryckas som om den vore en sann allmänt vedertagen beskrivning av en grupp
människor, och bli allmänt vedertaget tankegods. Epiteten för den andre kan
sedan ses som naturliga egenskaper och skillnader i jämförelse med den egna
gruppen. En ”rasialisation” har gjorts av ”den andra” - gruppen.209

Den kulturella friställningen

Thomas Ziehe hävdar som tidigare nämnts, att den ”kulturella friställningen”,
d.v.s. traditionens avtagande grepp över individen har bidragit till att den unga
människans identitet blivit problematisk. I den unga människans sökande in-
kräktar varuvärlden med erbjudanden av olika stilar, tecken och symboler, vilka
marknadsförs som viktiga för individen i formandet av en identitet. Mot denna
”kulturella exproprieringsprocess” gör enligt Ziehe den unga människan mot-
stånd och utvecklar olika strategier för att hantera den utsatthet och press som
man befinner sig i. En strategi för att få närhet och intimitet är att ”subjekti-
visera” sig. Man söker sig till grupper där man känner sig trygg och där det ges
stort utrymme att få vara sig själv. En annan sökandestrategi som Ziehe be-
nämner ”ontologisering” innebär att individen söker förståelse med hjälp av
andra förklaringsramar än det rationella tänkandet.210

I detta perspektiv kan antagandet göras att flyktingar från ett flertal utom-
europeiska länder har en annan ”kulturell stabilitet” än den västerländska män-
niskan. I det västerländska samhället har den kulturella friställningen bidragit till
att familjen, kyrkan, staten och även till viss del vetenskapen till stora delar för-
lorat sitt grepp över människors vardag. Dessa institutioner gav människor
trygghet genom sina svar om livets innehåll och mål. Familjen och religionen
har förmodligen större betydelse för många flyktinggrupper som kommer till
Sverige än vad som är fallet för den svenska befolkningen. Detta kan få till följd
att misstron och de upplevda olikheterna mellan grupperna ytterligare kan öka.

Livsvärld och systemvärld

Jag kommer i min analys också att använda mig av Jürgen Habermas begrepp
systemvärld och livsvärld. I systemvärlden, som återfinns på makronivå,
koordineras och integreras olika uppdelade samhällssfärer som t.ex. ekonomi,
politik och kultur. Livsvärlden däremot är baserad på det sociala livet med
arbete, vänner, familj etcetera. Det är primärt i livsvärlden som individens
                                                  
208 Simmel (1981).
209 Miles (1989).
210 Ziehe (1986).
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kunskaper om och förståelse av det som händer formas. Det viktigaste redskapet
för reglering och samförstånd är värderingar, normer och språk.211 Habermas
menar att systemvärlden har vuxit fram ur livsvärlden men att den, med sin
formella verksamhet, också hotar att ”kolonisera” livsvärlden, d.v.s. system-
världens rationalitet påtvingas livsvärlden. Resultatet av ”koloniseringen” blir
att individens strävan efter förståelse i allt högre utsträckning påverkas av det in-
strumentella förnuftet.212 I livsvärlden samordnas människors handlande och
agerande genom en kommunikativ rationalitet vilket innebär att en integration
sker på social nivå. Detta till skillnad mot systemvärlden där människor förbinds
av en gemensam grund som baseras på pengar och makt, och en integration sker
på basis av systemnivåns rationalitet.213 Till följd av marknadskrafternas ex-
pansion har det instrumentella förnuftet blivit dominerande, till förfång för den
kommunikativa rationaliteten.214

Habermas menar att kunskap har sitt ursprung i mänskliga hand-
lingssammanhang med olika handlingsintressen. Det är genom språket som
människan kan beskriva världen och reflektera över och förstå sina egna hand-
lingar. Utgångspunkten för Habermas teorier är att vi genom det kommunik-
ativa förnuftet (se det följande) kan tydliggöra en annan rationalitet i samhället
vilken grundar sig i den ömsesidiga förståelsen mellan människor.215 I min
studie kan Habermas idé om de olika rationaliteterna på system- respek-tive
livsvärldsnivå användas. D.v.s. de olika slagen av kommunikation och sätten på
vilka information delges är av intresse när ungdomarnas svar analyseras.

Kommunikationens karaktär

Kommunikation kan beskrivas som processen för människors kontakt med var-
andra216. Kommunikationsprocessen har diskuterats från två skilda övergripande
teoretiska perspektiv. Det ena, mer mekaniska tankesättet, bygger på uppfatt-
ningen om att det gäller att förmedla olika stimuli i form av ett budskap, känslor
                                                  
211 Alvesson & Sköldberg (1994).
212 Habermas (1984) menar med begreppet kolonialisering (…) att ett tidigare suveränt lands
inre styrprocesser sätts ur spel, och att dessa nu regleras av en främmande makt. Psykologisk
kolonialisering innebär att de främmandestyrda individerna också övertar någon annans
mentala identitet. Den lyckade kolonialiseringen kan leda till att individer helt förnekar sin
egen tidigare identitet, och att de i denna ser en fiende att fördriva och smutskasta. Den
kolonialiserade  individen vänder slutligen sin vrede inte mot härskaren utan mot sig själv.
Ett mer effektivt vapen för härskaren än slavens självförakt finns inte (s. 54).
213 Habermas (1984).
214 Habermas (1990).
215 Habermas (1990).
216 Larsson (1997). s. 22.
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eller attityder till en målgrupp. I det andra perspektivet utgår man från tanken
om den gemensamma aktiviteten mellan deltagarna vilka ingår i det interaktiva
utbytet.217 I denna tradition, till skillnad mot den förra, talas det alltså om del-
tagare och inte om sändare och mottagare:

(…) kommunikation blir med denna syn, en process där deltagarna tillsammans
skapar och delar information i syfte att nå ömsesidig förståelse218.

Martin Buber skiljer sålunda mellan monologen, som fokuserar individens av-
sikt att föra ut det egna budskapet, den tekniska dialogen inriktad på fakta-
överföring, och slutligen den äkta dialogen. Den äkta dialogen inleds med att
grupper eller skilda individer möts och söker kontakt. I denna kontakt upprättas
sedan en zon där deltagarna fritt kan uttrycka sig och vara autentiska i för-
hållande till varandra. Detta förutsätter bl. a. empati, ärlighet, öppenhet och
ömsesidig omsorg. I Bubers relationistiska synsätt, enligt vilket handlingarna
bestäms av det som sker mellan människor snarare än av individuella egen-
skaper och drivkrafter, läggs stor vikt vid kontext, d.v.s. den situation och
sammanhang som individen befinner sig i.

I Bubers ideala dialog befinner sig deltagarna i en jämlik situation för att kunna
uppnå en ömsesidig förståelse. Vikten av ett jämlikt kontext och möten baserade
på frivillighet för att en kommunikativ akt ska äga rum betonas även av
Habermas. Habermas menar, att i dagens samhälle prioriteras det s.k. instrumen-
tella förnuftet vars syfte är att finna de mest effektiva medlen för att uppnå vissa
mål. Vidare urskiljer Habermas ett s.k. kommunikativt förnuft som bygger på ett
annat slags rationalitet grundat på den ömsesidiga förståelsen. Detta förnuft
finns inbäddat i människans vardagsliv, där fröet till den demokratiska samhälls-
utvecklingen liksom grunden för en kritisk teori om det moderna samhället
finns.219

Som tidigare beskrivits betonar Johan Asplund språket och kommunikationen
som de viktigaste aspekterna på hur människor förhåller sig till varandra. Det
finns en skillnad i samvaron mellan umgänge i nära personliga grupper och
grupper där man är mer anonyma. I de förstnämnda kan man agera friare och
samvaron utgår oftast från aktörernas konkreta verklighet. Här är den enskilde
                                                  
217 A.a.
218 A.a., med hänvisningar till Rogers & Kincaid (1981), s. 22.
219 Habermas menar att en kritisk samhällsteori alltid bör innehålla utsagor om hur vi bör leva
till skillnad mot den så kallade samhällsvetenskapen som försöker framstå som neutral och
objektiv och inskränker sig i sin praktiska tillämpning till att bli en teknik. Detta neutrala
instrument blir då i sin förlängning ett vapen för kontroll och behärskning av människor.
(Habermas 1990).
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individen något inför sig själv och inför andra. I en anonymare grupp utvecklas
däremot kontakten till en början utifrån en relation byggd på makt. Denna makt
kan manifesteras genom samhälleliga beslut som påverkar människan i dess
vardag.

Närhet och distans

Tankefigurer och diskurser om ”den andre” formas och modifieras beroende på
om relationen kännetecknas av närhet eller distans. Närheten eller distansen kan
vara känslomässig, tidsmässig eller geografisk. Georg Simmel menade att
aspekten närhet - distans ingår i alla relationer människor emellan. Förhållandet
till främlingen är av abstrakt natur eftersom vi bara har några allmänna
egenskaper av nationellt, socialt, yrkesmässigt eller allmänmänskligt slag
gemensamt med denne. Simmel konstaterar att i beskrivningarna av främlingen
betonas oftast det som inte är gemensamt.

(…) vad beträffar den som kommer från ett främmande land eller en främmande
stad eller en främmande ras, är detta inga individuella egenskaper, utan det rör
sig om en främmande härkomst, som är, eller kunde vara, gemensam för många
främlingar. Därför uppfattas främlingar egentligen inte heller som individer,
utan som främlingar av en bestämd allmän typ220.

Analysmodell

Modellen i det följande (figur 3) bygger på de centrala begrepp som presenterats
ovan, och sammanfattar mina antaganden om viktiga faktorer som påverkar den
unga individens tänkande, talande och handlande (tankefigurer, diskurs och
praktik) gentemot flyktingen (”den andre”). Faktorerna befinner sig på två plan:
ett samhälleligt/(inter-)nationellt plan dit också systemvärlden till stor del är för-
lagd, och ett lokalt plan som innefattar den unges livsvärld. På båda dessa nivåer
antar jag att det finns viktiga strukturella faktorer (ekonomi och arbetsmarknad,
demografiska förhållanden, invandringshistoria, osv), som är såväl gemen-
samma som särskiljande för de båda orterna. Vidare lokala och nationella
aktörer (regering och riksdag, Invandrarverk, rasistiska och antirasistiska organ-
isationer på lokal och central nivå, lokala och nationella politiker, rektorer och
lärare, fritidsgårdspersonal, osv). Slutligen nationella och lokala diskurser om
flyktingar, i min studie i synnerhet de som avspeglas i lokalpressen. Jag antar att
signifikanta andra till de intervjuade ungdomarna till stor del befinner sig i
lokalsamhället och utgörs av familj, släkt och kamrater.

                                                  
220 Simmel (1981), s. 143.
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Figur 3. Analysmodell

En faktor som antas vara väsentlig för individens handlande, men som bara del-
vis åskådliggörs i modellen, är den upplevda närheten eller distansen till olika
fenomen. En social, geografisk, kulturell och tidsmässig närhet/distans kan vara
avgörande för hur man som individ identifierar sig med ”den andre” och de
konsekvenser som denna identifiering kan få. Tidsfaktorn kan också ha en stor
betydelse för hur skeenden manifesteras i praktiken. En fråga kan vid ett tillfälle
uppfattas som ”akut” medan det vid en annan tidpunkt inte alls ses som något
centralt. Jag vill vidare tala om en diskursanpassning av tanke och tal.
Anpassningen görs till en kontext, och hänger samman med om det sagda anses
vara lämpligt eller berättigat och därmed sanktionerat i olika grupper. Det som
sägs i vissa sammanhang, exempelvis i media, inom familj eller kamratkrets,
kan på sikt antas påverka individens tankefigurer i positiv eller negativ riktning.

Ytterligare en faktor som utifrån de diskuterade teorierna bedöms som
betydelsefull för den unges sätt att förhålla sig till flyktingen är det slags kom-
munikation som möjliggörs och kommer till stånd mellan den unga människan
och flyktingen. Det är också intressant att studera hur den kommunikation ser ut
som äger rum mellan ungdomarna och aktörer/signifikanta andra (skolpersonal,
gårdspersonal, föräldrar, ungdomsgrupper, m fl.) i frågor om invandring, flykt-
ingar, rasism och antirasism.

SVERIGE – SYSTEMVÄRLDEN
Strukturer
Diskurser
Aktörer

DEN UNGE
Tankefigur
Diskurs
Praktik

FLYK-
TINGEN
”Den andre”

Generaliserade
andra

LOKALSAMHÄLLET
LIVSVÄRLDEN
Lokala strukturer
Diskurser
Aktörer (inkl signifikanta
andra)
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Kapitel 5. Metod

Utgångspunkten för denna avhandling har varit att analysera och försöka förstå
ungdomars vardag på två orter och de ungas inställningar till invandrarpolitik,
invandrare, flyktingar, rasister och rasism. En av ambitionerna har varit att
generera en så långt möjligt jämlik dialog med dessa ungdomar där målet varit
att skapa förståelse av de intervjuades resonemang och funderingar.

Intervjumetod och textanalys

En projektiv intervjumetod baserad på tematiserade strukturerade djupintervjuer
har använts.221 En djupintervju med gott resultat förutsätter att intervjuaren har
en empatisk förmåga och kan leva sej in i den intervjuades livsvärld och existen-
tiella situation. Syftet är att skapa en naturlig samtalssituation för att generera
viktig information. I intervjuerna med ungdomarna stod deras egna erfarenheter
och tankar om invandring i centrum. Tanken var att intervjuerna skulle utvecklas
”fritt”, d.v.s. med så lite inblandning av mig som intervjuare som möjligt. Den
intervjuade skulle ostört fundera kring de frågor och material som han/hon
ställdes inför. Huvudsyftet, som var att temat invandring, rasism och flykting-
frågor skulle dryftas, utgjorde dock ramen för samtalet. Om detta syfte i någon
intervju frångicks styrde jag som intervjuare tillbaka mot huvudtemat igen.

Fallstudien valdes som ett verktyg att använda för att besvara mina fråge-
ställningar. I en fallstudie används ofta flera olika sätt att samla in data för att
visa på olika sammanvävda strukturer och linjer, med syfte att skapa en för-
djupad förståelse av det som sker. Genom den kvalitativa intervjun vill man
upptäcka variationer och strukturer hos företeelser, deras egenskaper och inne-
börder.222 Syftet med mina intervjuer var att få en bild av de intervjuade ung-
domarnas vardag, både gemensamma drag och det unika för var och en. Studien
har en induktiv prägel d.v.s. att varje individs berättelse tolkas och analyseras
var för sig och därefter jämförs med de övriga intervjuresultatet.223

I den textanalys som sedermera gjordes av de nedskrivna intervjutexterna an-
vändes olika metoder såsom att läsa och lyssna igenom intervjuerna vid ett fler-
tal tillfällen. Syftet var att få fram intervjuernas struktur och den logiska upp-
byggnaden av deras innehåll, mening och budskap. I den innehållsliga text-

                                                  
221 Davies m.fl. (1989).
222 Starrin (1994). I: Starrin & Svensson (Red.), s. 11-40. Se även Starrin & Renck (1996). I:
Svensson & Starrin (Red.), s. 52-78.
223 Merriam (1991, 1994).
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analysen togs också hänsyn till meningen i det som sades i relation till hur in-
formanten beskrev sin vardag.

Utprövning av intervjuinstrument

Att tala om sina uppfattningar om framförallt rasism, flyktingar och invandrare
är känsligt. Att noggrant utpröva ett lämpligt intervjuinstrument var därför
väsentligt. En pilotstudie genomfördes (se nedan), som visade att den använda
intervjumetoden fungerade relativt bra. Att bl.a. utnyttja bilder i intervjuerna
visade sig i mina studier med ungdomar vara ett fruktbart sätt att söka efter deras
uppfattningar, något som även visat sig i andra studier.224 Trots ämnets art var
det inga problem för de intervjuade ungdomarna att spontant börja berätta om
sina egna erfarenheter och reaktioner kring flyktingpolitik, invandrare, flykt-
ingar, rasister och rasism. Den intervjuteknik som användes i den beskrivna
pilotstudien kom delvis att bibehållas och utvidgas i ett därpå följande ut-
värderingsprojekt.

De tillägg och modifieringar som sedan gjordes av frågeställningarna inför
arbetet med huvudstudien var bl.a. att frågor om bakgrundsvariabler lades till
liksom vissa faktafrågor, t.ex. om man kände till några organisationer/föreningar
som arbetade mot rasism.

I huvudstudien med ungdomar på Industriort och Bruksort fick intervju-
instrumentet sin slutliga utformning. Inledningsvis ställdes frågor om ung-
domarnas bakgrund som ålder, hemförhållanden etc. Nästa moment var att
frågor om invandring ställdes som t.ex. Vad har du för uppfattning om flykting-
politiken i Sverige?, Har du fått någon information om invandrare och flykt-
ingar i skolan? Efter detta fick den intervjuade ta ställning till olika påståenden
som t.ex. Jag är inte rasist men….!, Jag har inget emot invandrare men vi har
inte plats.225 Slutligen visades en bild på en kvinna som slår en demonstrerande
skinnskalle i huvudet med sin handväska.226 Syftet var att den som intervjuades
skulle associera fritt från bilden.

                                                  
224 Garpelin & Lindblad (1993).
225 Bilaga 2.
226 Bilaga 3.
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Textbearbetning

Intervjuerna

Intervjuerna gjordes av mig själv och varade i regel en och en halv timme. De
spelades in på band och skrevs sedan ut av en sekreterare. Var och en av
intervjuerna omfattar cirka 30 sidor. Bearbetningen av intervjuerna gjordes dels
med hjälp av upprepade genomläsningar av utskrifter och avlyssningar av
banden, dels genom analys av delar av intervjuerna. Intervjuerna bearbetades
tematiskt och kategoriserades efter kön, social bakgrund, ålder och etnisk till-
hörighet.

Inlägg i ortspressen

För att få en bild av händelseutvecklingen i de båda studerade samhällena och
deras närmaste omgivning samt av den lokala diskursen om invandringspolitik,
flyktingar, invandrare, och rasism, valdes två ortstidningar med likvärdig upp-
lagestorlek ut. Inlägg227 under åren 1991-1999 som handlade om dessa frågor
kategoriserades efter sitt huvudinnehåll, och huvudtendenserna i innehållet
identifierades och analyserades.

Fallstudien och den hermeneutiskt-fenomenologiska tolkningen av
intervjutexter

Huvudundersökningen kan beskrivas som en fallstudie av ungdomar på två orter
i Sverige i syfte att få fördjupad kunskap om hur ungdomar resonerar om frågor
som rör främlingsfientlighet och rasism.228 I det tidigare utvärderingsprojektet
var det främst vuxna, i olika ansvarsställningar, som hade intervjuats och som
definierat problemen på respektive ort. Dessa problem hade framträtt som
konfrontationer mellan framförallt ungdomar och de flyktingar som anlände till
respektive ort när flyktingförläggningen förlades dit.

En problembild baserad på konkreta händelser i vardagen är, enligt Patton,
specifikt för en fallstudie.229 Merriam beskriver olika egenskaper som är utmärk-
ande för just fallstudien. Man fokuserar specifika företeelser, händelser och
situationer i ett visst givet kontext; fallstudien har partikularistiska

                                                  
227 Sammanfattande begrepp av artiklar, notiser och insändare i de båda tidningarna. För
vidare diskussion se kapitel 6.
228 Patton (1987) menar att Case studies become particularly useful where one needs to
understand some particular problem or situation in great depth, and where one can identify
cases rich in information (…) s. 19.
229 Patton (1987).
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egenskaper230. Här utgår forskaren från att söka ett helhetsperspektiv på hur
människor hanterar problem som uppstått i vardagen. En fallstudie är också
enligt Merriam, heuristisk; den kan öka medvetandet och förståelsen av det som
beskrivs. Slutligen har fallstudien en induktiv bas eftersom forskaren förmod-
ligen upptäcker nya relationer och samband utifrån den företeelse som studeras i
ett specifikt kontext.231

Eftersom studien hade till syfte att tolka och förstå innehållet i framförallt ung-
domars utsagor om invandringspolitik, flyktingar, invandrare och rasism har min
analysmetod utgått från en hermeneutiskt-fenomenologisk tolkningsmodell av
intervjudata. Den hermeneutiska ontologin har som främsta utgångspunkt att
undanröja hinder för förståelsen.232 Eller som Per-Johan Ödman uttrycker det:

(…) om jag arbetar hermeneutiskt innebär att jag strävar efter att förstå det jag
bestämt mig för att arbeta med233.

Utifrån det insamlade empiriska materialet måste forskaren göra en rimlig tolk-
ning av dess innebörd. Detta kan, med Ödmans begrepp hermeneutisk spiral,
göras genom att förståelsen ökas när delarna i intervjumaterialet relateras till
helheten och vice versa.234 När delarna i intervjumaterialet sätts in i ung-
domarnas sociala sammanhang skapas en helhet. För att forskaren ska nå en för-
ståelse överhuvudtaget måste den bygga på empati med den som intervjuas. I
den empatiska processen krävs att forskaren försöker erfara vad individen
känner och tänker. Nästa steg blir att inkorporera det sagda, d.v.s. att leva sej in i
individens känslor och erfarenheter. För att ge möjlighet till inlevelse ska uppstå
krävs att forskaren ger uppmärksamhet och tid till den som är i centrum för
intervjun. Forskarrollen innebär också att man har en självmedvetenhet, d.v.s. att
man inte via kroppsspråk eller andra uttryck tabubelägger, pressar fram eller
censurerar det som sägs. Tolkningen bygger på att en reflektion sker genom att
relatera till egna erfarenheter för att förstå individens situation. Analysen av
materialet kräver en distansering från forskarens sida både till material och
intervjuade.235

Med en fenomenologisk ansats är utgångspunkten att förstå det dialektiska sam-
bandet mellan subjektet, hans/hennes kontext och verklighetsuppfattning så

                                                  
230 Merriam (1994), s. 25.
231 A.a.
232 Andersson (1986). I: Selander (1986), s. 146.
233 Ödman (1995), s. IX.
234 Weinehall (1997).
235 Germain & Gitterman (1980).
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förutsättningslöst som möjligt. Med detta menar jag att min egen förförståelse
delvis sätts inom parentes, så att mina egna sanningar och förklaringar inte
skymmer eller förmörkar intervjupersonen och det denne försöker säga. Den
fenomenologiska ansatsen är ingen metod i den bemärkelsen att den följer några
på förhand givna riktlinjer eller principer. Jämför Edmund Husserl:

(…) fenomenologiska undersökningar skall inte ledas av principer som med
nödvändighet endast blottlägger det som principerna tillåter. De skall i stället
låta sig ledas av sakerna själva så som de visar sig236.

I det första fenomenologiska steget skapas forskarens egna insikter genom att
den intervjuade individens subjektiva verklighet och tolkning förstås. Här är det
innehållet i det som sägs som är av intresse för att man som forskare ska kunna
generalisera det enskilda i mer allmänna termer.237 Den fenomenologiska
metoden beskriver den naturliga erfarenheten på ett fullödigare sätt än objekt-
ivismen och subjektivismen. 238 Genom vår erfarenhet kan vi identifiera ett före-
mål utifrån en viss kategori men också särskilja det från likartade fenomen, som
unikt. Filosofen Richard J Bernstein exemplifierar detta:

(…) vi inser inte bara att olika musiker framför ett verk på olika sätt utan också
att en viss artists uppföranden skiljer sig åt mellan olika tillfällen. Men i detta
fall leder oss inte erkännandet av de många olika tolkningarna till att tala om
relativism eller tro att alla uppföranden är likvärdiga239.

I närmandet till det som sägs i exempelvis en intervju bör uttolkaren avstå från
egna och andras omdömen. Denne måste ha en hög grad av självmedvetenhet
och inte blanda ihop sina egna värderingar med de fenomen som ska tolkas. Vid-
are bör man (delvis) sätta olika tankar om orsakssamband och sanningar i bak-
grunden, d.v.s. inte använda sej av ”sanningsgalgar” att hänga upp data på. För
att särskilja objektivistens och subjektivistens beskrivningar av det som under-
söks från det fenomenologiska sättet har da Silva/Wahlberg använt följande
exempel:

Om man t.ex. hermeneutiskt vill förstå en patient som har hallucinationer, en
som vill sova med tänt ljus därför att han ser ormar och råttor överallt när det
är mörkt, då skall (man)  inte fråga huruvida det är empiriskt eller

                                                  
236 Bengtsson (1983), s. 26.
237 Alvesson & Sköldberg (1994).
238 Bengtsson (1983).
239 Bernstein (1991), s. 178.
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kunskapsteoretiskt ”sant”…(…). Man skall istället beskriva just den upplevelse
som patienten faktiskt har och berättar om240.

Man kan alltså utgå från varje individs upplevelse av verkligheten och förstå och
beskriva innehållet i det som sägs på ett kvalitativt sätt.

I mina egna intervjuer om invandringspolitik, flyktingar, invandrare, och rasism
måste jag i intervjusituationen medvetet förhålla mej till mina egna fördomar
och inte döma eller bedöma intervjupersonernas uttalade ”självklarheter” och
åsikter om olika påståenden i intervjusituationen. T.ex. uttalanden som det föl-
jande om flyktingarna:

(…) fula allihop. Åså tar dom hit såna ungkarlar. Dom är fega som inte stannar
och slåss i sitt hemland. Dom kunde ta hit småbarn å sånt. Det är dom som har
pengar som kommer hit, dom kan fan vara där och betala för sig. Kriga för sitt
land. Ja, djävla Kosovoalbaner. Han som har pizzerian sa att Kosovoalbaner är
ett djävla pack, sa han. Att det är slummen dom har tagit hit. Det är de värsta
som dom tar hit - det kunde man gett sig fan på241.

Här måste jag som intervjuare inta en neutral hållning och försöka förstå respon-
dentens argumentering och sedan hitta förklaringar till det förhållningssätt som
intervjupersonen intagit.

Etiska aspekter på att närma sej ett känsligt ämne

Informanterna var medvetna om att det var under sträng anonymitet intervjuerna
genomfördes och bearbetades. Ungdomarna hade också blivit informerade om
att de hela tiden hade möjlighet att avbryta medverkan och hade tillgång till
mina intervjuer, anteckningar etc. I intervjurelationen måste man också som
vuxen vara medveten om att det finns en risk för att en viss maktutövning kan
förekomma eftersom relationen är ojämlik. Det var viktigt för mej att uppträda
respektfullt mot informanterna och att dialogen skulle präglas av öppenhet.
Eftersom jag träffade de intervjuade endast vid ett tillfälle kom intervjuerna att
präglas endera av en i början misstänksam hållning från den intervjuade eller en
entusiasm över att få berätta. Det var viktigt att starta med lite ”allmänt prat”
och ge en möjlighet att närma sig varandra – att ge tid och uppmärksamhet. Vid
ett par tillfällen tog några flickor med sej sin ”bästis” för att, som jag uppfattade
det, känna sej mer trygga. Vid sådana tillfällen blev introduktionen av intervjun
lite annorlunda eftersom mer tid för presentation av syftet och innehållet i
intervjun gavs. Det blev också ett tydliggörande av att endast en av flickorna
                                                  
240 Barbosa da Silva & Wahlberg (1994) s. 61. I: Starrin. & Svensson (Red.) (1994), s. 41-72.
241 Ur intervju i utvärderingsprojektet gjort med pojkgäng i Bruksort för delstudie 2.
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fick besvara frågorna. I andra fall blev intervjun mycket personlig och riskerade
att bli terapeutisk, vilket låg på mitt ansvar att undvika. Det visade sig, att de
intervjuade ungdomarna kunde och ville formulera sig om sina liv och upp-
fattningar om de bara fick tid och uppmärksamhet, och om deras verklighet fick
vara sann.

Den kvalitativa studiens vetenskapliga hållbarhet

Inom den kvalitativa forskningen har begreppen reliabilitet och validitet en
annan och bredare betydelse än inom den mer kvantitativt inriktade.242 Den van-
ligaste betydelsen inom kvantitativ forskning av begreppet reliabilitet är för-
mågan att upprepa originalstudien med hjälp av samma instrument och därvid få
samma resultat.243

Hög reliabilitet inom kvalitativ forskning är inte ett tecken på hög validitet som
inom den kvantitativa forskningstraditionen. Detta är främst beroende på att den
intervjuade inte är ett konstant objekt utan varierar beroende på sinnesstämning
och livssituation.244 Reliabiliteten bör därför bedömas utifrån varje intervju-
tillfälle. Därför har intervjufrågans giltighet för de intervjuade stor betydelse för
reliabilitetsbedömningen. Därigenom kan reliabiliteten inom den kvalitativa
forskningen få en innebörd vilken närmar sej validitetstolkningen inom den
kvantitativa.

(…) i den kvalitativa studien kan reliabiliteten inte bedömas utan att samtidigt
frågans giltighet eller validitet bedömts för vardera av de två situationer där
intervjupersonen/informanten tillfrågats245.

Kvale menar att valideringen inom kvalitativ forskning främst baseras på den
trovärdighet, de empiriska belägg och de rimliga tolkningar som man gjort av
sina data.246

De studieobjekt som undersöks och möjligtvis kartläggs i en fallstudie är ofta
unika till sin karaktär. Det finns dock alltid viss möjlighet att generalisera till
närbesläktade studier med delvis likartade problemställningar.247 En annan
validitetsgrundande möjlighet kan vara läsarens referens till egna erfarenheter.
                                                  
242 Barbosa da Silva & Wahlberg (1994). I: Starrin. & Svensson (Red.) (1994), s. 41-72.
243 Orum m.fl. (1991).
244 Svensson (1996).
245 A.a. s. 210.
246 Kvale (1989).
247 Yin (1989).
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Läsaren kan utifrån forskarens slutsatser av det analyserade och bearbetade
intervjumaterialet själv bedöma trovärdigheten.248 De olika sätten som forskaren
inhämtat information på kan också bidra till att stärka validiteten i materialet.249

För att stärka validiteten i mina studier har informationsinhämtandet utgått från
så varierande källor som möjligt. Intervjuerna med ungdomarna har också fått ta
den tid som krävts och kompletterats med intervjuer med vuxna som haft viktiga
roller i de intervjuade ungdomarnas vardag. Vidare har reportage och inlägg i
ortspressen studerats under en tioårsperiod med syfte att kunna ge en mer
utförlig bild av den situation som rådde under och efter flyktingförläggningarnas
tillkomst.

                                                  
248 Kvale (1989).
249 Stake (1995).
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Kapitel 6. Två förstudier
Inför den egentliga huvudstudien gjordes två förstudier. Den ena var en pilot-
studie som hade till syfte att pröva en s.k. projektiv teknik i intervjuer med ung-
domar. Denna teknik kom delvis att modifieras och användas i den andra
studien, det tidigare nämnda utvärderingsprojektet.

Förstudie 1: Pilotstudie

Som jag tidigare nämnt väckte skolvalsresultatet 1991 mitt intresse för hur unga
människor resonerar i frågor om rasism och främlingsfientlighet.250 I en serie
studier ville jag fördjupa min förståelse på denna punkt. Syftet för den första
delstudien var att utarbeta en lämplig intervjumetod. Ett problem med intervjuer
i s.k. känsliga ämnen kan vara att intervjupersonen vill framstå i bra dager för en
intervjuare. T.ex. kan den intervjuade försöka framhålla sig själv som fördomsfri
till skillnad från andra. Intervjusituationen kan också bidra till att medvet-
andegöra intervjupersonen om vissa handlingar och åsikter som personen ifråga
inte vill vara medveten om. Den intervjuade kan inta en försvarsposition inför
intervjuaren p.g.a. att han eller hon känner sig hotad genom att vägra att svara
eller bara svara kortfattat på intervjuarens frågor.

I delundersökning 1 ville jag bl.a. pröva hur annat material än enbart intervju-
frågor kunde fungera i en intervjusituation. Jag ville försöka få fram spontana
reaktioner på intervjumaterialet för att därigenom underlätta ett samtal kring det
känsliga ämnet rasism, invandringspolitik, flyktingar och invandrare. Intervju-
frågor kompletterades med data från skolvalet och med en bild som den intervju-
ade fick associera till. Bilden föreställde en kvinna som slog sin handväska i
huvudet på ett demonstrerande skinhead.251 För att testa detta material vände jag
mig till en av Umeå kommuns tre gymnasieskolor. Skolan hade haft lågt val-
deltagande, och kategorin övriga partier hade fått 17 % av rösterna där. Detta
resultat skilde sig från de bägge andra skolorna. Jag ville utifrån valresultatet
intervjua några elever i denna skola med syftet att pröva och utveckla en metod
för att komma åt och undersöka underliggande funderingar och föreställningar
om rasism, invandringspolitik, flyktingar och invandrare hos ungdomar.

Fyra elever i den utvalda gymnasieskolan intervjuades. Två av dem, en artonårig
flicka och en nittonårig pojke, gick årskurs 3 på Samhällsvetenskaplig linje. De
två övriga var en sjuttonårig kvinna på samhällsvetenskaplig linje, årskurs 2, och

                                                  
250 Lindström (1993).
251 Bilaga 3.
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en femtonårig pojke som var elev på träteknisk linje, årskurs 1. Urvalet hade
gjorts slumpmässigt genom samtal med eleverna i skolans korridorer och klass-
rum. Några av de elever som visade att de var intresserade av att delta valdes
sedan ut. De utvalda ungdomarna fick först diskutera resultatet av den nämnda
enkätundersökningen om ungdomar och rasism. Därefter fick de besvara
intervjufrågor om rasism och främlingsfientlighet och avslutningsvis visades och
diskuterades bilden. Frågorna i enkätundersökningen var dels av en mer allmän
karaktär, t.ex. om varför de trodde att flyktingar kom till Sverige, frågor som
berörde Sverige som invandrarland och dess flyktingpolitik. Dels ställdes frågor
vars innehåll var av mer personlig karaktär, som t.ex. om de kände någon flyk-
ting och om de hade fått någon information från skola/kommun om flyktingar
och invandring. Den intervjuade fick fritt samtala om det den kom att tänka på
när de såg svaren från enkätundersökningen och därefter bilden. Detta material
kompletterades också med ett mer öppet samtal där frågor om rasism disku-
terades.

Intervjuerna visade att de fyra intervjuade ungdomarna inte var direkt negativt
inställda till invandrare. Det fanns dock en osäkerhet i flera frågor som t.ex.
varför invandrare och flyktingar kommer till Sverige. De menade att de hade för
liten kunskap i ämnet. De var också osäkra på vad som egentligen var rasism i
närmiljön. En av de intervjuade pojkarna undrade bl.a. om det var rasism att
berätta historier som innehöll negerskämt. Här blev det viktigt för ungdomarna,
hur de själv tänkte och vad olika kamrater sa om invandring och flyktingar.
Rasism som begrepp var något abstrakt och svårdefinierbart. De intervjuade
eleverna ansåg att skolan borde bidra med information om rasism och främlings-
rädsla, och att skolan brast i sin kunskapsförmedling om invandrarfrågor. Under-
visningen i ämnet var, som en av de intervjuade pojkarna uttryckte det, splittrad
och abstrakt, med statistik och sånt. Han ansåg också att man i skolan går förbi
invandrarfrågorna. Ett förslag till en förbättrad undervisning som han fram-
förde, var att skolan skulle bjuda in invandrare och flyktingar. Dessa kunde då
berätta om sitt hemland och sin kultur så kan man förstå anledningen till att dom
är här. De flesta var också positiva till att lära känna invandrare men ansåg att
detta var svårt, främst p.g.a. att det inte fanns något forum för dessa möten.

När de intervjuade kommenterade skolvalsresultatet anförde de främst yttre
faktorer som de viktigaste orsakerna till den framväxande rasismen i samhället.
De pekade speciellt på lågkonjunkturen och den bristfälliga informationen från
samhället. De intervjuade ungdomarna ansåg också att det kunde finnas
psykologiska anledningar till rasism. En sådan förklaring, menade en av
flickorna, kunde vara att man behövde hackkycklingar att se ner på. Men detta
tänkande hade, menade samtliga intervjuade, ändå sin yttersta orsak i den
ekonomiska krisen i samhället.
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I intervjupersonernas kommentarer till projektionsbilden fanns det en klar
skillnad mellan könen. De bägge pojkarna tog fasta på ”individens rätt”, d.v.s.
att rasisterna hade rätt att visa det dom vill och att detta inte kunde förbjudas.
Vikten av att fritt kunna uttrycka sin åsikt poängterades också flera gånger under
intervjuerna, och de manliga eleverna menade att kvinnan handlade fel som an-
vände ”våld mot våld”. De bägge flickorna uttryckte förståelse för kvinnan på
bilden genom kommentarer som att hon var modig men rädd och att hon slog
för att hon inte gillade det rasisterna stod för252. Anledningen till att hon slog
var enligt en av flickorna att hon kanske själv har blivit utsatt – kanske suttit i
koncentrationsläger själv253.

De bägge kvinnliga eleverna uttalade sig också om de demonstrerande rasisterna
på bilden. De menade att rasisterna stod för något primitivt och att deras
hållning var som pansar d.v.s. de var helt okänsliga. Flickorna visade ändå en
viss förståelse för skinnhuvuden och menade att dessa delvis orättvist hade blivit
en symbol för rasismen, att de var lurade.

(… ) skinheaden är lurade och kvinnan är inte heller någon höjdare som också
blivit utsatt. Dom är alla offer för rasismen254.

Det gemensamma för de kvinnliga och manliga eleverna var att de tog avstånd
från våldet på bilden. Samtliga intervjupersoner menade att de inte löser något
med våld och att det alltid är fel att använda våld.

En viss skillnad kunde urskiljas beroende på vilken gymnasieutbildning de
intervjuade gick på. Den femtonåriga manliga eleven som gick första årskursen
på träteknisk linje skilde sig i både språk och livsstil från de övriga. Han an-
vände begrepp som svartskalle, djävla svarting, dum i huvet o.s.v. Han hade
också, till skillnad från de övriga, varit åskådare till slagsmål mellan ungdomar
och invandrare och dessutom också själv varit nära att delta. Han brukade umgås
med invandrare och hade många av dessa som sina nära vänner. De andra ung-
domarna hade däremot inte liknande erfarenheter.

 Slutsatser av förstudie 1

Pilotstudien visade att den valda intervjumetoden fungerade relativt väl. Trots
ämnets art var det inga problem för ungdomarna att spontant börja berätta om
sina egna erfarenheter och reaktioner kring rasism, invandringspolitik, flyktingar
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254 A.a. s. 12.



66

och invandrare. De intervjuade ungdomarna tvekade inte att berätta om vad de
ansåg om resultatet av skolvalet. Det var inte heller någon av de intervjuade som
kommenterade det övriga intervjustoffet i några negativa ordalag. Bilden som
användes i intervjusituationen fick deltagarna att fälla kommentarer som såna
hatar jag, med hänsyftande till skinheads, och stackars tant. Några kände igen
bilden sedan tidigare vilket också, verkade det som, underlättade att ge
kommentarer för de intervjuade. Det som ungdomarna framförde i anslutning till
intervjumaterialet rörde i allmänhet själva ämnet, t.ex. åsikter om orsaker till
rasism. Berättelserna färgades också av de intervjuades egna erfarenheter från
skolan och fritiden. I vissa frågor intog de ofta en mer neutral hållning när de
associerade kring påståendet - jag har inget emot invandrare men…..

Den intervjuteknik som begagnades i den beskrivna pilotstudien kom delvis att
bibehållas och utvidgades i det därpå följande utvärderingsprojektet. Intervju-
materialet modifierades så tillvida att vissa av intervjufrågorna som tidigare
använts ersattes med påståenden som ungdomarna fick resonera om.

Förstudie 2: Utvärderingsprojektet

Den andra delstudien ingick i ett större utvärderingsprojekt vars syfte var att
analysera resultatet av olika statliga insatser för att motverka rasism och
flyktingfientlighet. Studien bygger på intervjuer med ungdomar och ”eldsjälar”
på fyra orter, som alla omfattats av insatser mot rasism och främlingsfientlighet.
Intervjuer gjordes också med lärare, fritidsgårdspersonal, fackföreningsrepresen-
tanter, socialarbetare, personal från invandrarverket etc. Gemensamt för de fyra
orterna var att det hade uppstått problem när flyktingar från Bosnien med kort
varsel hade placerats ut på respektive ort. I en del av dessa upplevde ortsborna
det som att lokalsamhället invaderades av flyktingar och att de togs på sängen
utan någon förberedelse inför att en flyktingförläggning skulle förläggas till
orten.255

I det följande beskrivs de fyra orternas infrastrukturer, problembilder och hur de
använde de statliga medlen för insatser mot främlingsfientlighet. B- och D-ort
redovisas för sig, Industri- och Bruksort för sig, eftersom de två sistnämnda
lokalsamhällena senare valdes ut till en fördjupad studie. Avslutningsvis dis-
kuteras likheter och skillnader mellan orternas sätt att handha problem relaterade
till rasism och främlingsfientlighet.

                                                  
255 Lindström (1995).
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B-ort

B-ort är en f.d. bruksort i L-kommun, med cirka ettusen invånare 1990. Det
fanns en del arbetstillfällen i samhället men flertalet invånare pendlade till S-
stad och S-näs i närheten. B-ort ligger också nära Bruksort, (se det följande).
1991 inrättades en flyktingförläggning på B-ort, men redan tre år senare var för-
läggningen under avveckling. Man hade inte tidigare haft några invandrare eller
flyktingar. B-ort hade i utvärderingsarbetet valts ut som ett gott exempel på hur
väl en integration av en flyktingförläggning på en liten ort kunde fungera. Här
fanns en välfungerande samexistens mellan de boende på flyktingförläggningen
och övriga invånare. Uttalade konflikter mellan dessa bägge grupper hade varit
få. Inför den annalkande utplaceringen av flyktingar hade många ortsbor uttryckt
sitt missnöje över att kommunens ansvariga hade gett sitt godkännande till en ut-
placering. Strategin från invandrarverkets sida för att bemöta dessa miss-
nöjesyttringar var att informera om och öppet diskutera förläggningen som
skulle inrättas på orten. Denna förberedelse inför flyktingmottagandet var kan-
ske det som främst skilde B-ort från de övriga orterna. Rektorn på B-ortskolan
sammanfattade situationen som att det, till en början, fanns

(…) en stark rädsla hos många och en sådan här negativ inställning till att
flyktingar skulle komma hit. Det var sådana här argument som man ser, att dom
kommer att ta våra jobb eller dom kommer hit och stjäl från affärerna med
mera. Det finns många sådana åsikter som kommer ut. Sedan när dom varit här
ett tag och inget av detta stämmer, märker man, på många och deras
inställning, att dom har svängt. Nu när dom (flyktingarna) ska flytta härifrån är
det väldigt många som tycker det är synd för det har ju gått så bra. Det är
många som jag vet, som är mina bekanta, som var negativt inställda som nu har
svängt. Dom har uppfattat flyktingarna, när dom lärt känna dom, har det
fungerat bra och då har dom fått en helt annan inställning. Jag har märkt en
klar förändring, men inte hos alla. Det finns fortfarande dom som man hört att
man tycker att det är illa att flyktingarna kommer till Sverige256.

Mina intervjuer gjordes på B-orts- och Bruksortsskolorna i L-kommun under
hösten 1993. Skolan i B-ort hade inte fått någon egen resurstilldelning från
Invandrarverket, utan erhöll pengar ur de medel som kommunen som helhet till-
delats.

Skolan var relativt liten med endast cirka 100 elever 1993. Efter
flyktingförläggningens etablerande fanns det också ett 20-tal flyktingbarn i års-
kurserna 1 till 9, samlade i två flyktingklasser. Enligt rektor var orsaken till att
det fungerat bra mellan eleverna och flyktingbarnen att skolpersonalen be-
mödade sig om att lyssna på barnen och förklara för dem.
                                                  
256 Intervju med rektor på B-ortskolan december 1993.
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(…) det finns möjlighet att prata med våra barn, att dom har förståelse för dom
som kommer hit. De problem som varit är, att vissa av barnen från B-ort fått
med sig åsikter hemifrån, eller om det är från äldre kamrater som bär
främlingsfientliga åsikter som dom då sprider. Men vi har haft chans att
reagera mot dessa situationer ganska snabbt. Jag tror att det beror på att vi
känner våra barn, och vi märker på en gång när det händer nåt.  Till skillnad
från stora skolor, där detta kan pågå utan att någon ser det. Vi ser på en gång
om det är något som händer. Vi har de som haft skilda åsikter, och då har vi
lyssnat och pratat - försökt ventilera våra åsikter. Vi har inte försökt att tysta
dom men försökt att förklara. Detta är en del av vad som gör att det har
fungerat bra257.

Fem elever valdes slumpmässigt ut för intervjuerna på B-ortsskolan. Medverkan
var frivillig. I dessa intervjuer framkom det både tydligt positiva och mer nega-
tiva åsikter om flyktingförläggningen. Dessa båda förhållningssätt verkade
grunda sig på om de hade någon kontakt med dem som bodde på förläggningen
eller ej. Hade de kontakt med flyktingarna var de inte lika negativt inställda som
de som inte hade haft någon kompiskontakt. En del elever hade tagit kontakt
med flyktingarna och andra inte. Anledningen kunde bl.a. vara att de var rädda
för vad andra ortsbor skulle tycka och tänka. En av de intervjuade flickorna
kände sig ifrågasatt av sina skolkamrater p.g.a. att hon umgicks med
flyktingarna och hade en av dem som sin pojkvän. I intervjun bekräftade flickan
att det blivit en positivare inställning hos de boende i B-ort till flyktingarna. För-
ändringen till det bättre berodde, trodde hon, på att ortsborna lärt känna
flyktingarna på förläggningen. De som främst hade umgåtts med de boende där
var hennes eget gäng som till största delen bestod av flickor i hennes egen ålder.
Hon trodde att många vuxna ortsbor nu också umgicks med flyktingarna, och att
dessa vuxna tyckte om att göra det. Genom sitt förhållande med pojkvännen
hade hon dock fått möta en hel del negativa reaktioner från både vuxna och
klasskamrater. Hon hade haft vänner som ville men inte vågade besöka för-
läggningen p.g.a. rädsla för allt prat som det kunde leda till. Det påstods att det
bara var ”svartskallar” som bodde på flyktingförläggningen och att med dem
kunde de inte umgås. Det fanns också de som klottrade ”dom älskar svart-
skallar” på skolans väggar, med anspelning på den intervjuade flickan och
hennes kamrater. En kompis som tidigare hade följt med till förläggningen till-
hörde nu de som skrev BSS på skolväggarna. Flickan menade att detta inte
kändes bra. Hon ville ha kvar sina kamrater. Frågan om vad hennes föräldrar an-
såg om att hon hade sällskap med en kille från förläggningen, följdes av en lång
tystnad. Svaret blev till slut att
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(…) dom tycker inte att jag ska vara tillsammans med honom nå längre 258.

Men hon tänkte inte göra slut med sin pojkvän, bara för att hennes föräldrar ville
det. Upplevelsen av att inte få stöd från vuxenvärlden var uppenbar för henne.
Att inte heller föräldrarna gav henne stöd var inte

(…) kul, för man vill ju höra att dom också tycker om honom. Jag har inte hört
något från mina kompisar men dom kanske har accepterat att vi är ihop259.

Det fanns de på skolan som menade att de aldrig umgicks med flyktingarna utan
det var de som istället hade klottrat nedsättande ord på skolans väggar om dem
som gjorde det. Det fanns de som också uttryckt hat mot flyktingarna och men-
ade att dessa skulle försvinna från orten och förläggningen läggas ner.

(…) om man nu vill bli kompis med dem är detta inget fel att vara det. Men
detta är inte min sak. Det finns dom som tycker att flyktingarna och invandrarna
ska skjutas ner. För dessa hatar svartingarna och vill bara gräva ner dom260.

Trots allt umgicks de som elever med varandra på B-ortsskolan. Vid tidpunkten
för flyktingförläggningens upphörande fanns det dock, enligt rektorn, stora mot-
sättningar mellan flyktingbarnen och de övriga eleverna. Konflikten kul-
minerade en kväll då ortens elever på B-ortsskolan skulle göra upp med
flyktingbarnen. Detta intermezzo utmynnade dock inte i några slagsmål utan
stannade vid att ungdomarna ropade okvädingsord till varandra.

Sammanfattningsvis hade det på B-ort gjorts förberedelser inför flykting-
förläggningens tillkomst. Bl.a. hade befolkningen beretts möjlighet att öppet
diskutera sina uppfattningar och åsikter tillsammans med personal från SIV. I de
intervjuer, som jag sedan gjorde på skolan i B-ort, kom allehanda uppfattningar
om de boende på förläggningen till uttryck. Det fanns ungdomar som inte alls
hade någon önskan eller tanke om att umgås med flyktingarna. Det fanns också
de som klart visat intresse för att lära känna de boende på förläggningen. B-ort
hade få invånare vilket gjorde att de umgicks med varandra trots att de hade helt
olika uppfattningar om flyktingarna på förläggningen. Några tog helt avstånd,
medan andra uppsökte flyktingförläggningen i syfte att skapa kontakt.
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Skolledningen hade på ett tidigt stadium tillgripit åtgärder för att lösa
konflikterna mellan flyktingbarnen och övriga elever på skolan. Bl.a. samman-
förde man de båda ungdomsgrupperna för att diskutera olika händelser som in-
träffat. Trots detta hade en del elever en tydlig främlingsfientlig inställning.
Under intervjuernas gång visade det sej dock att deras åsikter inte satt särskilt
djupt, utan mer utgjorde en vardagsjargong.

D-ort

D-ort är en viktig industri- och hamnstad i kommunen med ett stort inslag av
småföretagande. Samhället hade i mitten av 1990-talet drygt tjugotvåtusen
invånare.

Sedan 1960-talet hade det bara funnits ett relativt begränsat antal arbetskrafts-
invandrare i D-ort. Från mitten av 1980-talet förekom det mest flykting-
invandring, och merparten av de asylsökande hade hamnat antingen på en större
flyktingförläggning intill en närbelägen stad eller på en mindre förläggning nära
D-ort. Bägge förläggningarna var stängda när studien genomfördes 1994 och de
asylsökande hade placerats i lägenheter i befintliga bostadsområden i D-ort.

Historiskt har det funnits aktiva nazister i bygden och deras verksamhet hade
också dokumenterats genom ortens länstidning. Vid tiden för undersökningen
hade rasistiska budskap och vandringssägner om invandrare och flyktingar
spritts bland ungdomar. Det hade förekommit mobbning av flyktingbarn på
olika skolor på orten, och en del konfrontationer mellan ungdomsgäng och
invandrarungdomar hade förekommit. För att motverka dessa tendenser be-
slutade kommunfullmäktige i början av 1990-talet att ungdomsprojektet Klustret
skulle starta, och tre fritidsledare anställdes inom projektet.

Allaktivitetshuset Klustret261

Klustret kan beskrivas som ett allaktivitetshus där grupper av ungdomar
träffades och arbetade utifrån sina intressen. I verksamheten ingick en media-
och konstverkstad, folkrace, teatergrupp, kafé, musikstudio, tidningsgrupp m.m.
Ungdomarna hade kläckt idéer om vilka aktiviteter som skulle finnas inom
husets verksamhet. Alla förslag som hade vuxit fram diskuterades och
bearbetades vid en lång rad samlingar i kaféet på Klustret. Dessa möten var
menade att resultera i att ungdomarna själva skulle ta ansvar och beredas möjlig-
heter att diskutera och motivera sina åsikter. Genom att ventilera olika problem
                                                  
261 Fingerat namn.
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angreps även de eventuellt främlingsfientliga uppfattningarna som vissa av
ungdomarna företrädde.

När ungdomar och personal från Klustret hade besökt skolorna och informerat
om sin verksamhet hade de lagt märke till en vardagsrasism bland eleverna. För-
domar och förutfattade meningar kom också till uttryck inom Klustrets verk-
samhet. Detta hade bl.a. lett till att en teatergrupp börjat växa fram.

(…) vi plockade in ungdomar med dessa åsikter. Vi började ganska mjukt med
teater. Sedan har det formats mer och mer. Vi tog hit folk som berättade om
invandrarfientlighet. Helene Lööw från Historiska Institutionen berättade om
nazism, extremhögern och vilka kopplingar det finns. Genom kunskap och
bildning ändrar man ofta åsikt262.

Initiativet till att arbeta med frågor kring främlingsfientlighet och rasism togs av
ungdomar och ledare på Klustret. Ledarna fick olika ungdomar att ansluta sej,
även sådana som tidigare hade uttryckt negativa åsikter mot invandrare. Några
av ungdomarna tog kontakt med en författare och bad honom att skriva manus
till en pjäs om rasism. Ytterligare några ungdomar ville bidra med musikinslag
till pjäsen. Fler knöts till teaterprojektet genom en dramalärare på en skola. Via
arbetsförmedlingen kom några ungdomar som var intresserade av denna typ av
projekt, och fick arbetsmarknadsstöd för att medverka.

Nu när ämnet rasism hade börjat växa fram som ett intressant tema att arbeta
med för ungdomarna på Klustret, ansökte en av ledarna om anslag från Statens
ungdomsråd (SUR) och SIV. Ansökan behandlades hösten 1993. Det sökta
bidraget anslogs och ytterligare medel beviljades senare. Bidraget var bl.a.
avsett att finansiera tidningsgruppens verksamhet på Klustret. En tidning fanns
redan, men nu ville man göra reportage inriktade på främlingsfientlighet och
rasism. Ett annat delprojekt gällde att utforma en reklamkampanj kring temat
främlingsfientlighet på lokalbussarna i D-ort. Det största projektet var den ovan
beskrivna pjäsen om rasism.

Både kommunala tjänstemän och ungdomar menade att verksamheten i
Klustrets regi betraktades som betydelsefull och spelade en viktig roll för ung-
domarna i D-ort. Personalen på Klustret försökte hålla en hög ambitionsnivå,
samtidigt som ungdomarnas förslag till aktiviteter beaktades. Genom att låta
ungdomarna ge uttryck för idéer och tankar om vad de ansåg som viktigt i
arbetet på Klustret skapades också möjligheter till att diskutera det som kanske
annars sågs som tabu.
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Bruksort

Bruksort är ett f.d. gruvsamhälle som i mitten av 1990-talet hade knappt 5 000
invånare. Liksom den tidigare nämnda B-ort ligger Bruksort i L-kommun. Järn-
malmsbrytningen som tidigare dominerat näringslivet i orten, hade helt av-
vecklats i slutet av 1980-talet. Samtidigt hade ett utvecklingsbolag bildats i syfte
att etablera nya företag på orten. Under 1990-talet var den största arbetsgivaren
en industri som grundades för cirka etthundra år sedan. Stora nedskärningar
genomfördes under 1990-talet och år 2000 var drygt 200 personer anställda i
företaget.263 I slutet av 1990-talet hade kommunen en nedåtgående befolknings-
utveckling med stor avflyttning, och med många pendlare till närmaste större
stad. Under första hälften av 1990-talet brottades samhället med cirka tjugo
procents arbetslöshet. Missbruket av framförallt alkohol hade ökat drastiskt, och
många av eleverna hade, enligt rektorn på ortens skola, börjat visa symptom som
t.ex. anorexi, magkatarr, fobier etcetera. Den erfarenhet som invånarna i
Bruksort hade av invandring och av flyktingar var ringa när de 1992 fick en
flyktingförläggning.

Skolans strategier för att motverka rasism

Skolpersonal från Bruksort hade ansökt om stöd från SIV för att avhjälpa de
problem som hade uppstått i samband med flyktingförläggningens tillkomst.
Man menade att en satsning på information och diskussion med ungdomar som
målgrupp skulle kunna utgöra en dellösning på dessa problem. De ca 30 000
kronor som skolan i Bruksort fick sig tilldelade gick främst till en fritidsledares
projektanställning under våren 1993. Denne skulle, enligt rektorn, främst finnas
på skolan och finnas till hands264. Även andra aktiviteter genomfördes under
vårterminen 1993 med pengar dels från SIV och dels från kommunen.
Exempelvis visades filmen Änglagård för samtliga högstadieklasser. Film-
visningen bearbetades sedan i ämnet svenska. Samtliga elever i årskurs nio fick
träffa och lyssna till en judisk föreläsare som berättade om sina egna upplevelser
från koncentrationsläger under andra världskriget. Han föreläste också om
rasism och främlingsfientlighet i det mångkulturella samhället. Vidare besökte
invandrarverkets representanter olika klasser för att informera om SIVs verk-
samhet. Ett antal elever fick besöka en flyktingfamilj. Trots de informativa åt-
gärder som vidtogs från skolhåll ansåg de flesta ungdomar, som intervjuades
under våren 1993, att de inte fått någon information från skolan. Många av dem
uttryckte också sitt missnöje över en upplevd orättvisa på skolan. De tyckte sig
särbehandlade i jämförelse med flyktingbarnen. Detta hade utmynnat i att några
                                                  
263 Ur intervju med personalansvarig, september 2001.
264 Ur intervju, december 1993, med rektor på A-ortsskolan.
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elever, det s.k. VAM-gänget, hade upprättat en protestlista mot flyktingar och
invandrare. De menade att lärarna på skolan behandlade invandrarbarnen på ett
bättre sätt än de själva blev behandlade. Många intervjuade elever framförde att
de ville prata om det de funderade på, men att skolpersonalen enbart såg deras
funderingar som ett uttryck för rasism. De slutsatser jag drog av ungdoms-
intervjuerna på Bruksortskolan, var att eleverna ville få kunskap om flyktingar
och flyktingpolitik. Ungdomarna menade att ingen vuxen tog sig an de frågor
som de bar på. De ville bl.a. veta på vilka grunder som flyktingar kom till
Sverige, hur mycket pengar de fick, vilka som fick komma till Sverige etc. Den
information i ämnet som skolan givit hade tydligen varit svår för eleverna att ta
till sig. Inte heller var det någon av eleverna som i intervjuerna kommenterade
att det under våren 1993 hade funnits en fritidsledare i skolan som hade haft till
uppgift att motverka konflikter mellan flyktingbarnen och skolans övriga elever.

Industriort

Industriort grundades när ett järnverk byggdes på 1700-talet vid ortens stora
vattendrag. Under senare hälften av 1990-talet hade Industriort cirka 15 000
invånare. Samhället dominerades av en industri med flera tusen anställda.
Många underleverantörsfirmor hade tillkommit genom den stora arbetsgivarens
existens, och därigenom hade också nya arbetstillfällen skapats. Industriort hade
en lång tradition av invandring. De första flyktingarna i modern tid kom från
Estland redan under 1940-talet. I samband med Ungernkrisen 1956 anlände ett
större antal ungrare, och vid denna tidpunkt uppmärksammades också de första
problemen mellan olika etniska grupper i Industriort. Under 1960- och 1970-
talet skedde en stor arbetskraftsinvandring till samhället, då den dominerande
industrin sökte folk från såväl Jugoslavien, Italien som Finland. Som mest hade
ända upp till en tredjedel av Industriorts befolkning utgjorts av personer med
invandrarbakgrund.

Strategier och åtgärder på fritidsgården Ohöjden265 för att motverka rasism

Verksamheten på Ohöjdens fritidsgård i Industriort var inriktad på föreningslös
ungdom. Den vägledande principen var att man skulle fostra och aktivera
besökarna för att en känsla av gemenskap skulle uppnås. Målet var också att
ungdomarna senare skulle slussas in i ortens föreningsliv, där de själva måste ta
ansvar. De arbetade med olika teman såsom droger, rasism, IT och konst. De
gjorde resor tillsammans ut i Europa där de bl. a. besökte skolor och fritids-
gårdar.

                                                  
265 Fingerat namn.
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Fritidsledare från Ohöjdens fritidsgård i Industriort hade tilldelats 35 000 kronor
från SIV för att bl. a. öka förståelsen mellan invandrare och svenskar. Före-
ståndaren på Ohöjden konstaterade att

(…) det inte är mycket pengar men det är en gest. Vi använde pengarna till
delar i olika projekt som till exempel gemenskapsvecka, dans och filmer. Det
har också blivit en naturlig del i verksamheten. För vår verksamhet har alltid
haft invandrare. Egentligen skulle vi ha femtio procent av staten och femtio
procent av kommunen eftersom besökarna alltid har varit invandrare och
svenskar266.

Den främsta anledningen till att man sökt bidrag från Ohöjdens fritidsgård var
att de flyktingbarn som under år 1992 hade anlänt till Industriort, med fritids-
ledarens ord, hade ”intagit” fritidsgården, och problem hade uppstått i kontakt
med ungdomarna från orten. Men fördelen med att barnen från förläggningen
direkt sökte sig till fritidsgården var, som en av föreståndarna uttryckte det, att

(…) de här fick lära sig lite av de normer och regler som gäller i det svenska
samhället267.

Föreståndaren hade på senare tid anordnat konstutställningar där konstnärer från
hela världen fick hänga ut sina alster i fritidsgårdens lokaler. Man ordnade också
musikspelningar för ortens ungdomar och hade bl.a. producerat och spelat in
flera Cd-skivor med lokala musikgrupper. Av de ungdomsintervjuer som senare
gjordes framgick det att på Ohöjdens fritidsgård förenades många ungdomar
med olika etnisk bakgrund. Som en flicka uttryckte det:

(…) här blandas både svenskar och invandrare på alla olika sätt som dom
ordnar. Och det gör ju att då lär man ju tycka bra om dom och då lär man
känna dom mer. För att det blir mer sammanhållning. (Flicka från Industriort).

Det kan noteras att Industriort har en lång erfarenhet av invandring, vilket också
möjligen givit en beredskap att ta emot flyktingar. Den grundläggande rädslan,
som skulle kunna finnas för människor från andra länder, verkade inte existera
här. Erfarenheten och traditionen av invandring på orten hade också bidragit till
att personalen på fritidsgården hade en viss beredskap. Under den tid som
flyktingungdomarna på förläggningen fanns kvar kom de flesta av dessa att
integreras i ungdomsgårdens verksamhet.

                                                  
266 Ur intervju med föreståndare på Ohöjdens fritidsgård februari 1994.
267 A.a.
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Uppföljningssamtal med projektansvariga

Uppföljande telefonintervjuer med de huvudansvariga i de olika projekten
gjordes under hösten 1994, d.v.s. ett år efter den tidigare refererade under-
sökningen.

B- och D-ort

I B-ort fanns det inte kvar någon flyktingförläggning och alla flyktingar hade
försvunnit därifrån. Kontakten mellan ortsbefolkningen och flyktingarna hade
efter ett tag stärkts och blivit mycket bra. B-ortsborna hade insett att det fanns
vissa fördelar med att en flyktingförläggning fanns bl. a. genom att den gav
arbetstillfällen. Den sociala situationen i B-ort var stabil och de sociala pro-
blemen bedömdes av rektor som små.

I den uppföljande telefonintervjun menade den projektansvarige för Klustret i D-
ort att verksamhetens framtid var mycket osäker. Bl. a. hade nedskärningar av
ungdomsanställningarna genomförts, trots att signaler från ungdomarna visat att
behovet av Klustrets verksamhet ökat. Bl.a. sökte sig många ungdomar från
gymnasieskolan dit därför att de känt sig utanför i skolan. Dessa ungdomar fick
en praktisk utbildning i teater, restaurangdrift eller videoteknik. Effekterna av
detta var, enligt en av ledarna, att

(…) åttio procent dök in i olika former av utbildningar efter sin praktik eller
beredskapsarbete på Klustret. (---) Man ser verkligen, att många hittar sitt
intresse och söker sig vidare till folkhögskola, högskola eller annan form av
utbildning. De känner sig behövda eller finner, att detta var precis vad de ville
jobba med268.

Pjäsen, som man hade fått bidrag till från SUR och SIV, fick enligt den projekt-
ansvarige ledaren på Klustret mycket goda recensioner på de 25-tal platser där
den sedan spelades. Som ett resultat ringde ett antal teaterföreningar från olika
delar av Sverige och ville köpa föreställningen. Under hösten 1994 hade man
närmare femtio preliminära bokningar men ingen möjlighet att spela pjäsen. En
av ledarna konstaterade att

Rektorer och lärare var så sura, när vi ville fara ut och turnera, så vi orkade
inte hålla på och tjafsa. (---) Lärarna förstod inte vikten av den kunskap man

                                                  
268 Ur intervju med föreståndare på Klustret gjord september 1994.
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fick genom detta projekt. Skolan är ganska inåtvänd ibland och inte direkt
vidsynt269.

Avslutningsvis kan nämnas att det inte hade förekommit några intermezzon i D-
ort mellan flyktingar och ortsbor vid den tidpunkt då uppföljningsstudien
gjordes.

Bruksort

I uppföljningssamtalet med rektorn på Bruksortsskolan menade hon att det inte
heller här förekom några egentliga problem som rörde flyktingar, trots att ett 50-
tal flyktingbarn fortfarande gick kvar på skolan. Rektorn konstaterade att

vi hade inte några problem under hela förra läsåret, och det känns inte som om
det är några problem nu heller. Det mesta av de problem, som vi har haft, har
lagt sig.270

Problemen med motsättningar mellan Bruksorts- och flyktingungdomar på
skolan kunde hösten 1994 betecknas som ringa. Anledningen till detta, menade
rektorn, var att flyktingförläggningen var under avveckling. De flyktingar som
fortfarande fanns kvar på orten hade fått uppehållstillstånd och väntade på att bli
kommunplacerade på annan ort. De problem som de nu istället brottades med i
Bruksort var av ett annorlunda slag. I de intervjuer som tidigare gjorts menade
rektor att den dåvarande flyktingproblematiken i Bruksort var toppen av ett
isberg. Yttringar av främlingsfientlighet var bara symtom på en än mer grund-
läggande problematik. Vid tidpunkten för den uppföljande intervjun fanns det
tecken på att påståendet hade sin riktighet. Brukortsskolans rektor tog som ett
exempel att på våren 1994 upptäckte man

(…) att det fanns ungdomar som höll på med ganska ordentligt
alkoholmissbruk, och vi anade att det fanns andra saker med. Vi hade några
som fick lämna urinprov, och vi fick några positiva för hasch. Jag for sedan runt
i början av sommarlovet och besökte väldigt många familjer. Inte mår samhället
bra. Det kan jag inte påstå. Detta med rasism tror jag fortfarande bara var
toppen av ett isberg271.

De tidigare upplevda flyktingproblemen i Bruksort hade som nämnts i hög grad
tonats ned. Rektorn beskrev det på följande sätt;
                                                  
269 Ur intervju med fritidsledare på Klustret gjord september 1994.
270 Intervju med rektor för Bruksortsskolan januari 1994.
271 A.a.
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(…) när det väl blev en naturlig del i samhällsbilden, och folk accepterade det,
var det inte så mycket snack. Jag tror att det allra viktigaste är, hur man startar
upp en verksamhet. Kommer man snett ifrån början så tar det en enorm tid att
reda ut det, och då får man sådana problem som vi fick. Om man jämför hur det
var i B-ort, där man innan flyktingarna kom vände opinionen. Där har det inte
varit några problem utan tvärtom. Det blev ledsamheter då man upptäckte att
det var slut på tiden för flyktingförläggningen272.

Bruksortsskolans rektor anade att de främlingsfientliga motsättningarna på orten
hade sin upprinnelse i för dålig förhandsinformation till ortsborna inför den
planerade förläggningens tillkomst. Samtidigt menade hon, att tendenserna med
främlingsfientlighet bara var ett symtom på en social ohälsa vilken bl.a. yttrade
sig i missbruk och våld, och som bottnade i arbetslöshet.

 Industriort

I Industriort hade motsättningarna och bråken mellan flyktingar och ungdomar
på orten helt försvunnit, främst p.g.a. att förläggningen nu var under avveckling.
En annan bidragande orsak var det informationsarbete som personalen från för-
läggningen därefter hade bedrivit.273 Ansvariga i kommunen hade också tagit
initiativ till olika mångkulturella aktiviteter, som skulle genomföras vid
Ohöjdens fritidsgård.

Även i Industriort menade man att information var viktigt i arbetet med att
stävja rasism. Men det fanns ändå, vid tidpunkten för de uppföljande inter-
vjuerna, ett missnöje med flyktingarna och då främst hos vissa grupper. Före-
ståndaren på Ohöjdens fritidsgård menade att

(…) finnarna tycker att det är bara att ”bygga en bro ut i Atlanten” det vill säja
ut med flyktingarna bara. Dessa tillhör den andra generationen. Pensionärerna
är också hårda tror jag274.

Sammanfattning och några slutsatser av den andra förstudien

Det förstudie två främst avsåg att belysa var vilka strategier man hade på fyra
orter för att motverka rasism och främlingsfientlighet vid utplaceringen av
flyktingförläggningar på respektive ort. I två av orterna, Bruks- och B-ort, stod
skolan i centrum eftersom rektorerna i dessa båda lokalsamhällen hade sökt
                                                  
272 A.a.
273 Intervjuer gjorda februari 1994 med föreståndaren på Ohöjdens fritidsgård.
274 A.a.



78

bidrag för åtgärder mot rasism och främlingsfientlighet. I de båda andra orterna
var det föreståndare på ungdomsgårdar som sökt projektpengar.

De fyra orterna skilde sig åt både historiskt och infrastrukturellt. Varken B- eller
Bruksort hade tidigare haft någon större erfarenhet av flyktingar och invandrare.
Industriort däremot hade en lång erfarenhet eftersom det sedan 1940-talet
förekommit stor arbetskraftsinvandring till orten. Under senare tid hade också
ett flertal flyktingförläggningar varit förlagda dit. Vid 1990-talets början hade en
stor del av befolkningen i Industriort invandrarbakgrund. D-ort hade också del-
vis haft stor erfarenhet av invandring, men bygden hade också en historia av
nazism. I D-ort hade man en utvecklad småföretagsverksamhet, men det var
ändå svårt för ungdomar att få ett arbete. Industriort var uppbyggd kring en enda
stor industri och, när intervjuerna gjordes, var tillgången på arbete god. I B-ort
fanns det inte några direkta möjligheter till arbete, utan de flesta arbetspendlade
till den närmast större staden. Bruksort hade mycket dåliga framtidsutsikter
gällande nyetableringar och företagande. Den större industrin och tillika de små
hade dragit ner eller lagt ner sin verksamhet på orten, och många Brukortsbor
hade därigenom blivit tvungna att flytta eller fått ALU-tjänster.

Det hade uppstått problem på alla de fyra orterna när SIV med kort varsel hade
placerat ut flyktingar från Bosnien. I B-ort hade man till skillnad från de övriga
orterna tagit sig tid att informera ortsbefolkningen om vad det innebar att en
flyktingförläggning skulle etableras där. På de övriga orterna hade ingen sådan
information förekommit. I Bruksort hade problemen varit stora vid förlägg-
ningens tillkomst men enligt rektor var dessa enbart ett uttryck för större sociala
problem, toppen av ett isberg. I skolan i Bruksort hade rektor satsat på att det
skulle spridas information i ämnet rasism och främlingsfientlighet. Vid de
intervjuer som senare gjordes kunde dock ingen av de intervjuade ungdomarna
erinra sig att de fått någon sådan information. I Industriort hade man stått
handfallen när flyktingbarnen ”invaderade” fritidsgården, men dessa hade dock
så småningom integrerats i verksamheten. På gården arbetade man med
utgångspunkt i hur besökarna själva ville utforma verksamheten. Man hade
under 1990-talet utvecklat ett kontaktnät i Europa med stöd från EU och man
hade bl.a. gjort resor tillsammans och besökt ungdomsgårdar i andra länder. På
Ohöjdens fritidsgård tog man bara delvis hänsyn till ungdomarnas önskemål om
verksamhetens innehåll, vilket däremot var den absoluta grunden för verk-
samheten på Klustret. Här försökte personalen tillämpa en absolut demokrati,
d.v.s. en person och en röst, och allas åsikt var lika viktig. När fritidsledarna
märkte att det fanns ungdomar som direkt företrädde rasistiska åsikter försökte
de kanalisera dessa till något konkret, och en pjäs utformades i ämnet. Strategin
man hade på Klustret var att till varje pris öppet diskutera och tillvarata de
tankar och idéer som ungdomarna själva uttryckte. Denna inställning i be-
mötandet av ungdomar och de problem som uppstod i samband med förlägg-
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ningarnas etablering var de främsta skillnaderna mellan verksamheterna i D- och
Industriort i jämförelse med skolorna i B- och Bruksort. De bägge skolornas
försök att komma tillrätta med problemen med rasism var att främst satsa på att
informera om rasism och främlingsfientlighet. Detta till skillnad från ungdoms-
gårdarna, där de anställda helt eller delvis utgick från ungdomarna själva och
därigenom sökte skapa en förändring.

Gemensamt för de fyra orterna var hur de projektansvariga betonade det
informativa arbetets betydelse. Man hade dock utformat detta på olika sätt och
utifrån olika utgångspunkter. Som tidigare nämnts hade man i D- respektive
Industriort i sin verksamhet utgått från ungdomarnas egna intressen och förslag
om hur innehållet i projekten på bästa sätt borde utformas. Dessa diskussioner
medförde också att möten skapades mellan ungdomar och vuxna, invandrare och
svenskar. I de bägge skolorna i B- respektive Bruksort var insatserna av mer
temporär art. Här hade man också fått relativt små medel till spridandet av
information om flyktingfrågor i skolorna. I Industriort och D-ort hade det satsats
på mer långtgående projekt inom den redan befintliga verksamheten. Dessa
verksamheter kämpade också med en oviss framtid p.g.a. den osäkra
ekonomiska situationen. De s.k. eldsjälarna inom respektive projekt i D- och
Industriort hade också till viss del blivit experter på att söka ekonomiska medel
för att hålla verksamheten igång.

I huvudstudien valdes slutligen Bruks- och Industriort ut till fördjupade studier.
Anledningen till detta var främst att de båda samhällena uppvisade stora
likheter. T.ex. hade i båda fallen med kort varsel utplacerats flykting-
förläggningar vilket föranledde protester från ortsbefolkningen. I båda sam-
hällena var man beroende av en stor arbetsgivare och hade därigenom tämligen
likartad infrastruktur. Men det fanns också påtagliga skillnader. T.ex. hade man i
Industriort stor erfarenhet av flyktingar och invandrare. Prognosen för att arbets-
tillfällen även skulle finnas på orten i framtiden var relativt god. Detta till
skillnad från Bruksort som befann sig i en ständig kris när det gällde arbets-
tillfällen och historiskt hade mycket liten erfarenhet av invandrare och flykt-
ingar. Skillnaderna och likheterna mellan orterna var avgörande för att valet föll
på dessa.
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Kapitel 7. Flyktingfrågor, rasism och antirasism i
Bruksortstidningen och Industriortsbladet,

1991-1999.

Inledning

Tidningar och andra media brukar i folkmun kallas för den tredje makten, vilket
återspeglar att de kan ha stort inflytande på opinionen. Detta kan också gälla
allmänhetens attityder till invandring och flyktingpolitik. I mitten och slutet av
1970-talet förändrades invandringspolitiken i Sverige från att ha varit restriktiv
till att följa en mer reformvänlig linje, vilket också återspeglade sig i den dåtida
journalistiken. Man skrev om och visade upp invandrare i positiva och odra-
matiska sammanhang. Man menade att det under denna tid fanns

(…) tydliga tecken på en tilltro till journalistikens möjligheter att bidra till
förbättrade etniska relationer275.

När den stora flyktingvågen anlände till Sverige under 1980-talet, menade en del
forskare att media förmedlade en alltför skeptisk syn på invandring och flykting-
politik eftersom mediafolk trodde att opinionen var mer negativ än vad den
egentligen var. När sedan inställningen hos svenskarna förändrades i slutet på
1980-talet, från en positiv till en mer negativ hållning till svensk flyktingpolitik,
fick mediabevakningen en mer positiv inriktning.276 Vissa forskare menar dock
att nyhetsjournalistiken under 1990-talet haft som ambition att lägga sig så nära
en främlingsfientlig opinion som möjligt. Detta har ibland förklarats med att
man inom journalistkåren fått en ökad hörsamhet för behov hos allmänheten277.
Nu behöver man inte dra några sådana slutsatser av medias roll ifråga om
främlingsfientlighet utan man kan nöja sig med att konstatera att media för-
modligen har en stor påverkanskraft gällande människors uppfattning i aktuella
spörsmål, däribland synen på flyktingar och invandrare.

Det finns flera skäl att göra en genomgång av lokalpressen i de båda studerade
orterna. Den ger för det första en bild av vad som faktiskt händer i lokal-
samhället och den närmaste omgivningen, skeenden som ungdomar på de båda
orterna kan tänkas läsa om och referera till. För det andra ger de båda lokal-
                                                  
275 Brune (2000), s. 38.
276 Regeringskansliet. Arbetsmarknadsdepartementet (1987). Lange & Westin (1991).
277 Brune (2000), s. 39.
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tidningarnas insändarsidor en uppfattning om vad allmänheten anser om
invandrare och flyktingar, främlingsfientlighet och integrationsförsök i
Industriort och Bruksort. Även om insändarna inte kan anses ge en heltäckande
eller rättvisande bild av den folkliga opinionen i respektive samhälle kan en för-
förståelse av denna erhållas. Genom att studera nyhetsartiklar och insändare kan
man urskilja likheter, skillnader och tendenser i utvecklingen i Bruks- respektive
Industriort över tid. Tilläggas kan, att båda tidningarna är socialdemokratiska
och har ungefär lika stora upplagor, men till skillnad från Bruksortsbladet som
täcker hela länet med sin utgivning bevakar Industriortstidningen endast halva
det län som den utkommer i.278

Granskningen täcker åren januari 1991 till december 1999 och är inriktad på
nyhetsartiklar, insändare, notiser och reportage som rör invandring, flyktingar
och rasistiska och antirasistiska manifestationer. Artiklarna, notiserna och
insändarna279 har grupperats i treårsperioder, där den första perioden täcker in
åren 1991-1993 då stora flyktingströmmar anlände till Sverige och flykting-
förläggningar skapades över hela landet. Den andra treårsperioden omfattar åren
1994-1996 då delar av flyktingverksamheten avvecklades både nationellt och
lokalt bl.a. till följd av hårdare asylregler. Under den sista perioden, 1997- 1999,
integrerades flyktingar i Sverige eller tvingades att återvända till sina hemländer.
De inlägg som studerats är de med orts- och regional anknytning, men också
artiklar som beskriver flyktingpolitik och flyktingars situation på nationell och
internationell nivå har tagits med. När det gäller artiklar om flykting- och
invandrarfrågor med nationell och internationell inriktning har en avgränsning
gjorts, så att inlägg som har direkt betydelse på det lokala planet t.ex. flykting-
och invandrarpolitiska beslut, rättsliga beslut om rasism och nynazism etcetera
tagits med. Däremot har andra inte inkluderats, t.ex. inlägg på ledar- och kultur-
sidor där innehållet inte bedömts ha betydelse för den lokala diskursen.
Avgränsningen har varit svår att göra, men den har dock tillämpats lika på de
båda lokaltidningarna. Indelningen har gjorts med betoning på det huvudsakliga
innehållet i de olika inläggen.

Nyhetsbevakning i Bruksortstidningen och Industriortsbladet
under perioden 1991-1999 med anknytning till rasism och lokal
flyktingpolitik.

                                                  
278 Bruksortstidningen ca 20 000 1997 och Industriortsbladet ca 25 000 1997. Massmedia
(1999). Namnen på dagstidningarna är fingerade, för att säkerställa de studerade orternas, och
de intervjuade ungdomarnas, anonymitet.
279 Fortsättningsvis används begreppet ”inlägg” för att sammanfattande beteckna dessa.
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Vid genomläsningen av Industriortsbladet och Brukortstidningen för den
aktuella nioårsperioden är intrycket att journalisterna försökte framställa
flyktingsituationen och antirasismen så positivt och nyanserat som möjligt. Som
framgår av tabell 2 fanns det en anmärkningsvärd skillnad mellan tidningarna i
antalet incidenter med rasistisk prägel som beskrevs. Industriortsbladet innehöll
nästan dubbelt så många artiklar och notiser (216 inlägg) som beskrev nazism,
hot, attentat och olika rättsliga påföljder av brott av nazistisk eller rasistisk natur
än i Brukortstidningen (122 inlägg).280 Reportagen och artiklarna var ofta
relaterade till händelser i de bägge närbelägna tätorterna, dels T-köping nära
Industriort och dels L-stad, den närmast belägna staden. Även under 1991-99
beskrevs mer än dubbelt så många fall med rasistiskt innehåll som fick rättslig
prövning i Industriortstidningen (81 fall) jämfört med Bruksort, där 36 fall blev
rättsligt prövade. Det var också betydligt fler artiklar om lokal flyktingpolitik
och flyktingars situation i Industriortsbladet (247 inlägg) jämfört med
Bruksortsbladet (144 inlägg). Inlägg med sådant innehåll minskade i båda
tidningarna under den undersökta tidsperioden. Man refererade mycket oftare till
antirasistiska demonstrationer i kommunen och dess närhet i Bruksortstidningen
(224 inlägg) än i Industriortsbladet under samma tid (186 inlägg). Man beskrev
också oftare rasistiska incidenter och manifestationer respektive åtgärder mot
rasism på skolan i Industriortsbygden (57 inlägg) än i Bruksortslänet (40 inlägg).
Antalet inlägg om nationell flyktingpolitik ökade i Bruksortstidningen under
1990-talet medan tendensen delvis var den motsatta i Industriortsbladet.

                                                  
280 Vid kategoriseringen har indelningen gjorts med tonvikt på essensen i innehållet i
respektive inlägg.
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Det var främst i beskrivningarna av rasism och främlingsfientlighet samt
antirasistiska aktiviteter som de båda lokaltidningarna skilde sig åt. Av inläggen
i Bruksortstidningen framgår att rasism och främlingsfientliga attentat,
trakasserier, hot etc. legat på en jämn nivå under hela 1990-talet. I Industriorts-
bladet däremot nästan fördubblades antalet inlägg om rasism och främlings-
fientlighet under samma period. Delvis motsatta tendenser var det ifråga om när
det gäller antalet inlägg om demonstrationer och andra manifestationer mot
rasism. Under den första treårsperioden var det på bägge orterna relativt låg
aktivitetsnivå i detta avseende, medan de antirasistiska aktiviteterna nådde sin
kulmen i slutet av 1990-talet. I Bruksortstidningen fanns det ett flertal artiklar
om den lokala flyktingsituationen under periodens första tre år, 65 inlägg, men
sedan avtog successivt nyhetsrapporteringen med sådant innehåll vilket också
var fallet i Industriortsbladet.281

Åtta artiklar och notiser i Bruksortstidningen handlade om händelser i Bruksort
medan sjuttiotre inlägg i Industriortsbladet rörde händelser i Industriort. Skill-
naden berodde förmodligen på att Industriort är centralort i kommunen medan
Bruksort är en av flera tätorter i L-stads kommun. De artiklar som handlade om
förhållandena i Industriort beskrev alla, med några få undantag lokal flykting-
politik, flyktingsituationen, kulturmöten och information. Endast en artikel
handlade om nazistiska hot. De artiklar som rörde Bruksort behandlade alla
utom två hot, trakasserier, rasism och nazism. De två övriga artiklarna beskrev
lokal flyktingpolitik och kulturutbyte mellan ortsbefolkning och etniska grupper.

Under 1992 – 93 kunde man av reportagen i de bägge tidningarna skönja att en
viss turbulens rådde runt om i respektive län p.g.a. utplaceringen av flyktingar
från främst f.d. Jugoslavien. I Bruksortsbladet beskrev fyra artiklar och notiser
reaktionerna från ortsbefolkningen i Bruksort när flyktingförläggning utplacera-
des på orten. År 1992 är också det år med flest artiklarna om Industriort i
Industriortsbladet, 21 stycken. Femton av dessa behandlade lokal flyktingpolitik,
och i fyra artiklar rapporterades det från möten och föreläsningar som direkt
eller indirekt hade med flyktingförläggningens utplacering att göra. I ett
reportage beskrevs Industriort som en mångkulturell ort där människor från
olika delar av världen lever, bor och samarbetar. Också av övriga artiklar,
notiser och reportage om Industriort under de följande åren framgick att det var
en kommun som hade en generös inställning till att ta emot flyktingar i jäm-
förelse med andra närliggande kommuner. Detta visade sig genom att kommun-
fullmäktige i Industriort ofta tog beslut om att öka flyktingkvoten till orten
medan man i andra kommuner i länet blev mer restriktiva.

                                                  
281 Tabell 7.1.
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Inläggen i Brukortstidningen och Industriortsbladet 1991-1999: innehåll

Innehållet i de bägge tidningarna dominerades under första hälften av 1990-talet
av nyheter med lokalt flyktingpolitiskt innehåll. I Brukortstidningen under 1991
var det främst ett antal artiklar om en flyktingförläggning som misskötts och
polisanmälts av ortsbefolkningen. Under året skrevs också många artiklar om
flyktingar som trakasserats och hotats av lokalbefolkningen i olika städer och
orter i länet. Inläggen kunde ha rubriker som Fortsatta trakasserier mot iranska
flyktingar. Flera personer har hörts av polisen282, Flykting misshandlad283. Skol-
valet i länet uppmärksammades detta år eftersom olika främlingsfientliga och
rasistiska partier fått en stor andel av rösterna. Också i Industriortsbladet kunde
man läsa om hur olika flyktingförläggningar etablerats under 1991, men sam-
tidigt om hur olika rasistiska och främlingsfientliga grupper började få fotfäste i
länet. Första flyktingarna på plats i S-hemmet. Här får de bo tills beskedet om
uppehållstillstånd blir klart284, 18-åring skulle spränga flyktinghemmet i luften.
Misstänks ha plundrat kista med sex kilo dynamit och sprängkapslar285,
Flyktingfientlig monarkist vill in i kommunfullmäktige. Framstegspartisten XXX
vill inte ha in slödder i Sverige286, osv.

Under 1992 accelererade flyktingströmmen vilket också visade sig i
nyhetsrapporteringen från de bägge länen. Trakasserierna mot flyktingarna
ökade och rasistiska grupper försökte att sprida sitt budskap på olika skolor. I ett
flertal artiklar beskrevs detta med bl.a. rubriker som Rasistisk organisation
försöker nå skolorna. Elevrådet vill att SÄPO informerar eleverna om vad VAM
står för287, Invandrare mobbas, VAM sprider hat i skolorna288. Artiklarna i
Industriortsbladet innehöll till största andelen reportage om det lokala flykting-
mottagandet och befolkningens och lokala makthavares reaktioner på detta.
Rubriker förekom som: Trötta och slitna på flykt från kriget kom de till K-stad.
65 barn och vuxna från forna Jugoslavien söker nu asyl289, Invandrarverket
vädjar om hjälp åt flyktingarna. XXX hotell aktuellt för ett 80-tal från
krigshärjade Jugoslavien290, I X- Sverige behövs 10 000 flyktingplatser. Men K-

                                                  
282 Nyhetsartikel i Bruksortstidningen, januari, 1991.
283 Nyhetsartikel i Bruksortstidningen, mars, 1991.
284 Nyhetsartartikel i Industriortsbladet, januari, 1991.
285 Nyhetsartartikel i Industriortsbladet, april, 1991.
286 Nyhetsartartikel i Industriortsbladet, maj, 1991.
287 Nyhetsartikel i Industriortsbladet, oktober, 1992.
288 Nyhetsartikel i Brukortstidningen, november, 1992.
289 Nyhetsartikel i Industriortsbladet, juni, 1993.
290 A.a.



86

stad tar inte emot fler asylsökande291. I de större städerna i de bägge länen tilltog
attentaten och hoten mot flyktingarna, och de två städer som låg närmast de
undersökta orterna blev senare också fästen för olika nynazistiska grupper.
Manifestationer mot rasism företogs allt oftare av den inhemska befolkningen,
vilket också visades i ett stort antal artiklar de sista åren under 1990-talet.

Rapporteringen av händelser av omnämnt slag var ojämnt fördelad mellan de
undersökta orterna. I Bruksortsbladet var det, vilket tidigare nämnts, klart färre
artiklar än i Industriortsbladet. I åtta artiklar rapporterades om skeenden från
Bruksort under 1990-talet medan det däremot var drygt nio gånger så många, 73,
som rapporterade om händelser från Industriort i Industriortsbladet. Industriorts-
bladet innehöll 1991 fyra artiklar och notiser om antirasistisk och flyktings-
tödjande verksamhet på orten. Bl.a. beskrevs i en artikel hur olika etniska
grupper hade samlat in pengar till stöd för flyktingar från deras egna hemländer.
I Bruksortsbladet fanns det inga inlägg om händelser från Bruksort under 1991.
Däremot kännetecknades 1992 av stor turbulens i samband med flykting-
förläggningarnas etablerande vilket också visade sig i ett ökat antal inlägg i de
båda tidningarna om det lokala flyktingmottagandet. I Bruksortsbladet infördes
två artiklar och två notiser under juli månad som beskrev hur de nyanlända
flyktingarna trakasserats på orten. Industriortsbladet innehöll 21 artiklar och
notiser, varav flertalet beskrev flyktingarnas situation, reaktionerna från orts-
befolkningen mot flyktingarna, hur myndigheterna försökte informera om den
lokala flyktingpolitiken etc. Under rubriken. Invandrarverk sätts på hårt prov av
flyktingarna. - Det är nätt och jämt att vi lyckas hålla näsan över vattenytan292

beskrevs arbetssituationen för personalen på förläggningarna på orten.  Det
fanns också rubriker som illustrerade hur ryktesspridningen om de nyanlända
flyktingarna hade florerat i båda länen: De bajsar på gräsmattan – men inte
mina grannar. - Hotfull stämning vid hyresträff om Jugoslavienflyktingarna293,
De kan svälta för en video (---)294. Sanningen bakom myten om pengarna295, etc.
Inlägg med rubriker som t.ex. Måste man dö för att få stanna?296. visade hur de
nyanlända flyktingarna upplevde situationen. I tidningarna framgick det också
att möten mellan personal från invandrarverket och ortsbefolkningen och andra
åtgärder kom att lugna ner känslorna: Mötet gav resultat – vakter patrullerar297,
Lugnare i (…) tack vare bevakning. - Vi har kommit tillrätta med en del

                                                  
291 Nyhetsartikel i Industriortsbladet, juli, 1992.
292 Nyhetsartartikel i Industriortsbladet, juni, 1992.
293 Nyhetsartikel i Industriortsbladet, augusti, 1992.
294 A.a.
295 A.a.
296 A.a.
297 A.a.



87

problem298. Man kan utläsa att situationen var besvärligast under juli och augusti
1992. De artiklar som därefter följde under året i de båda tidningarna var av mer
informativ karaktär, och handlade om flyktingsituationen på orten och
situationen i flyktingarnas hemländer.

Under 1993 var det mestadels lokala flyktingpolitiska frågor som penetrerades i
tidningarna. I Bruksortstidningen fanns det bara ett inlägg som beskrev den
lokala flyktingpolitiska situationen i Bruksort: Flyktingarna kvar i Bruksort299. I
Industriortstidningen kunde man utläsa att de antirasistiska manifestationerna
och kulturevenemangen tilltog: Etiopisk popband inviger kulturforums
jubileum300, Låt oss ge bevis på solidaritet och få stopp på allt lidande301.
Kommunalfullmäktiges ordförande talade sig varm för krigsoffren i forna
Jugoslavien302. Den hätska stämningen mot flyktingarna verkade successivt ha
lagt sig och det mångkulturella utbytet och manifestationerna mot rasism och
främlingsfientlighet ökade alltmer både i Bruksort och i Industriort.

År 1994 fanns det 15 artiklar i Industriortsbladet om bl.a. antirasistiska mani-
festationer, kulturevenemang och flyktingsituationen på orten. Året inleddes
dock med en manifestation med rasistiska förtecken. I Industriortsbladet sum-
merade man: Industriortspolisen tog in brinnande kors och fyllon303. I
Industriortsbladet beskrevs för övrigt hur flyktingmottagandet och ortens för-
läggningar alltmer börjat avvecklas under detta år. Bruksort omnämns inte i
Bruksortstidningen under 1994 men däremot under nästkommande år. I två
artiklar under hösten 1995 beskrevs hur nynazismen alltmer verkade få fotfäste i
Bruksort: Nytt nazistparti värvar medlemmar304 och Föräldrarna åtalas för att
de plockade bort nazistsymboler305 var några av rubrikerna. Under hela året
fanns bara en artikel om Industriort i Industriortsbladet vilken beskrev när en
grupp med ortens ungdomar gjorde ett besök i ett koncentrationsläger och det
antirasistiska arbete som detta besök resulterade i.

Under de följande åren fortsatte det antirasistiska arbetet och främjandet av
mångkulturalism i Industriort. Inga händelser med rasistisk eller nynazistisk
prägel verkar ha förekommit och Industriorts kommunalfullmäktige beslutade
både 1997 och 1999 att orten skulle ta emot fler flyktingar. Bruksortstidningen
                                                  
298 A.a.
299 Nyhetsartikel i Bruksortstidningen, januari, 1993.
300 Notis i Industriortsbladet, oktober, 1993.
301 Artikel i Industriortsbladet, december, 1993.
302 Artikel i Industriortsbladet, december, 1993.
303 Artikel i Industriortstidningen, januari, 1994.
304 Artikel i Brukortstidningen, augusti, 1995.
305 Artikel i Brukortstidningen, november, 1995.
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innehöll inga inlägg om rasistiska eller antirasistiska händelser i Bruksort under
den senare hälften av 1990-talet.

Skolorna och fritidsgårdarna i respektive lokalsamhälle verkar inte ha stått i
händelsernas centrum ifråga om nynazism, antirasism och dylika företeelser.
Endast i ett enda inlägg beskrevs Bruksortsskolan och då en händelse när
föräldrarna åtalades för att ha plockat bort nazistsymboler från elevers kläder. I
en artikel i Industriortsbladet beskrevs en av skolorna i Industriort och dess
förberedelse inför att flyktingarna skulle börja på skolan: H-skolan förbereder
sig att ta emot Bosniska elever. Invandrarverket informerade om flyktingarnas
kultur och historia306.

Insändare i Bruksortstidningen och Industriortsbladet 1991-1999:
omfattning och inriktning

I Industriortsbladet fanns det under åren 1991-1999 betydligt fler insändare om
rasism, flyktingfientlighet och flyktingpolitik än i Bruksortstidningen (tabell 3).
En förklaring kan vara den insändarpolitik som redaktionen på Brukorts-
tidningen bedrev vid denna tid. I en insändare från 1991 ifrågasattes och
belystes redaktionens handlingssätt ifråga om urvalet av insändare. Insändar-
skribenten undrade om Bruksortstidningen stoppar (…) insändare riktade mot
invandrare?307 Chefredaktören för Bruksortstidningen svarade - Utgivaren är
ansvarig, inte insändarskribenten 308. Hon menade att en chefredaktör måste stå
till svars för alla inlägg på insändarsidorna, också uttalanden som kan verka
kränkande för vissa samhällsgrupper vilket motiverade en restriktiv hållning.
Under 1990-talet minskade antalet insändare där flykting- och invandrarfrågor,
rasism och främlingsfientlighet debatterades. Under den första treårsperioden
var det ungefär lika många insändare i Bruksortstidningen som var positiva som
negativa till flyktingar och invandrare. En likartad tendens återfanns i de båda
tidningarna i insändarna om nationell och lokal flyktingpolitik. Under tids-
perioden 1991-1993 var en övervägande del av insändarskribenterna negativa
till den förda invandrings- och flyktingpolitiken medan det omvända var fallet
under perioden 1997-1999. Det fanns en skillnad mellan de båda tidningarnas
insändarsidor under 1994-1996 då det i Bruksortstidningen var en klar övervikt
av insändarskribenter som var positiva till svensk flyktingpolitik. Det var dock
något fler som var negativa till den lokala flyktingpolitiken. I Industriortsbladet
var tendenserna de motsatta: det var något fler positiva till den lokala

                                                  
306 Artikel i Industriortsbladet, december, 1993.
307 Bruksortstidningen, augusti, 1991.
308 A.a.
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flyktingpolitiken, men mer än dubbelt så många var negativa till nationell flyk-
tingpolitik jämfört med dem som var positiva.

Under den sista treårsperioden på 1990-talet hade insändare med en negativ
inställning till flyktingar och flyktingpolitik minskat betydligt i de båda
tidningarna.309

                                                  
309 Tabell 7. 2.
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Förklaringar till tabell 7.2:
Värdering: insändare som uttrycker en negativ inställning till flyktingar och invandrare och/eller stöd
för rasistiska och främlingsfientliga yttringar placeras i kolumnen för minus (-),
Dito med en positiv inställning till flyktingar och invandrare och/eller avståndstagande från rasistiska
och främlingsfientliga yttringar markeras med plus (+)
Flyktingar och deras situation: insändare där skribenten uttrycker sig förstående (+) respektive
oförstående (-) till hur flyktingars situation är.
Inlägg rörande nationell flyktingpolitik: diskussioner för (+) och emot (-) den förda svenska
flyktingpolitiken.
Situationen för svenskar: inlägg om svenskarnas situation i jämförelse med flyktingars och
invandrares. Ett positivt inlägg kan vara att vi svenskar har det bra och kan dela med oss. I ett negativt
inlägg kan det påpekas att svenskarna har det dåligt vilket skulle motivera en mindre generös
flyktingpolitik.
Lokal flyktingpolitik och flyktingfrågor: inlägg som var för eller emot lokala politiska beslut och
verksamheter, t.ex. invandrarbyråns verksamhet, avvisningar av flyktingar från orten, lokala
organisationers verksamhet, flyktingars rättigheter etc.
Rasism, främlingsfientlighet och nynazism: insändare där man är kritisk mot rasism, nazism,
främlingsfientlighet (+) och de som diskuterar begreppen utifrån ett försvar av t.ex. minskad
invandring, där man citerar exempelvis
Sverigedemokraterna eller andra främlingsfientliga partier eller grupper på högerkanten: att
skribenterna inte fick yttra sej förrän de tolkas som exempelvis rasister (-)
Övriga inlägg: inlägg med ett mer ospecificerat innehåll.

Innehållet i insändarna i Bruksortstidningen

I endast sju insändare 1991 diskuterades ämnet flyktingpolitik, rasism och
främlingsfientlighet. I en av dessa undrade skribenten under rubriken Får
flyktingarnas barn behandlas hur som helst? varför inga extraresurser hade
ställts till förfogande för flyktingbarnen i en av länets skolor. Insändarskribenten
konstaterade att lärarna sviktar och några av flyktingbarnen ej mår bra.310 I ett
annat inlägg var skribenten kritisk till hur handläggningen kommunalt hade gått
till gällande beslutet om att starta en flyktingförläggning på en ort i länet.311 I två
insändare undrade skribenterna över hur utbredd rasismen egentligen var i två av
de större städerna i länet och menade att de själva indirekt drabbats av disk-
riminering, men att de hade också märkt hur rasistisk och främlingsfientlig men-
talitet alltmer börjat att få fotfäste.312 I en annan insändare vände man sig emot
de reella kostnaderna för invandringen. Under rubriken - Invandrarna kostar oss
40 miljarder ifrågasattes den förda invandrings- och flyktingpolitiken. Skri-
benten såg det som ologiskt att låna pengar utomlands och sedan betala ut dessa
igen för att flyktingar och invandrare skulle ha möjlighet att komma till Sverige.
Avslutningsvis konstaterandes att syftet med inlägget inte var att skriva utifrån
(…) någon rasistisk baktanke utan är helt upplysande.313

                                                  
310 Bruksortstidningen, februari, 1991.
311 Bruksortstidningen, mars, 1991.
312 Brukortstidningen, maj och november, 1991.
313 Brukortstidningen, augusti, 1991.
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1992 infördes tretton inlägg som berörde flyktingfrågan, rasism etc. I ett av dem
menade en insändarskribent att flyktingar skulle akta sig för att bli kära i
svenskar eftersom de då, trots att de bildat familj, kunde utvisas. Författaren av
in-sändaren hade själv drabbats av detta. Hon menade att alla i familjen blir
lidande, saknaden efter honom är så svår att mina barn mår psykiskt dåligt.314

I ett annat inlägg framhöll skribenten att man skulle ta reda på fakta om
kostnaderna för invandringen först innan man gjorde några uttalanden. Man
skulle inte låta sig (…) dras med i detta missnöje som alltid blossar fram i eko-
nomiska kristider.315

I kategorin Rasism, flyktingfientlighet, nynazism återfanns tre insändare i vilka
det hävdades att man måste kunna diskutera flyktingpolitik utan att bli beteck-
nad som rasist. I en av dessa insändare med rubriken – Jag är realist inte rasist
menade skribenten att inläggen i media om invandrare och flyktingar ofta var ut-
formade som snyftpropaganda.

(…) det värsta är att vanligt folk inte törs yttra sig och säga sin mening öppet
som en följd av propaganda och hjärntvätt för då är man direkt rasist, inte
realist.316

I ett inlägg som placerats i kategorin övrigt tackade skribenten under rubriken
Generöst mot flyktingarna enskilda och olika organisationer som skänkt medel
till flyktinginsamlingar. Insändaren avslutades med ursäkten att:

(…) om vi nu glömt någon så känns det skönt att kunna skylla på att
generositeten och värmen är så stor att det är lätt att någon försvinner i
mängden.317

Insändarna 1993 var arton till antalet och diskuterade främst svensk flykting-
politik. Den rasistiska gruppen Ultima Thule hade spelat i länet och i en tredje-
del av inläggen under året diskuterades lämpligheten med dessa spelningar.

Under 1994 var endast fem insändare införda i Bruksortstidningen vilka
handlade om den svenska flyktingpolitikens för- och nackdelar. Året därefter var
däremot insändarantalet 21. Året 1995 inleddes med argument för och emot ett
                                                  
314 Bruksortstidningen, januari, 1992.
315 Bruksortstidningen, februari, 1992.
316 Bruksortstidningen, februari, 1992.
317 Bruksortstidningen, juli, 1992.
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kommande moskébygge i en av länets större städer. I en insändare ifrågasattes
motivet till att kommunen inte kunde upplåta mark till moskébygget eftersom:

(…) alla olika religiösa sekter som finns i (S-stad) alla har de fått egen kyrka
eller tempel.318

I två av insändarna argumenterades det emot moskébyggets verkställande med
hänvisning till Sverigedemokraterna som menade att Islam var en odemokratisk
religion319, och att en majoritet av befolkningen i den berörda kommunen var
emot uppförandet.320

Insändarna under 1996 bestod liksom föregående år främst av inlägg för och
emot Sveriges flyktingpolitik. År 1997 infördes sex insändare. I en av dem
ifrågasattes människors passivitet gentemot den framväxande nynazismen. Bl.a.
kommenterades polisens passivitet under en demonstration med nazistiska för-
tecken. Inlägget avslutades med:

Hur kan poliser tillåta demonstrationer där dom ser förbi allt som händer. Det
är både fegt och skamligt. Det är dags att vi vaknar upp och väljer sida, för
eller emot.321

I nio insändare under 1998 fördes diskussioner om olika nationella och lokala
flyktingpolitiska problem. Ett ämne som fortfarande diskuterades var det plan-
erade moskébygget i en av länets städer. Den svenska flyktingpolitiken var fort-
farande ett dominerande ämne. Bl.a. fördes en diskussion om Sverige-
demokraterna var nazister eller ej och det rimliga i deras krav att slänga ut alla
invandrare från Sverige. Samma ämnen återkom året därefter. År 1999 var det
totala antalet insändare 16 stycken. I en, vars innehåll handlade om svensk
flyktingpolitik, menade debattören att Sverige skulle bedriva samma flykting-
politik som Finland där man bara tog in 50 flyktingar per år. Sverige borde
istället hjälpa människorna i deras hemländer.322 Man diskuterade också mordet
på fackföreningsmannen Björn Söderberg som blivit skjuten av nynazister.
Under rubriken Fortsätter värna vårt öppna samhälle menade skribenten att:

                                                  
318 Bruksortstidningen, februari, 1995.
319 A.a.
320 A.a.
321 Bruksortstidningen, december, 1997.
322 Bruksortstidningen, april, 1999.
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Vi känner vrede och avsky inför det som inträffat. Vi tänker fortsätta att värna
vårt öppna samhälle genom att tala och skriva öppet om det som sker omkring
oss. 323

Insändare i Industriortsbladet

I Industriortsbladet var det 1991-1996 en övervikt av insändare där skribenterna
var negativt inställda främst till nationell och lokal flyktingpolitik. I majoriteten
av de 33 insändarna under 1991 diskuterade skribenterna rasism och främlings-
fientlighet. Bl.a. menade en skriftställare i sitt inlägg att Framstegspartiet ger
svar om rasism324 och i ett svar på detta framhöll en annan att Framstegspartiet
uppmuntrade till rasism.325 I de flesta inläggen tog man också här avstånd från
rasism och nynazism med rubriker som: Visa avsky mot nynazismen326, Stäng
portarna för nazismen327, Nazismen – en sinnessjukdom328 etc. Men vissa
insändarskribenter menade att främlingsfientliga partier inte var nazister utan
istället motarbetade sådana tendenser i samhället.329 De pläderade för folkom-
röstning om invandringen, vilket var att ta hänsyn till folkviljan, hävdade man i
inläggen.330 Under åren 1992-1993 publicerades 137 insändare, varav ett stort
antal behandlade rasism, nationell och svensk flyktingpolitik. År 1992 togs 61
insändare på dessa teman in och de flyktingpolitiska spörsmålen dryftades
flitigt. De skribenter som ställde sig negativa till svensk invandringspolitik
frågade sig vad kostnaderna för flyktingpolitiken blev och om det var rätt flykt-
ingar som kom till landet. De som var positiva till flyktingpolitiken menade att
man måste förstå flyktingarnas situation och att invandringen även kunde vara
lönsam för Sverige. En av de sistnämnda skribenterna menade att kommunen
förmodligen inte skulle stanna av om invandringen avtog men att den skulle:

(---) med säkerhet bli en avsevärt fattigare kommun i kulturellt avseende. Trots
ett ökat engagemang är kommunens flyktingmottagande en mycket blygsam gest
mot en allt ökande ström av flyktingar från världens oroshärdar.331

                                                  
323 Bruksortstidningen, oktober, 1999.
324 Industriortsbladet, maj, 1991.
325 A.a.
326 Industriortsbladet, oktober, 1991.
327 A.a.
328 A.a.
329 A.a.
330 A.a.
331 Industriortsbladet, januari, 1992.
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I de diskussioner som fördes på insändarsidorna om rasism och nynazism
menade några att de inte kunde yttra sig om flyktingar och invandrare, eftersom
de förmodade att de därigenom skulle komma att kallas för rasister. En skribent,
vilken ifrågasatte svensk flyktingpolitik, använde pseudonymen svensk men
vågar snart ej kalla mig så utan att bli utpekad som rasist!332 En annan skribent
menade att Sverige hade fått en omvänd rasism p.g.a. att

Alla som inte sympatiserar med den rådande flyktingpolitiken trakasseras och
skälls för rasister.333

De som var negativa till flyktingar och invandring menade att de inte var rasister
utan snarare realister. De ansåg också att det var fel invandrare som kom till
Sverige, d.v.s. inte flyktingar i nöd utan snarare s.k. lyxinvandrare.334

En annan skribent menade att Birgit Friggebo, som uttalat sig om Kosovo-
albaners snatterier, hade rätt. Friggebo hade vågat säga sanningen.

Det får ju inte vi svenskar göra. Skitsnack. Vi ska inte krypa och gömma oss som
möss och råttor i vårt lugna och sköna land och knappt våga existera.335

Det fanns också de som i sina insändare menade att svenskarnas situation
kraftigt försämrats p.g.a. den invandringspolitik som bedrevs, Vi får avstå om-
sorg för flyktingarnas skull.336

I de inlägg som var mer positiva till flyktingpolitiken framhölls att man inte
skulle skylla på flyktingarna utan försöka förstå deras situation, t.ex. genom att
besöka flyktingslussen.337

Under 1993 ökade inläggen i Industriortsbladet däribland de som var negativa
till svensk flyktingpolitik. Men även antalet insändare mot främlingsfientlighet
och rasism var stort. I en av insändarna menade skribenten att man som männi-
ska måste protestera mot dessa känslokalla urladdningar och hat och avslutade
inlägget med att citera den tyske poeten Wolf Biermann:

                                                  
332 A.a.
333 Industriortsbladet, februari, 1992.
334 A.a.
335 Industriortsbladet, augusti, 1992.
336 Industriortsbladet, september, 1992.
337 Industriortsbladet, sept-okt 1992.
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Förskräckas i denna skräckens tid/dom hoppas ju detta/att innan kampen
börjat/vi gett oss utan strid. 338

Efter en nedgång i antalet insändare under 1994 kom en topp 1995. Nästan hälf-
ten av det dryga 80-talet inlägg var negativa till svensk flyktingpolitik. I några
av länets större städer hade nynazismen börjat slå rot och en av dessa hade blivit
högkvarter för ett flertal av dessa grupper. Organiserandet av aktioner och
distributionen av nynazistisk propaganda skedde till viss del med utgångspunkt
från denna stad. Också många attentat och hotelser emanerade härifrån. Många
visade i insändarna sin avsky för dessa nynazistiska grupper och deras före-
havanden. Man uppmanade till ett stopp mot nynazisterna, man betonade att de
inte var välkomna, och att människor tillsammans måste engagera sig för att
kämpa emot dessa grupper. Insändarsidorna i början av 1996 fylldes av reak-
tioner mot avvisningarna av kurder i Åsele. Skribenterna menade att beslutet
skulle rivas upp och omprövas. Det fanns också de som framförde att den då-
varande invandrarministern Leif ”Blomman” Blomkvist skulle stå på sig.339

Under detta år fanns det ingen insändare där rasism och nynazism diskuterades.

Under de tre sista åren, 1997- 1999, var ett flertal av insändarna positiva till att
flyktingar och invandrare kom till Sverige. Endast i de två första insändarna
1997 uttrycktes negativa inställningar till nationell och lokal flyktingpolitik.

Sammanfattning

Av tidningsgenomgången framgår att samtidigt med att inläggen om nazism,
rasism och främlingsfientlighet efterhand ökade mellan åren 1991-1999 i
Industriortsbladet, ökade också antalet reportage om antirasistiska möten,
manifestationer, demonstrationer o dyl. under samma tid. I Brukortsbladet var
tendensen att inlägg om rasistiskt präglade hot, attentat etc. minskade i slutet av
1990-talet medan artiklar om antirasistiska manifestationer och demonstrationer
däremot ökade under samma tid. Under år 1992 återspeglades i tidningsrapp-
orteringen en viss turbulens på de bägge orterna när flyktingförläggningarna eta-
blerades på respektive ort. Inlägg av lokal flyktingpolitisk karaktär minskade
successivt i antal i de bägge tidningarna under 1990-talet. Nynazistiska grupper
började att få fotfäste i de bägge kommunerna med bl.a. attentat, hot och mani-
festationer mot invandrare och flyktingar. I Industriortsbladet framgick det tyd-
ligt att rasismen och främlingsfientligheten ökade i länet, tillika de rättsliga
efterspelen mot nynazism och rasism.

                                                  
338 Industriortsbladet, augusti, 1992.
339 Industriortsbladet, februari, 1996.
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På insändarsidorna diskuterades för och emot den nationellt och lokalt förda
flykting- och invandringspolitiken. Många av de skribenter som var negativa
menade att man skulle avhjälpa de ekonomiska problemen för svenskarna innan
Sverige tog emot flyktingar. De som var för en ökad invandring och flykting-
hjälp menade att invandringen berikade landet kulturellt och att man måste
hjälpa människor på flykt. De som argumenterade emot flyktingpolitiken var
rädda att själva bli betecknade som rasister. Man såg istället på sig själva som
realister. I många inlägg tog man avstånd till den framväxande rasismen och ny-
nazismen och man sade sig vilja göra allt för att hindra sådana tendenser från att
utvecklas i de bägge länen.

I ett flertal insändare i Industriortsbladet var skribenterna, framförallt mellan
1991-96, negativt inställda till svensk flyktingpolitik, flyktingar och invandrare.
Dessa insändare var skrivna av personer som bodde i de större närbelägna
orterna och den omgivande bygden till Industriort. Industriort däremot fram-
ställdes i ett flertal artiklar i Industriortsbladet som mångkulturellt och
invandrarvänligt. Restriktiviteten till att publicera insändare i Bruksortsbladet
har sannolikt inneburit att det varit svårt att få en riktig bild av stämningarna på
orten. Det var också få insändarförfattare som bodde i Bruksort.
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Kapitel 8. Mötet med ungdomarna i Bruksort och
Industriort

Som forskare gör man sig ofrånkomligt en egen personlig och subjektiv bild av
det kontext som intervjuer och annan datainsamling sker i. Jag har bedömt att
det är av värde att säga åtminstone något om de bilder jag fick vid besöken i
Bruks- respektive Industriort, eftersom det sannolikt påverkat min förståelse av
ungdomarnas berättelser och av hur det är att vara den andre på respektive ort.

Främling i Bruksort, obemärkt i Industriort

Som så många andra små svenska brukssamhällen andas Bruksort att det har sett
sina bästa dagar. Det är inte stort; centrum består i stort sett av en huvudgata,
kantad av en Konsumbutik, en del småaffärer, busstationen och en bensinmack,
samt av några tvärgator. I närheten ligger badhuset, Folkets Hus och skolan. Det
stora gamla brukshotellet är en smula avsides beläget på andra sidan samhället.
När jag vandrade runt i Bruksort fick jag många gånger känslan av att som ende
främling ständigt vara iakttagen, och stundtals blev jag direkt uttittad. Ortens
videofilmsförsäljare konstaterade:

Folk är rädda eller snarare skygga för alla främmande som kommer hit.

Jag kom ihåg det förra besöket i Bruksort som jag gjorde för arbetet med
utvärderingsstudien. Jag anlände sent och skulle köpa en dricka på det enda
öppna stället – en hamburgerrestaurang. När jag kom in i lokalen tystnade alla
besökare i lokalen och jag kände deras blickar när jag gick fram emot disken för
att beställa. När jag lämnade lokalen hörde jag hur diskussionerna återupptogs.

Det gamla brukssamhället var påtagligt närvarande: t.ex. i det kommunala
badhuset, vars besökare mestadels utgjordes av äldre män med tärda och härjade
kroppar och ansikten, av deras samtal att döma arbetslösa eller pensionerade
bruksarbetare. De påminde mej om några av mina gamla vänner som i hela sitt
liv hade arbetat i gruvan eller industrin.

Hotellet, där brukspatronen förmodligen en gång suttit i den stora matsalen och
druckit grogg med några av sina gäster, drevs nu, efter det att den förre ägaren
drivit det i konkurs, med starta-eget-bidrag och ALU-anställningar, och få om
någon hyste egentligen några förhoppningar om att det skulle kunna bära sig i en
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framtid. Ett återkommande tema hos många av de jag talade med i Bruksort
gällde att stanna eller flytta. En i hotellpersonalen konstaterade:

(…) de som har flyttat från Bruksort är dom som har något i huvudet. Vi andra,
fortsatte han, har gett upp eller är enbart korkade som har stannat kvar.

Som nyanländ besökare i Industriort möttes jag av flera supermarkets, ett större
hotell, kafé, bokhandel, apotek, bank, kommunhuset, och sist men inte minst –
Industriortsverken. Industriort utstrålade betydligt mer av välmåga och moder-
nitet än Bruksort, men också ett betydligt livligare och mer sammansatt folkliv.

Det jag lade märke till när jag rörde mej i de centrala delarna av Industriort var
att ingen noterade min närvaro på samma sätt som man hade gjort i Bruksort. I
Industriort fick jag känslan av att det inte spelade någon roll vem jag var. Ingen
tog någon som helst notis om mej och min person. Jag lade också märke till hur
folk av olika nationaliteter naturligt fanns till-sammans i samhället. Alla dessa
människor med olika internationella bakgrunder tycktes prägla sättet att umgås
och samspråka. Jag såg t.ex. hur grupper av industriortsbor stod utefter huvud-
gatan, ofta involverade i högljudda samtal med varandra. Kaféet verkade fylla
en viktig funktion som mötesplats för många, och också här fördes livliga
diskussioner mellan gäster av olika nationaliteter.

Ortens bokhandel drevs av en man som var född i Industriort, och som efter sina
högskole-studier flyttat tillbaka till samhället för några år sedan på grund av
hemlängtan. Jag berättade om min känsla av att ingen i Industriort verkade
notera min närvaro, trots att jag var okänd. Inte någon enda höjde det minsta på
ögonbrynen. Ja, sa han,

(…) varför ska folk lägga märke till dej? Jag menar vi har en lång tradition av
invandring på orten och vi har faktiskt också haft en transvestit från Bangladesh
här. Så varför ska man lägga märke till dej?

De invånare som jag kom i kontakt med i Industriort utstrålade en tro på dess
framtid. Man menade att Industriortsverken gick bra och nyanställde vilket inte
gjordes på andra industrier i närheten. Många av de intervjuade ungdomarna såg
dock arbete på verken som den enda möjligheten att stanna kvar på orten vilket
inte många ville.340

                                                  
340 Se kapitel 8, s. 84.
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Ungdomar, främlingsfientlighet och rasism i Bruksort och
Industriort – en tillbakablick

Bruksortsskolan

Vid min första intervju med rektorn för Bruksortsskolan hösten 1993, året efter
flyktingförläggningens etablering i Bruksort, menade hon att det året innan och
under våren 1993 hade rått ett mycket aggressivt klimat gentemot de
asylsökande elever som undervisades vid Bruksortsskolan. Det var främst
niondeklasselever som var aggressiva och hotfulla, både mot flyktingbarnen och
deras lärare. Under vårterminen 1993 anmäldes ett fall, där en jugoslavisk elev
blev nedslagen och misshandlad av en elev i årskurs åtta. Detta ledde senare
också till rättegång. I skolan genomfördes vid denna tid en namninsamling med
upprop om att flyktingarna skulle försvinna från orten.

I denna situation ansökte rektor om medel från Statens Invandrarverk (SIV) för
projekt inriktade på åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism. Skolans in-
satser var främst av informativt slag. Man bjöd in föreläsare med erfarenhet från
koncentrationsläger och anlitade informatörer från SIV, man anordnade
filmvisningar och hembesök hos flyktingfamiljer, m.m. När den första intervjun
gjordes med rektorn hösten 1993, menade hon att situationen blivit stabilare
efter dessa åtgärder, … nu upplevs situationen som lugn341. Ett år senare hade
andra problem dykt upp i samhället och i skolan. Bl.a. hade det förekommit
försäljning av hembränd sprit, anorexi och självmordsförsök. Rektor hade för-
sökt att skapa ett kontaktnät mellan olika myndighetspersoner på orten. Hon an-
såg att det var viktigt att polisen och fältassistenterna var ute mer bland folk och
att man försökte utveckla ett övergripande arbete. Rektor konstaterade nu:

Bruksort som samhälle mår dåligt, vi har ju ett enormt högt ohälsotal här.342

År 1997 menade emellertid rektor att de problem med rasistiska förtecken som
förekommit tidigare hade lagt sig, och att det nu blivit väsentligt lugnare i
skolan. Tidigare år

 (…) var det väldigt oroligt. (---) Mycket oro med skolk och bråk och
förstörelse. Och vissa år hade vi så jobbigt så vi funderade på om vi skulle
bomma igen. Det får till följd att vi upplever det som att det har varit väldigt
lugnt i skolan istället då. Att dom har, dom har trivts i skolan, här har det varit
bestämda tider och ordnade rutiner och dom har varit på sina lektioner. (---)

                                                  
341 Intervju 1993 med rektor för Bruksortsskolan.
342 Intervju 1994 med rektor för Bruksortsskolan.
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Däremot så vet vi att utanför skolan där är det mycket elände. (Rektor för
Bruksortsskolan 1997).

Ohöjdens fritidsgård i Industriort

När flyktingförläggningen kom till Industriort 1992 upplevde personalen på
Ohöjdens fritidsgård det som att gården invaderades av barn och ungdomar från
förläggningen och att de gamla besökarna försvann till följd av detta. Man sökte
medel från SIV för projekt som skulle kunna vända utvecklingen, och fick
35.000 kronor i anslag.

Det är inte mycket pengar men det är en gest. Vi använde pengarna till olika
delar i olika delprojekt. Gemenskapsvecka, dans och filmer. Det har också blivit
en naturlig del i verksamheten. För vår verksamhet har alltid haft invandrare.
Egentligen skulle vi ha femtio procent av staten och femtio av kommunen.
Eftersom besökarna alltid har varit invandrare och svenskar. (Föreståndare på
Ohöjdens fritidsgård 1997).

En liten bit från Industriortsverken ligger Ohöjdens fritidsgård. Där företogs
intervjuerna med några av de besökande ungdomarna. Föreståndaren Kurt och
Patrik hans medarbetare arbetade där tillsammans med en ALU-anställd kvinna
som hade mobiliserat de besökande tjejerna på Ohöjden till en grupp. Tanken
med denna var att öka trivseln för tjejer, skapa fler aktiviteter och därmed öka
möjligheterna för fler tjejer att söka sig till gården. De var 8-10 flickor som in-
gick i "tjejgruppen" och deras närmast förestående aktivitet var att man skulle
måla och utforma ett s.k. ”tjejrum”. Aktiviteten hade just kommit igång och
verkade fungera väl. Den övriga verksamheten på gården var vid tidpunkten för
mitt besök väldigt hög med bl. a. en grupp ungdomar som skulle åka till en syd-
europeisk stad genom ett EU-finansierat utbyte. Trots detta var det inget själv-
klart med Ohöjdens fortsatta existens utan det fanns protester i kommun-
fullmäktige inför varje budgetår då det skulle beslutas om att avsätta bidrag till
fritidsgårdens verksamhet. Bl.a. hade motivet för den fortsatta verksamheten
ifrågasatts. Många menade att det inte fanns tillräckligt med underlag eftersom
besökstalet var för lågt. Denna otrygga arbetssituation hade personalen fått leva
med under många år.

Föreståndaren på fritidsgården menade att anledningen till att det blev problem
när flyktingförläggningen etablerades 1992 var mängden av nykomlingar, men
också delvis vilka det var som kom.
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Hade det varit en mindre grupp så tror jag inte att problemet hade visat sig. Det
tror jag inte. Men jag tror ändå att tendensen när det gällde Bosnien är inte
riktigt densamma för att man skilde nämligen på folk och folk. (---) Det fanns ju
folk som kom från Makedonien eller Kosovo. Dom som kom från Kosovo dom
tycke man helt näe dom ska inte alls vara här va. Men dom från Bosnien dom är
ungefär som vi och dom har lätt för att lära sig svenska och dom kan integrera
sig på ett annat sätt va. (Föreståndare på Ohöjdens fritidsgård 1997).

När intervjuerna med ungdomarna gjordes 1997 hade de som tidigare besökt
fritidsgården börjat återkomma, och man sökte integrera olika ungdomsgrupper
med varandra genom aktiviteterna som bedrevs på gården. Många av flyk-
tingarna hade assimilerats, flyttat eller utvisats och situationen på orten var num-
era, enligt föreståndaren, relativt stabil. Föreståndaren drog en parallell till hur
situationen var när finländare flyttade till orten under 1980-talet.

Vi kan bara se här på XX-området, området bakom oss här där Ohöjden ligger i
kanten. När finländarna kom hit så bodde det ju många tusen finländare i detta
område. Det var inte heller bra. Men sen tog man in i det här att dom hade
integrerats, assimilerats i Industriorts samhälle. Dom hade jobbat kanske tio år
här eller dom köpte villa mer och mer flyttade ut från dom här delarna av
Industriort. Det blir ett positivt samhälle som jag ser det. Och idag fungerar det
jättebra faktiskt. (Föreståndare på Ohöjdens fritidsgård 1997).

Undersökningens uppläggning

I intervjustudien, som genomfördes 1997, intervjuades totalt trettiosex ung-
domar i Industri- och Bruksort. Detta med syfte att mer systematiskt analysera
och jämföra inställningarna till invandrare, invandringspolitik, rasism och flykt-
ingar hos ungdomar från dessa mindre industrisamhällen. Anledningen till att
välja ungdomar i Bruksortsskolan och Ohöjdens fritidsgård var att jag tidigare, i
förstudie två, hade gjort studier i anslutning till de antirasistiska projekt som be-
drevs vid skolan respektive fritidsgården. Jag ville nu dra nytta av erfarenheter
och resultat från utvärderingsstudien och ha en viss möjlighet att studera för-
ändringar över tid. ”Eldsjälarna” för de antirasistiska projekten, rektorn på
Bruksortsskolan och fritidsledaren på Ohöjden, var båda kvar. Dessa var också
de som godkände och möjliggjorde den nya intervjuundersökningen.

Intervjuerna genomfördes med fjorton pojkar och fem flickor i Industriort och
tio flickor och sju pojkar i Bruksort.343 Alla var mellan 15 och 17 år och gick
vanligen i nionde klass eller, i något fall, i gymnasiet (se det följande). Ohöjdens
fritidsgård låg på den ”fattiga” sidan av Industriort. Besökarna var till stor del
                                                  
343 Att antalet stannade vid 36 personer berodde på ett visst bortfall och på tidsbrist.
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pojkar med invandrarbakgrund tillhörande socialgrupp tre, och det är också de
som dominerar intervjugruppen från Industriort. Bruksortsskolan hade hela
Bruksort som upptagningsområde, men elevernas sociala bakgrund liknade
Industriortsungdomarnas – flertalet kom från arbetar- och lägre tjänste-
mannahem, och samhällets höga arbetslöshet återspeglades i urvalet. Den köns-
mässiga obalansen mellan de intervjuade i de båda orterna berodde på att antalet
elever respektive gårdsbesökare var begränsat och att det var frivilligt att delta i
intervjuerna (se nedan). Skillnaden i etnisk sammansättning återspeglar det
faktum att det i stort sett saknades unga med invandrarbakgrund i Bruksort,
medan detta var ett dominerande inslag i Industriort. Här var befolkningen
heterogen med infödda svenskar, andra och tredje generationens invandrare, och
nyanlända flyktingar. Den likhetsgranskning som kan sägas utgöra grunden i
materialet är den mellan flickor med svensk bakgrund från Bruksort och pojkar
med annan etnisk bakgrund än svensk från Industriort.

Urval av ungdomarna i Bruksort

Intervjuerna i Bruksort gjordes på Bruksortsskolan, där gruppintervjuer också
genomförts i förstudie två 1993-94. Bruksortsskolan hade hela Bruksort och tre
näraliggande mindre orter som upptagningsområde. Elevantalet var drygt 250,
och det fanns två parallellklasser i varje årskurs. Efter samtal med rektorn hade
information om intervjustudien sänts till skolan i förväg. Avsikten var att lärarna
skulle presentera undersökningens syfte och tillvägagångssätt. Eleverna skulle
tas ut dels genom lottning, dels genom frivillig anmälan. Eleverna informerades
om att deras anonymitet skulle garanteras och att de hade rätt att avstå från att
delta. Samma information gavs av mig före själva intervjutillfället med de
enskilda ungdomarna. Eftersom eleverna var 15 år eller äldre, bedömde jag det
som att de själva borde få avgöra om de ville delta i undersökningen, utan att jag
inhämtade föräldrarnas samtycke. Jag fattade dock det beslutet efter att ha
rådgjort med rektor. I efterhand kunde jag konstatera, att information och urval
inte fungerade helt identiskt i de olika klasserna, men hade skett enligt intentio-
nerna. Flertalet lärare läste upp informationsbrevet ordagrant, medan någon gav
en mer kortfattad information. Eleverna valdes ut med hjälp av något olika
procedurer. Tre elever valde att avstå från att medverka och ersattes av tre andra.
Åtta elever uppgav att de själva frivilligt valt att bli intervjuade, medan
resterande sex deltog efter uttagning.



104

Urval av ungdomar på Ohöjdens fritidsgård i Industriort

I Industriort intervjuades ungdomar på Ohöjdens fritidsgård, som jag studerat i
förstudie två 1993-94. I den undersökningen ingick dock inte ungdoms-
intervjuer, utan enbart intervjuer med personal vid fritidsgården samt med kom-
munala beslutsfattare, Metalls lokala ordförande och Invandrarverkets lokala
personal. Anledningen till att dessa beslutsfattare intervjuades var att jag ville
bilda mig en så bred uppfattning som möjligt om situationen i lokalsamhället när
flyktingförläggningen etablerandes.

Ohöjdens fritidsgård ligger på den sida av Industriort som har flest invandrare,
låginkomsttagare, arbetare och socialt utslagna. Besökarna var till stor del pojkar
med invandrarbakgrund, men ansträngningar hade också gjorts att attrahera fler
flickor till gården, åtgärder som hade haft viss framgång. Bl.a. hade man startat
en flickgrupp vars aktiviteter var förlagd till en enskild lokal.

Urvalet av ungdomar gick till på motsvarande sätt som vid Bruksortsskolan.
Gårdsföreståndaren på Ohöjden tillfrågades i likhet med rektor vid Bruks-
ortsskolan. Ungdomarna i Industriort fick via honom och hans medarbetare
samma information och förfrågan om medverkan i intervjuerna som ung-
domarna på Bruksortsskolan, och samma försäkran om anonymitet och rätt att
avstå från deltagande. Ungdomarna valdes ut av personalen som på förhand ut-
sett ett antal av de besökande ungdomarna på gården. Fem av de 20 ungdomar
som blivit tillfrågade av gårdspersonalen kom inte till intervjun, vilket jag tolk-
ade som att de inte ville delta. Jag tillfrågade därför själv fem ungdomar som
sedan också ställde upp för en intervju.

Ungdomarnas bakgrund

Kön, ålder och etnisk bakgrund

De intervjuade ungdomarna i Industriort och Bruksort skiljer sig åt i fråga om
etnisk sammansättning, något som också återspeglar en grundläggande skillnad
mellan de två samhällena i stort. I Bruksortsgruppen finns mycket få ungdomar
som har annan än svensk bakgrund, medan en stor del av ungdomarna i Industri-
ortsgruppen kommer från Finland och forna Jugoslavien. Flertalet i båda
grupperna är dock födda och uppvuxna i Sverige, och de och deras föräldrar har
ingen flyktingbakgrund.344 Eftersom urvalet baserades på frivillighet i de bägge
orterna och fritidsgården i Industriort till stor del besöktes av pojkar blev köns-
                                                  
344 Endast en intervjuperson, pojke i Industriort, var född i annat land än Sverige. Se vidare
avsnittet om ungdomarnas bakgrund.
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urvalet som tidigare påpekats skevt. Dessa skillnader kan antas få implikationer
ifråga om inställning till rasism och främlingsfientlighet. Flickor har i tidigare
undersökningar visat på en större empati till flyktingar och invandrare än pojkar.
Viss forskning tyder vidare på att synen på rasism kan vara relaterat till etnisk
bakgrund.345

Tabell 8.1. Undersökningsgruppens könsmässiga och etniska sammansättning.
Absoluta tal och andelar av respektive ort samt hela materialet
(N=36).

                       Kön Etnisk bakgrundLokalsamhälle
flickor pojkar svensk finsk, sv-finsk annan

Industriort
(n=19)

5 (26%) 14 (74%) 5 (26%) 9 (47%) 5 (26%)

Bruksort
(n=17)

10 (59%) 7 (41%) 15 (88%) 1 (6 %) 1 (6 %)

Totalt (N=36) 15 (42%) 21 (58%) 20 (56%) 10 (28%) 6 (17%)

Genomsnittsåldern på de intervjuade ungdomarna var 15,25 år. Den yngsta
intervjupersonen var då undersökningen genomfördes 15 år, den äldsta 17 år.

Social bakgrund

I det följande beskriver jag översiktligt de intervjuade ungdomarnas sociala
bakgrund i termer av föräldrarnas civilstånd, sysselsättning och boendeform.
När jag behandlar föräldrarnas sysselsättning, sker en kategorisering med hjälp
av SCB: s socioekonomiska indelningsförfarande346, men med något färre
kategorier: arbetare, lägre tjänsteman, tjänsteman på mellannivå, högre tjänste-
man, egen företagare samt utan reguljärt arbete (arbetslös, sjuk- eller
förtidspensionär). Kategoriseringen grundar sig på den förälder som har den
högsta socioekonomiska ställningen. I de fall föräldrar inte är sammanboende
anges boende för den förälder som den unge lever hos. När det gäller föräld-
rarnas ursprungsland, anges både moderns och faderns bakgrund.

                                                  
345 Se exempelvis Lange & Westin (1991).
346 Klassindelning modifierad utifrån SEI 1982:2 med nytryck 1995.
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Föräldrars civilstånd, sysselsättning och boendeform

Två tredjedelar av de intervjuade ungdomarna hade föräldrar som var gifta eller
sammanboende. Dock hade hälften av de tio flickorna i Bruksort frånskilda
föräldrar (tabell 8.2)

Tabell 8.2. Föräldrarnas civilstånd på respektive ort. Absoluta och relativa tal
(N=36.)

Gifta/sammanboende Skilda Totalt
Bruksort 11 (65%) 6 (35%) 17 (100%)
Industriort 13 (68%) 6 (32%) 19 (100%)
Samtliga 24 (67%) 12 (33%) 36 (100%)

Majoriteten i såväl Industriort som Bruksort hade föräldrar som antingen var
arbetare eller lägre tjänstemän. I Industriort kom nästan hälften av de intervjuade
från arbetarhem, och mer än tre fjärdedelar kom antingen från arbetar- eller
lägre tjänstemannahem. Även om den sociala spridningen var något större bland
de intervjuade i Bruksort, kom knappt hälften av dem från arbetarhem och cirka
tredjedelar från antingen arbetar- eller lägre tjänstemannahem. I Bruksort hade
nästan en fjärdedel av ungdomarna en förälder som var egenföretagare, medan
detta hörde till undantagen i Industriort (tabell 8.3.).

Tabell 8.3. Föräldrarnas sysselsättning i Industriort och Bruksort.
Absoluta och relativa tal (N = 36).

Industriort  Bruksort Totalt
Arbetare 9 (47%) 7 (41%) 16 (44%)
Lägre tjänstemän 6 (32%) 4 (23%) 10 (28%)
Tjänstemän
mellannivå

1 (5 %) 1(6 %) 2 (6 %)

Högre tjänstemän 1(6 %) 1 (3 %)
Eget företag 1 (5 %) 4(23%) 5 (14%)
Sjuk/förtids-
pensionär

1 (5 %) - 1 (3 %)

Uppgift saknas 1 (5 %) - 1 (3 %)
Samtliga 19 (100%) 17 (100%) 36 (100%)
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En majoritet av de intervjuade ungdomarna hade föräldrar som bodde i villa,
radhus eller eget hus. Dock hade hälften av flickorna i Bruksort föräldrar som
bodde i hyresrätt (tabell 8.4.).

Tabell 8.4.Föräldrars boendeform på respektive ort fördelade på ungdomar och
kön. Absoluta och relativa tal (N=36.)

Hyresrätt Bostadsrätt Villa, radhus e
dyl.

Totalt

Bruksort 5 (29%) - 12 (71%) 17 (100%)
pojkar - - 7 7
flickor 5 - 5 10
Industriort 5 (26%) 2 (11%) 12 (63%) 19 (100%)
pojkar 4 2 8 14
flickor 1 - 4 5
Samtliga 10 (28%) 2 (6 %) 24 (66%) 36 (100%)

En tredjedel av alla som kom från arbetarhem i Industriort bodde i hyresrätt, och
knappt hälften bodde i villa, radhus eller hus. I Bruksort bodde mer än hälften av
ungdomarna vars föräldrar var arbetare i villa eller motsvarande. De flesta från
lägre tjänstemannahem i Industriort hade föräldrar som bodde i villa eller
motsvarande. Det var också en stor grupp, tre fjärdedelar, med tjänstemanna-
bakgrund i Bruksort som bodde i villa eller motsvarande, vilket också var fallet
med de som kom från egna företagarhem (tabell 8.5.).

Tabell 8.5. Föräldrars boendeform och sysselsättning på respektive ort.
Absoluta och relativa tal (N=36.)

Industriort (n = 19) Bruksort (n = 17)Sysselsätt./ort
Hyresrätt Bostadsrät

t.
Villa
(motsv.)

Hyresrätt, Villa
(motsv.)

Samtliga
(procent
av hela
pop.)

Arbetare 3 2 4 3 4 16 (44%)
Lägre Tjänstmän 1 - 5 1 3 10 (28%)
Tjänstemän
mellan nivå

- - 1 - 1 2 (6 %)

Högre tjänstemän - - - 1 1 (3 %)
Eget företag - - 1 1 3 5 (14%)
Sjukförtids-
pensionär

1 - - - - 1 (3 %)

Ingen uppgift - - 1 - - 1 (3 %)
Totalt (procent
av samtliga på
resp. ort)

5 (26%) 2 (10%) 12 (63%) 5 (29%) 12 (71%) 36
(100%)
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Sammanfattningsvis hade en majoritet av de intervjuade ungdomarna föräldrar
som var gifta eller sammanboende och som antingen var arbetare eller lägre
tjänstemän. Fyra av ungdomarna i Bruksort hade föräldrar som var egna före-
tagare men inte någon av ungdomarna från Industriort hade det. De flesta av de
intervjuade ungdomarna hade föräldrar som bodde i villa, radhus eller hus.

Ungdomarnas etniska bakgrund relaterad till kön, boende och föräldrarnas
sysselsättning

Som redovisats ovan (tabell 8.1), hade i stort sett alla intervjuade ungdomar i
Bruksort svenska föräldrar. Undantaget var två pojkar, där den enes pappa kom
från USA och den andres mamma hade finskt ursprung. Av ungdomarna i
Industriort hade tre fjärdedelar annan bakgrund än svensk. Finländare var den
största etniska gruppen bland de intervjuade ungdomarna i Industriort, och först
på andra plats kom ungdomar med svensk bakgrund. För 58% av samtliga inter-
vjuade ungdomar i Industriort gällde att en eller båda föräldrarna kom från
Finland, medan en fjärdedel hade svenska föräldrar. Merparten av de finländska
familjerna hade flyttat till Sverige på 1960-talet. Endast en av de 19 ungdomarna
– en pojke som flytt med sina föräldrar från Ceaucescos Rumänien på 1980-talet
– var född utanför Sverige. I tabellerna 8.6 – 8.7 redovisas undersöknings-
gruppen i Industriort med avseende på etnisk bakgrund, boendeform och
sysselsättning.
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Tabell 8.6. Industriort: föräldrars etniska bakgrund uppdelat på sysselsättning.
Absoluta och relativa tal ( n=19).

Svensk Svensk/
Jugo-
slavisk

Jugo-
slavisk

Ru-
mänsk

Polsk/
Finsk

Svensk/
Finsk

Finsk Totalt

Arbetare 1 1 1 1 1 4 9 (47%)
Lägre
Tjänstemän

2 1 1 2 6 (32%)

Tjänstemän
mellan nivå

1 1 (5 %)

Eget
företag

1 1 (5 %)

Sjuk/förtids
-pensionär

1 1 (5 %)

Uppgift
saknas

1347 1 (5 %)

Samtliga  5
(26%)

1 (5 %) 2(11%) 1(5 %) 1(5 %) 2(11%) 7(37%) 19
(100%)

Huvuddelen av Industriortsungdomarna hade arbetar- eller lägre tjänstemanna-
bakgrund, men det fanns betydande sociala skillnader mellan ungdomar med
olika nationell bakgrund. Knappt hälften av samtliga ungdomar hade arbetar-
föräldrar, men hela två tredjedelar av föräldrarna med finsk eller svensk-finsk
härkomst hade ett arbetaryrke. En tredjedel av alla intervjuade från Industriort
hade föräldrar i lägre tjänstemannayrken. Två av de fem ungdomarna från
svenska hem och två av de sju ungdomarna från finska hem hade denna sociala
bakgrund. Som framgått tidigare, bodde de flesta intervjuade ungdomarna i
Bruksort i villa, radhus eller annan typ av egnahem (tabell 8.4). I Industriort var
detta fallet för samtliga ungdomar med svenska föräldrar, och för hälften av dem
med invandrarbakgrund. Samtliga fem ungdomar som bodde i hyresrätt hade
invandrarbakgrund; de flesta med jugoslavisk och svensk-jugoslavisk här-komst
(tabell 8.7).

                                                  
347 En flicka i Industriort hade inte uppgett föräldrarnas sysselsättning.



110

Tabell 8.7. Föräldrars etniska bakgrund och boende i Industriort.
Absoluta och relativa tal (n=19).

Industriort Hyresrätt Insatslägenhet V i l l a ,  h u s ,
radhus

Totalt

Invandrarbakgrund
   -
finska/svenskfinska
    - annan

5
1
4

2
2
-

7
6
1

14 (74%)

Svensk bakgrund - - 5 5 (26%)
Samtliga 5 (26%) 2 (11%) 12 (63%) 19 (100%)

De ungas fritid och framtidsplaner

I föregående avsnitt beskrevs de intervjuade ungdomarna i termer av kön, social
och etnisk bakgrund – variabler som kan antas vara viktiga vid jämförelser och
för att förstå och tolka likheter och skillnader mellan dessa ungdomar. Däremot
säger de inte särskilt mycket om vilka ungdomarna är, hur deras vardag ser ut
och vad de förväntar sig av framtiden. I intervjuerna ställdes också frågor om
fritid och framtidsplaner, och i det följande ges en bild som grundas på ung-
domarnas svar och berättelser på dessa punkter.

Fritidssysselsättningar

Det utbud av mötesplatser och fritidssysselsättningar som ungdomar i de båda
orterna erbjöds var relativt traditionellt och likartat. Det fanns ungdomsgårdar,
föreningsliv, idrottsarenor etc. precis som i de flesta andra motsvarande orter i
Sverige. Pojkarna i de båda lokalsamhällena tillbringade sin fritid var på
ungdomsgården och utövade, i likhet med drygt hälften av flickorna något slags
idrott. Ungefär hälften av alla ungdomarna, lika många flickor som pojkar,
berättade att de ibland inte gjorde speciellt mycket när de var lediga. Exempelvis
gjorde fyra av de fem flickorna i Industriort en sådan beskrivning och tillade att
man umgicks hemma hos någon kompis, åt chips och såg på video. Flickorna i
Bruksort däremot var ofta aktiva och ägnade sig åt något slags idrottsutövande.
Ungdomarna i båda lokalsamhällena menade att det var ett bristfälligt nöjes-
utbud där de bodde. Man saknade någon lokal där man kunde dansa och spela
musik, t.ex. musikcaféliknande verksamhet med diskotek. Några av ungdomarna
brukade kompensera för det knapphändiga utbudet på orten genom att åka in till
närmast belägna större stad.
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Närmaste gymnasieval

I Industriort, som präglades av sin stora industri, hade en tredjedel av pojkarna
(32%) valt industriprogrammet. Dessa sex pojkar kom från arbetarhem och hade
finska eller svenska föräldrar. En grupp om tre pojkar och en flicka med ungefär
samma bakgrund som den föregående hade valt samhällsvetarprogrammet.
Sammanlagt hade mer än hälften av ungdomarna i Industriort valt endera
industri- eller samhällsvetarprogrammet (53%). Fyra ungdomar348 trodde att de
skulle bli tvungna att läsa upp sina betyg på det individuella programmet för att
kunna söka vidare till någon annan gymnasieutbildning. I det av arbetslöshet och
utflyttning drabbade Bruksort var det ingen som valt industriprogrammet. Tre
flickor hade valt barn- och fritidsprogrammet och två samhällsvetar-
programmet. Bland pojkarna hade tre valt fordonsmekanisk utbildning.
Spridningen i Bruksort var för övrigt stor ifråga om vilka gymnasiealternativ
man hade tänkt söka efter nian.

Efter gymnasiet

En majoritet (66%) av de intervjuade ungdomarna hade tänkt sig att flytta från
sin hemort efter gymnasiet. Det fanns en tydlig könsskillnad ifråga om man ville
stanna kvar på orten eller ej. Nästan samtliga flickor ville flytta medan drygt
hälften av pojkarna kunde tänka sig det.

Knappt hälften, eller sex av de fjorton pojkarna i Industriort ville stanna kvar på
orten efter gymnasiet. Fyra av dem ville arbeta på Industriortsverken, medan de
övriga två tänkte sig andra jobb i lokalsamhället. Huvudalternativet för de pojkar
som ville stanna i Industriort var således ett arbete på Industriortsverken. Hade
man planer på att utbilda sig och arbeta inom andra sektorer i samhället blev
man tvungen att flytta, ansåg de flesta.

Ja det tror jag. Tycker om stället fastän det är litet. Jag trivs här. Ja man vet
aldrig. Man kanske blir tvungen till att flytta så här. Men just nu trivs jag här
och vill inte flytta. Men man vet aldrig vad som händer sen. Kanske man flyttar
eller inte. Men just nu känns det som att jag vill bo kvar här i Industriort. (Pojke
från Industriort).

Ja (Suck) tänkt sluta skolan. Jag vill inte gå nån högskola eller nånting.
Försöka skaffa jobb. Inte på Industriortsverken i varje fall. (---) På nån vanlig
fritidsgård eller nåt sånt. (---) Eller på nåt fritids på nån skola. (Pojke från
Industriort).

Jo alltså om du frågar om det här med framtiden och så i Industriort. Dom som
liksom ska bli kvar här i Industriort och inte ska flytta dom ska in på

                                                  
348 Två ungdomar med finskbakgrund, en med finsk/svensk och en med annan bakgrund
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Industriortsverken då. Och dom som ska flytta från Industriort dom ska bli såna
här advokater och läkare och lite så där. (Tvekan) (Pojke från Industriort).

Alla flickor och drygt hälften av pojkarna ville flytta från Industriort efter gym-
nasiet för att söka arbete och/eller läsa vidare.

Jag vill helst flytta härifrån och skaffa mer kompisar och sånt. (---) Det beror på
var jag kommer in nånstans. Men jag i första början hade jag tänkt mej M-stad.
Men jag får se var jag kommer in. (Flicka från Industriort).

Kanske jobba ett år eller nåt sånt, jag kan tänka mej nåt inom hotell och
restaurang å så. Då man går ut och tar studenten och sen så finns det en som
ett-årig linje eller så eller så som utbildar sig till bartender. Går jag den då så
går jag väl ut och då är jag färdig när jag är i tjugo års åldern och då.
(Tvekan). Då tänkte jag mej att plugga med nåt på sommarlovet eller nånting
sånt. För då skulle det vara bra med det här med bartender å sådär. Då har jag
den erfarenheten det jag lärt mej å så då skulle jag vilja jobba och träffa folk. (-
--) Annat land. Jag har släkt i Grekland. Min mammas syster är gift med en
grek. Så kanske. Jag har vart där ett antal gånger å så. (Flicka från Industriort).

Nästan hälften av pojkarna i Bruksort ville stanna på orten efter genomförd
gymnasieutbildning men uttryckte sin oro inför framtiden när det gällde arbets-
tillfällen. Många menade att det inte skulle finns arbete på orten trots att de ville
stanna.

Fordon då har jag i alla fall möjligheter att få jobb. Jag känner några stycken
som jobbar som mekaniker på verkstäder. Så har jag en farfar som har haft
bilverkstad så han kan hjälpa mig att kanske….. Han känner ju folk som. Han
kan allt möjligt. (---) (Tvekan) Jag vet inte hur det blir. (Tvekan) Men jag har
en bror som gick bygg. Och han fick väldigt svårt också att söka jobb sen. Han
är arbetslös nu. Får flytta till Norge. (Pojke från Bruksort).

Ja jag skall väl gå byggprogrammet på gymnasiet. Ja det vet jag inte. Jag får se
då. Just nu finns det ju inte nå mycket jobb. Näe jag vill leva kvar här om det
finns jobb och möjlighet att bo kvar. Ja. Det är lugnt här och det är inte så stort.
(Pojke från Bruksort).

Alla utom en av flickorna i Bruksort var relativt säkra på att de skulle bli
tvungna att flytta efter gymnasiet eftersom det erbjöds för få möjligheter både
till vidareutbildning och till arbetstillfällen.
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Och sen (Fniss) vet jag inte. Jag blir väl kvar i Bruksort och då finns det ju inget
att göra. (---) Nej men jag blir väl så illa tvungen (att flytta). (Flicka från
Bruksort).

Ja det är väldigt dåligt med jobb här. Det är det ju nästan över allt. Det krävs ju
vilka utbildningar som helst och ibland hjälper inte ens det. (Flicka från
Bruksort).

Sammanfattning

Livsstil och fritidsaktiviteter skilde sig inte nämnvärt åt mellan ungdomarna i de
bägge orterna. De flesta menade också, oavsett var de kom ifrån, att de inte
kunde finna någon framtid på orten. Pojkarna i Industriort skilde sig dock delvis
från de övriga genom att en större andel kunde tänka sig att stanna. Denna
skillnad kan kanske förklaras av tämligen ljusa utsikterna att få arbete i
Industriortsverken som rådde när intervjuerna gjordes. Flickorna i såväl Bruks-
ort som Industriort bedömde möjligheterna att få de jobb de ville ha på orten
som begränsade. De var genomgående inställda på att flytta efter avslutad
gymnasieutbildning.
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Kapitel 9. Ungdomars föreställningar om invandrare
och flyktingar på två orter i Sverige

Inledning

I det följande redovisar jag under tre teman ungdomarnas resonemang och
funderingar kring intervjufrågor, påståenden och bilder, och deras mer spontana
kommentarer rörande invandrare, flyktingar och rasism. Inledningsvis behandlas
ungdomarnas allmänna inställning till invandrar- och flyktingpolitik. Det andra
temat tar upp den bild de unga hade av ”den andre” och det tredje avser främst
de erfarenheter, kunskaper och faktorer som ungdomarna anser har påverkat
deras inställningar i de tidigare nämnda avseendena.

Begreppen flyktingar – invandrare, invandrar- och flyktingpolitik behandlas
synonymt i de följande avsnitten eftersom det under nittiotalet praktiskt taget
bara skett en flyktingbaserad invandring, och det är denna som ungdomarna i de
båda studerade samhällena konfronterats med och förhåller sig till.

Redovisningen är dels kvantitativ för att inom vart och ett av de tre tema-
områdena ge en överblick av ungdomarnas svar och hur dessa fördelas med av-
seende på ort, kön, social och etnisk bakgrund. Vissa jämförelser görs på denna
grund. Dels presenteras och analyseras ungdomarnas berättelser tematiskt. Jag
bygger därvid upp framställningen kring relativt många och ibland långa citat
från intervjuerna. Citaten har så långt som möjligt valts för att illustrera en
åsiktsinriktning bland en grupp ungdomar, samtidigt som de låter en enskild
tonåring komma till tals med hans/hennes speciella kommentarer och ordval.

Inställning till invandrar- och flyktingpolitik

Temat ”inställning till invandrar- och flyktingpolitik” bygger primärt på svaren
och kommentarerna till en fråga och två påståenden i intervjun. För det första
tillfrågades den intervjuade om sin uppfattning om den svenska flyktingpolitiken
i allmänhet.349För det andra fick han eller hon ta ställning till två påståenden om
invandring och Sveriges möjligheter att ta emot invandrare.350Även övriga
kommentarer om kommunens och statens behandling av flyktingar som faller
inom temat har beaktats här.
                                                  
349 Fråga 1 “Vad är din uppfattning om svensk flyktingpolitik?”
350 Fråga 10 ”Jag har inget emot invandrare, men vi har inte plats” och fråga 11 “Jag är för fri
invandring”.



115

Åsikter om den svenska flyktingpolitiken

Den första frågan rörde de intervjuades åsikter om den svenska
flyktingpolitiken. Frågan krävde ofta olika förtydliganden, t.ex. om det var
mycket, lagom eller lite flyktingar som kom till Sverige. Svaren indelades i
kategorierna

positiva - man anser att invandringen är lagom eller för liten, och ställer
inte upp förbehåll för mottagandet.    

Reserverade -man menar visserligen inte att Sverige tar emot för många
flyktingar, men man anger begränsningar eller villkor för
mottagandet.

negativa - man tycker att invandringen till Sverige är för stor
vet ej - till denna grupp fördes svar där den intervjuade, trots mitt

förtydligande, sade sig inte veta eller inte ville besvara frågan.
övriga - här återfinns en flicka från Industriort vars svar föll bort p.g.a.

tekniska problem vid intervjutillfället.

Tabell 9.1. Inställning till svensk flyktingpolitik uppdelat på ort och kön.
Absoluta och relativa tal (N = 36).

Positiva Reserverade Negativa Vet ej Övriga Totalt
Bruksort 7 (41%) 4 (24%) 4 (24%) 2 (12%) - (0 %) 17 (100%)
pojkar 2 1 2 2 - 7
flickor 5 3 2 - - 10
Industriort 7 (37%) 3 (16%) 4 (21%) 4 (21%) 1 (5 %) 19 (100%)
pojkar 5 3 4 2 - 14
flickor 2 - - 2 1 5
Samtliga 14 (39%) 7 (19%) 8 (22%) 6 (17%) 1 (3 %) 36 (100%)

Nedan presenteras inledningsvis de positiva uppfattningarna om den svenska
flyktingpolitiken och relateras till kön och ort, och de negativa eller tveksamma
uppfattningarna behandlas på motsvarande sätt. Därefter går jag in på hur svaren
relateras till ungdomarnas etniska och sociala bakgrund.
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Positiva svar

En dryg tredjedel av samtliga intervjuade ansåg att invandringen till Sverige är
lagom eller för liten (tabell 9.1). Inställningen till invandring var något mer
positiv bland de intervjuade ungdomarna i Bruksort än i Industriort.

De som kommenterade flyktingpolitiken positivt refererade ofta till den tidigare
flykting-förläggningen och till de möten med flyktingarna som man då hade
haft. Det visade sig, vilket närmare kommer att redogöras för längre fram351, att
många möten med flyktingarna på orten var betydelsefulla för inställningen till
invandrare och flyktingar hos de intervjuade ungdomarna.

Jag tycker det är kul att dom kommer hit. Jag har fått kontakt med dom när dom
har flyttat hit. Det bodde ju massor i Bruksort där jag bodde. (Flicka från
Bruksort).

Näe vad jag tycker, jag är inte så insatt i det där men jag tycker att det är
lagom. Jag har inget emot om de skulle flytta hit. En del säger att dom tycker
illa om invandrare. Men dom har inte gjort mig nånting så varför skulle jag
tycka illa om det. (Pojke från Bruksort).

Det är väl bra att dom tar in flyktingar och så. För om man själv hade vart i den
situationen att man hade behövt fly från sitt land eller så om det var krig så är
det jättebra att dom får komma hit. Men det tycker jag är bra som. Okej att det
kan vara jobbigt på sätt och vis och att det bara blir slagsmål och bråk och
sånt. Det blir det ju men jag tycker det är jättebra att dom får komma hit. Det
gör jag. (Flicka från Industriort).

I Bruksort skilde sig flickornas och pojkarnas inställningar märkbart. I Bruksort
ansåg hälften av de tio flickorna att man tog emot lagom eller för lite flyktingar,
men bara två av sju pojkar. I Industriort var skillnaderna mellan pojkarnas och
flickornas inställning mindre men tendensen densamma; två av de fem flickorna
var positiva till flyktingpolitiken, och fem av de fjorton pojkarna. Ser vi till båda
orterna hade sju flickor och sju pojkar en positiv inställning.

Negativa svar

En knapp majoritet (58%)352 av alla intervjuade ungdomar var negativa,
reserverade eller sade sig inte veta något om svensk flyktingpolitik, och de som
var direkt negativa utgjorde en femtedel (tabell 9.1). Man menade endera att
                                                  
351 Se kapitel 9.3.
352 15 ungdomar var negativa och 14 var positiva.



117

Sverige hade en alldeles för generös flyktingpolitik eller att det skulle finnas
olika kriterier för de flyktingar och invandrare som ville komma in i Sverige.353

De som var negativa i sin inställning menade att Sverige hade haft för frikostig
flyktingpolitik under 1990-talet. Hälften (4 personer) av dem som var negativa
var pojkar från Industriort och dessa refererade samtliga till hur det är eller
tidigare hade varit på orten.

(Tvekan) Ja det är ju, här i Industriort så märker man att det är mycket här.
Och men sen är det i några orter där det inte är finns en enda invandrare.
(Pojke från Industriort).

De som var negativa och bodde i Bruksort refererade ofta till flyktingpolitiken
utifrån media och det som man hade ”hört”, men i några fall också till
erfarenheter av flyktingförläggningen i samhället.

(Tvekan) Ja jag tycker dom tar in rätt mycket. (tvekan). Man läser ju i
tidningarna att folk blir hemskickade av konstiga anledningar och så där. Sen
tar allt det sån jävla lång tid. (Pojke från Bruksort).

Dom tar ju in för mycket. Som liksom sen måste dom skicka tillbaks dom. Fast
dom borde ju utreda först. Inte jättemycket men det känns fel att dom ska ta in
folk och sen behöva skicka tillbaks dom och så. (Flicka från Bruksort).

Reserverade svar

De reserverade framhöll antingen att flyktingarna måste ha varit utsatta för krig,
förföljelse eller dylika förhållanden för att Sverige skulle ta emot dem, eller
ställde upp krav på deras uppförande i Sverige. Detta var teman som skulle åter-
komma flera gånger i intervjuerna.

Näe. Alla som slår sönder grejer och håller på med alla andra grejer. Alltså
enligt lagen. (Tvekan) Ja alltså en vanlig familj kan ju komma. (Pojke från
Industriort).

Det beror väl på. (Tvekan) Dom som verkligen behöver så där fly nånstans. Det
är ju bra att dom kommer. Men dom som liksom inte behöver fly dom får ju inte
komma liksom. Dom som är förföljda eller hotade eller nåt sånt där. (…) det är
bra att dom får komma. Men dom som kan bo i sitt land liksom så här så inte
bara flyttar för att det är nåt speciellt. Dom vill man kanske inte ska komma då.
(Flicka från Bruksort).

                                                  
353 Se kapitel 9.2. där respondenternas åsikter om kriterier för invandring och flyktingpolitik
diskuteras mer ingående.
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I Bruksort uttryckte en femtedel av flickorna en negativ uppfattning om den
svenska flyktingpolitiken, och om man ser till dem som var antingen negativa
eller reserverade, stiger andelen till hälften. Ingen av de fem flickorna i
Industriort uttryckte däremot negativa eller reserverade uppfattningar. En knapp
tredjedel av Bruksortspojkarna var negativa, och lika stor andel av Industriorts-
pojkarna. Knappt hälften av pojkarna från Bruksort var antingen negativa eller
reserverade, och hälften av pojkarna från Industriort. Sammantaget var en dryg
tiondel av alla intervjuade flickor direkt negativa till den svenska flykting-
politiken, och nästan en tredjedel av alla pojkar. En tredjedel av alla flickor var
negativa eller reserverade, jämfört med knappt hälften av pojkarna. Den bild
som framkommit i andra undersökningar354, att flickor och kvinnor tenderar att
ha en mera positiv inställning till invandring än pojkar och män, bekräftas med
andra ord här. Dock fanns det stora skillnader mellan de intervjuade flickorna i
de båda samhällena.

Inställningen till invandrar- och flyktingpolitik relaterat till etnisk och
social bakgrund

Det är noterbart att ungdomar med invandrarbakgrund var mer negativt inställda
till svensk flyktingpolitik än de med svensk bakgrund.355 Av de fem ungdomar
med invandrarbakgrund som var negativa till svensk flyktingpolitik kom fyra
från Industriort, alla pojkar. Tre av dessa hade finska eller finsk-svenska
föräldrar, d.v.s. ungdomarna tillhörde andra eller tredje generationens invand-
rare. Det man i denna grupp främst angav som skäl till att man var negativ var
att man ansåg att man i skolan och på fritiden blivit orättvist behandlad i jäm-
förelse med flyktingarna.

Förhållandevis fler ungdomar med svensk bakgrund var däremot reserverade i
sin inställning än de vars föräldrar hade annan etnisk bakgrund (fem respektive
två svar). Fyrtio procent av ungdomarna med svensk bakgrund hade en positiv
inställning, och en ungefär lika stor andel av ungdomarna med annan etnisk bak-
grund (tabell 9.2).

                                                  
354 Se t.ex. Lange & Westin (1991) s. 117.
355 En tredjedel av alla ungdomar med invandrarbakgrund respektive en sjundedel av
svenskfödda ungdomar.
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Tabell 9.2. Inställning till svensk flyktingpolitik utifrån etnisk bakgrund.
Absoluta och relativa tal (N=36).

Positiva Har
reserva-
tioner

Negativa Vet ej Övriga Totalt

Invandrarbakgrund
-finska/svenskfinska
    - annan

6 (37,5%)
4
2

2 (12,5%)
1
1

5 (31%)
3
2

3 (19%)
3
-

-
-
-

16
11
5

Svensk bakgrund 8 (40%) 5 (25%) 3 (15%) 3 (15%) 1 (5 %) 20
Samtliga 14 (39%) 7 (19%) 8 (22%) 6 (17%) 1 (3 %) 36 (100%)

Drygt hälften av ungdomarna med arbetarföräldrar var positivt inställda till
flyktingpolitiken vilket också gällde de vars föräldrar hade eget företag. Där-
emot var praktiskt taget samtliga ungdomar med lägre tjänstemannabakgrund
negativa, reserverade eller sade sig inte veta något om svensk invandrings-
politik, och bara en av totalt tio i denna grupp tyckte att Sverige tog in lagom
eller för lite flyktingar (tabell 9.3).

Tabell 9.3. Inställning till svensk invandringspolitik och föräldrars
sysselsättning. Absoluta och relativa tal (N = 36).

Positiv Reservera
de

Negativ Vet ej Uppgift
saknas

Totalt

Arbetare 9 3 2 2 (13%) - 16 (100%)
Lägre tjänsteman 1 2 4 3 (30%) - 10 (100%)
Tjm mellannivå - 1 - 1 (50%) - 2 (100%)
Högre tjänsteman 1 - - - - 1 (100%)
Eget företag 3 1 1 - - 5 (100%)
Sjuk-/förtids-
pensionär

- - 1 - - 1 (100%)

Uppgift saknas - - - - 1 1 (100%)
Samtliga 14

(39%)
7 (19%) 8 (22%) 6 (17%) 1 (3 %) 36 (100%)

Ungdomarna fällde också åtskilliga spontana kommentarer om flykting- och
invandringspolitiken under intervjuernas gång. Ett ämne som åtskilliga återkom
till var vikten av rättvisa. Dels avsåg man rättvisa mellan länder ifråga om
flyktingpolitik (7 personer) och dels rättvisa mellan svenskar och invandrare (5
personer). Man framhöll att flyktingar och invandrare inte skulle få ekonomiska
favörer i jämförelse med svenskar.



120

Men om det är så så tycker jag att vi skulle få hjälp av andra länder. Att alla
länder kunde hjälpa till lika mycket för då skulle det bli. Alltså dom länder som
har tillgångar då skulle ta in, stabila länder kunde ju tatt in viss procent av
befolkningen varenda år. Och då skulle det liksom inte bli några såna här
problem. För att det är väl många som inte hjälper till alls. Jag är inte så insatt
i det. Jag kan inget. Jag kan inte så mycket om det. Ja jag tänker mest på att, att
pengarna ska liksom räcka utan att vi ska bli över. Om vi säger vi blir
överbefolkade. Vi har en viss vad är det, visst kapital inom Sverige då. Och det
är klart pengarna går väl runt och så där men det blir mindre och mindre
kanske till varje invånare. Så genom att sänker lönerna för ja såna här
ekonomiska grejer. Men om vi har det som vi har idag och det blir mer
arbetslöshet och ju mer och mer folk det kommer ju mindre och mindre kanske
arbete liksom. Det är det enda logiska. Alltså det är samma, det spelar ingen
roll om det är invandrare eller om det är att det föds jättemycket barn. (Pojke
från Industriort).

Sammanfattningsvis var knappt hälften av samtliga intervjuade positivt inställda
till invandringen till Sverige i bemärkelsen att de menade att den var lagom eller
till och med för liten. De intervjuade ungdomarna i Bruksort var lika välvilligt
inställda till flyktingpolitiken som i Industriort. Sammantaget var pojkar och
ungdomar med invandrarbakgrund mer negativa till svensk flyktingpolitik än
flickorna och de med svensk bakgrund. Nästan alla (90%) barn till lägre
tjänstemän var dock negativa, reserverade eller gav ett vet-ej svar. Gruppen
negativa motiverade sitt ställningstagande med att man dels ansåg att Sverige
hade en alltför generös flyktingpolitik i jämförelse med andra länder och dels att
flyktingbarnen hade fått fördelar jämfört med de övriga barnen från orten. Några
pojkar med invandrarbakgrund från Industriort ansåg också att det tidigare
funnits ett alltför stort antal flyktingar vilket bl.a. fått till konsekvens att det hade
blivit bråk. Flera av ungdomarna återkom också till rättviseaspekten, d.v.s. att
det skulle vara lika stora flyktingkvoter i alla rika länder och att det inte heller
skulle göras någon ekonomisk skillnad mellan flyktingar och svenskar d.v.s. att
flyktingar inte skulle få några ekonomiska fördelar i jämförelse med svenskar.

”Jag har inget emot invandrare, men vi har inte plats”356

I intervjuerna gavs också en rad påståenden som ungdomarna fick resonera om
och därvid fördjupa sina resonemang om invandrare, flyktingar och
invandringspolitik. Ett av dessa påståenden var jag har inget emot invandrare,
men vi har inte plats. Genom att diskutera den underförstådda paradoxen att
man har en ”vänlig” inställning till invandrare men ändå försvarar en stram
invandringspolitik fick ungdomarna sätta ytterligare ord på sina uppfattningar

                                                  
356 Fråga 10. Bilaga 2.



121

om den förda invandringspolitiken. I det följande redogör jag för diskussionerna
och resonemangen som ungdomarna förde på denna punkt och de vanliga
konstellationer av antaganden, hotbilder och förhoppningar som därvid
framkom. Jag illustrerar med citat, ofta längre sådana, som jag ser som
belysande för resonemangen. Svarsbilden presenteras också ortvis och därefter
jämförs intervjusvaren relaterade till kön, etnicitet och social bakgrund.

Påståendet jag har inget emot invandrare, men vi har inte plats upplevdes av en
del intervjuade som problematiskt, och man var tveksam till innebörden i be-
greppet ”plats”. Man visste inte om det var geografisk plats som avsågs, d.v.s.
att det inte fanns plats i Sverige, eller om innebörden var av ekonomisk art,
såsom brist på bostäder och arbeten. Man var ibland också tveksam inför frågans
inneboende paradox, d.v.s. att man kunde vara positiv till invandring men
samtidigt negativ.

(Tvekan). Jag vet inte. (Tvekan). Det verkar som det där påståendet verkar rätt
konstigt eller är det nån som har sagt det där? Näe för att om det står att jag
har inget emot invandrare vi har ingen plats. Och när dom säger vi har ingen
plats så liksom måste dom ha nånting emot invandrare ändå. Plats här i
Sverige. Så vi har inget emot invandrare vi har ingen plats. Om man inte, om
man inte har något emot invandrare då tycker jag, då tycker man skulle låta
dom få en plats. (---) (Tvekan). Det kan ju inte komma in för mycket invandrare
kanske. (Tvekan) (Flicka från Bruksort).

Tabell 9.4. Instämmer inte i påståendet att jag har inget emot invandring men vi
har inte plats. Ort och kön. Absoluta tal (N=21).

                 Instämmer ej i påståendet att jag har inget emot invandring men vi har inte plats.
Tillräckligt med
 bostäder

Det finns ”plats” i
 Sverige

Totalt

Bruksort 5 2 7
pojkar 3 - -
flickor 2 1 -
Industriort 2 12 14
pojkar 2 9 -
flickor - 3 -
Samtliga 7 14 21

Hälften av samtliga intervjuade ungdomar (21 personer)357 ansåg att påståendet
inte stämde. Av dessa svarade två tredjedelar att det finns ”plats”, och en tredje-
del att det finns tillräckligt med bostäder. Det var en majoritet ungdomar från
Bruksort som menade att det fanns tillräckligt med bostäder medan endast två
                                                  
357 14 från Industriort och 7 från Bruksort.
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ungdomar från Industriort angav detta som ett argument. Däremot var det ett
flertal ungdomar från Industriort (11 personer)358 som menade att det fanns
”plats” för invandrare och flyktingar i Sverige medan endast ett fåtal från Bruks-
ort använde sig av detta argument (tabell 9.4).

Det tycker jag är fel. Fast jag tycker, jag tycker vi har väldigt mycket plats. Ja.
(Tvekan). Alltså. (Tvekan) (Fniss). Det finns alltså, ja jag vet inte. Det beror på
vad man menar här då. Eller vad jag tänker på. Det vet jag inte. Ja. Det tycker
jag verkligen. Och vi är, vi är det, är det 9 miljoner. Sen om man jämför med nåt
annat land är det rätt glest. (Flicka från Industriort).

Det är fel. Vi har plats enormt med plats. Ja vi bor ju, det är väl inte direkt
folktätt. Sverige är ju inte så väldigt folktätt. Men plats och plats. Vi ska väl inte
börja förstöra naturen och sånt bara för att dom kommer hit. Det är fel
påstående för vi har ju plats så till vida att det finns ju mycket outbyggda
områden. Men om man säger plats i lägenhet och sånt då, det har vi också. Det
är mycket, dom får riva lägenheter. (Tvekan) Vi har plats. (Pojke från
Bruksort).

Sverige är ju stort. (---) Varför skulle dom inte få plats. (---) Näe det stämmer
inte. (Pojke från Industriort).

Tabell 9.5. Instämmer inte i påståendet att jag har inget emot invandring men vi
har inte plats. Etnisk bakgrund och föräldrars sysselsättning.
Absoluta tal (N=21).

Instämmer ej i påståendet att jag har inget emot invandring men vi
har inte plats

Bakgrund

Ti l l r äck l ig t  med
bostäder

Det finns plats i
Sverige

Totalt

invandrarbakgrund
-varav finsk/svfinsk

3
1

12
7

15

svensk bakgrund 4 2 6
7 14 21

arbetare 3 9 12
lägre tjänsteman - 4 4
tjänsteman
högre/mellannivå

1 1 2

företagare 3 - 3
7 14 21

Fler ungdomar med invandrarbakgrund (tolv personer) instämde inte i påstå-
endet än ungdomar med svensk bakgrund. De flesta av de förra ansåg att det

                                                  
358 9 pojkar och 3 flickor.
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fanns plats för invandrare och flyktingar i Sverige. Merparten av ungdomarna
med svensk bakgrund motiverade däremot sitt svar med att det fanns tillräckligt
med bostäder. Även merparten av ungdomarna från arbetarhem (nio av tolv
svar) och alla från mellan- och lägre tjänstemannahem, som inte instämde i
påståendet, argumenterade att det finns plats för invandrare i Sverige (tabell
9.5).

Nio ungdomar gjorde en positiv tolkning av påståendet och menade att påståen-
det stämde med deras egen uppfattning. Det är anmärkningsvärt att samtliga
dessa utgjordes av ungdomar från Bruksort.359 Framför allt motiverade de sitt
ställningstagande med samhällsekonomiska aspekter såsom arbetslöshet, men
också med att tillgången på lägenheter var bristfällig.

För att komma till Sverige så måste, man måste ju, dom måste ju få pengar till
mat och bostad. Och det är ju redan så mycket arbetslöshet här bland svenskar.
Och kommer det fler folk så var ska dom få pengar ifrån då. Så där. Så det är
lite svårt. (Tvekan) Jag vet inte. (Tvekan) Jag är ingen politiker. (Flicka från
Bruksort).

Det är rätt sant. Näe det är ju klart att det inte finns plats när det inte finns jobb
och så där. När det inte ens finns jobb åt alla svenskar och så. (Pojke från
Bruksort).

Alla som instämde i påståendet hade svensk bakgrund och majoriteten av dessa
hade föräldrar med arbetar- eller lägre tjänstemannabakgrund (fem personer). De
flesta (sju personer) menade att det enbart var samhällsekonomiska aspekter som
var utslagsgivande för hur stor invandringen skulle vara till Sverige. Man
menade att politikerna först borde ta hänsyn till arbetsmarknaden och den
ekonomiska situationen i Sverige.

Sex ungdomar instämde delvis i påståendet.360 De tre pojkarna från Industriort
menade att det fanns geografisk ”plats” i Sverige men dock inte tillräckligt med
utrymme för flyktingar och invandrare i Industriort.

(Tvekan) Jaa. Ja här i Industriort så kan det nog vara rätt. Kunna stämma rätt
bra. Det är redan mycket överbefolkat som det är liksom. Det är lätt att det blir
mer invandrare här än svenskar. Så om man tittar i en sån här förort typ
Rinkeby eller.... När det gäller Sverige. Ja näe jag tycker faktiskt att vi har plats.
Men det är ju. (Tvekan). det är rätt stort  - Sverige. (Tvekan). (Pojke från
Industriort).

                                                  
359 5 flickor och 4 pojkar
360 3 pojkar från Industriort och 1 flicka och 2 pojkar från Bruksort
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De från Bruksort som delvis instämde i påståendet menade att det inte var fel att
Sverige tog in flyktingar, men att man först måste ta hänsyn till de sam-
hällsekonomiska aspekterna. Flyktingpolitiken måste utformas utifrån situa-
tionen på arbetsmarknaden och Sveriges ekonomiska situation. Samtidigt pek-
ade ungdomarna på att flyktingarna var människor som flydde från stora um-
bäranden och misär i sina hemländer.

Nja det vet jag inte. Det stämmer nog inte. (Tvekan). Plats och plats. Det är mer
frågan om ekonomiskt tror jag. Plats finns det väl alltid. Ja men (Tvekan) alla
bidrag för att dom ska få pengar och. Dom har väl begränsat hur många dom
tar in. Det är väl mest ekonomiska frågor antar jag. Det kan man inte påverka
så mycket men... Nja det finns...Jag vet inte. (Tvekan). Det har jag ingen aning
om faktiskt, alltså hur stora utgifter man har. Näe inte ekonomiskt, det är mest
humana aspekter på. Dom är ju som vilka medmänniskor som helst. (Pojke från
Bruksort).

Sammanfattningsvis var det främst ungdomar med invandrar- och arbetarbak-
grund som menade att påståendet Jag har inget emot invandrare men vi har inte
plats inte stämde. En stor grupp med annan etnisk bakgrund än svensk invände
mot påståendet och menade att det fanns geografisk plats i Sverige. De som
instämde i påståendet hade alla svensk bakgrund, kom från Bruksort och
motiverade sitt ställningstagande främst utifrån samhällsekonomiska aspekter.
De båda industriortsungdomar som delvis instämde i påståendet motiverade det
med att det fanns ”plats” i Sverige men inte i Industriort, medan Bruksorts-
ungdomarna argumenterade att Sverige skulle ta emot flyktingar och invandrare
men att man skulle beakta olika samhällsekonomiska aspekter först.

”Jag är för fri invandring”361

Det andra påståendet som de intervjuade ungdomarna fick ta ställning till var jag
är för fri invandring. Påståendet ledde till funderingar och ofta ganska långa
svar eftersom man ibland tvekade om vad ”fri invandring” konkret kunde inne-
bära och få för konsekvenser.

(Tvekan) Det beror på vad man menar med fri invandring. (Tvekan)
Det beror på hur man ser det tror jag. Om precis alla som vill skulle
vilja får komma hit så. (Tvekan). Det är svårt att säja. Det är svårt
att uttrycka. Det beror på det här med fri invandring. Det är en så
svårt att veta. (Tvekan) Ja det tycker jag är ok. Ja för att det finns
ingen som vill komma hit utan orsaker. Det är ingen som vill lämna

                                                  
361 Fråga 11. Bilaga 2.
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sitt lands kultur eller sina släktingar. Det måste finnas nån orsak till
att man vill fara. Ja. Det stämmer bra. (Pojke från Industriort)

De grupper av svar som utkristalliserade sig var

instämmer ej – de som var emot fri invandring bland annat p.g.a. att
konsekvenserna kunde bli för stora.

reserverade – de som var positiva till invandring men tveksamma över de
konsekvenser fri invandring kunde få

instämmer – de som utan förbehåll sympatiserade med att Sverige skulle
ha fri invandring.

En stor grupp ungdomar var reserverade och negativa när de resonerade om
påståendet Jag är för fri invandring. En tydlig könsskillnad kan noteras; nästan
hälften av pojkarna (nio personer) var negativa till fri invandring, men bara en
femtedel av flickorna (tre personer). Ingen pojke från Bruksort ställde sig positiv
till påståendet vilket tre pojkar från Industriort gjorde (tabell 9.6).

Tabell 9.6. Inställning till påståendet att jag är för fri invandring. Ort och kön.
Absoluta och relativa tal (N=36).

Inställning till påståendet att jag är för fri invandringBakgrund
Instämmer Reserverade Instämmer ej Totalt

Bruksort 2 (12%) 10 (59%) 5 (29%) 17 (100%)
pojkar - 4 3 7
flickor 2 6 2 10
Industriort 4 (21%) 8 (42%) 7 (37%) 19 (100%)
pojkar 3 5 6 14
flickor 1 3 1 5
Samtliga 6 (22%) 18 (50%) 12 (28%) 36 (100%)

Över hälften av ungdomarna i Bruksort men knappt hälften i Industriort var
reserverade till fri invandring i Sverige. Främst var man frågande inför vilka
konsekvenser fri invandring skulle kunna få (tabell 9.6).

Ja jag är för det... (Tvekan) Näe jag vet inte. Det är bara det får inte bli för
mycket så att vi svenskar får lida av det. Det måste finnas några regler.
(Tvekan). (Pojke från Industriort)

Och släppa in hur mycket som helst? Inte så att det blir överbefolkat. Ja det vet
man aldrig om det kommer, kommer alla hit. Ja Sverige har råd med pengar
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tror jag. Det verkar som i alla fall. Det är jobbigt att drabbas så mig spelar det
ingen roll. Näe men om det är vi som inte får pengar utan dom ger till alla
utlänningar då... Så vi blir uteliggare vi svenskar då.  (Flicka från Bruksort)

Flera pojkar uttryckte en rädsla för att konsekvenserna kunde bli ökad brotts-
lighet och slagsmål. Man menade bl.a. att personer med kriminell bakgrund inte
skulle få komma till Sverige.

Näe inte redigt för, alltså om man kollar förr i tiden så kom, strömmade det in,
många fick jobb. (---). (Tvekan) Dom lär inte släppa in alla. Alla får ju inte
svenskt medborgarskap som alla vill. Men jag vet inte riktigt vad jag ska svara
på den. Fördelarna är att man, man kan skaffa fler kompisar. Nackdelarna är
att det händer grejer. Mord och massa skit. Stockholm, Göteborg, likt Malmö.
(Pojke från Industriort)

Nästan hälften av pojkarna i Industriort och Bruksort var negativa till fri
invandring. De motiverade sin tveksamhet med den rädsla man kände inför hotet
att antalet flyktingar och in-vandrare till Sverige drastiskt skulle öka, något som
man trodde skulle få negativa ekonomiska konsekvenser såsom arbetslöshet och
bostadsbrist. Därför måste invandringen begränsas, och man skulle i stället
hjälpa människor i deras hemländer, ansåg dessa pojkar.

(Tvekan) Det låter väl trevligt. Ja det är jag väl inte riktigt. (Tvekan) Men jag
har inget emot invandrare. Det är inget fel på dom. Näe det är jag inte, det
tycker jag man ska hjälpa på plats. (Pojke från Industriort)

Nej det är jag inte för. Det skulle vara ohållbart i längden. Det skulle folk, det
skulle bara bli mer problem. Arbetslöshet och så om dom ska leva på staten
också det för det gör invandrarna. För det är staten, vi som får betala. Näe då
tycker jag, då är det nästan bättre som vi har nu. Inte fri invandring. Det tror
jag skulle bli ohållbart. Det fungerar ju relativt bra. Det är klart dom släpper
in. Men dom gör inte det helt rätt nu heller när, dom skickar ju tillbaka dom som
så här som knappt kan åka tillbaka. Det är inte heller rätt. Men det själva
systemet kan fungera bra. Om det sköts på rätt sätt. (Pojke från Bruksort)

Som tidigare nämnts var det ingen pojke från Bruksort som var positivt inställd
till påståendet Jag är för fri invandring, till skillnad från tre pojkar från Industri-
ort som instämde i påståendet. De sistnämnda motiverade detta bl.a. med att in-
vandrarna oftast kom från misär i hemlandet och behövde hjälp.

När det gäller den sociala bakgrunden var det i stort sett enbart ungdomar från
arbetarhem som sade att de var för fri invandring. Fyra av totalt sex som gav det
svaret hade arbetarbakgrund. Ungdomar med arbetarbakgrund var samtidigt de
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som till största delen var reserverade (åtta personer). Ungdomarna från lägre
tjänstemannahem var sammantaget mest negativa och reserverade till påståendet
(tio personer). Det var också gruppen ungdomar med lägre tjänstemanna-
bakgrund som, i jämförelse med övriga grupper, var mest negativa (fem
personer). Det fanns ingen i denna grupp som var positivt inställd till fri invand-
ring (tabell 9.7).

Tabell 9.7. Inställning till påståendet jag är för fri invandring. Föräldrars
sysselsättning och etnisk bakgrund. Absoluta och relativa tal (N =
36).

Inställning till påståendet att jag är för fri invandringBakgrund
Instämmer Reserverade Instämmer ej Uppgift

saknas
Totalt

Arbetare 4 8 4 - 16
Lägre Tjänsteman - 5 5 - 10
Tjänsteman högre
och
mellannivå

2 - 1 -   3

Eget företag - 4 1 -  5
Sjuk-/förtids-
pensionär

- 1 - -  1

Uppgift saknas - - - 1  1
Samtliga 6 (17%) 18 (50%) 11 (30%) 1 (3 %) 36 (100%)
invandrarbakgrund
- varav finsk/sv-
finsk

4
3

6
4

5
3

-
-

15
10

svensk 2 12 7 - 21
Samtliga 6 (17%) 18 (50%) 12 (33%) - 36 (100%)

Den största noterbara skillnaden mellan de med svensk respektive invandrarbak-
grund återfinns i kategorierna reserverade respektive instämmer i påståendet.
Ungdomarna med invandrarbakgrund var i högre grad än de med svensk bak-
grund positiva till fri invandring. Mest positiva till fri invandring var de med en
eller bägge föräldrarna från Finland. Bland unga med svensk bakgrund var det
däremot en majoritet, 12 personer (60%), som var reserverade till påståendet
p.g.a. att man ansåg att det måste finnas kriterier för dem som ville komma in i
Sverige. Motsvarande andel bland ungdomarna med invandrarbakgrund var sex
personer (40%) (tabell 9.7).

Nej. Det ska inte komma in för mycket. (Tvekan) Det ska inte komma så att, dom
ska inte kunna köpa upp allting. Men bara sånt som var här att ni ska få allt ni
önskar på en månad då var det leksaker över hela djävla området där
flyktinghusen fanns. Åkte hit och sånt. Då försvann det. Då vart det bättre. Så
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dom ska komma hit men dom ska komma hit för att dom är fattiga. Inte för att
dom är stenrika. För om dom hade pengar som kom hit bara för att dom hade
råd. Men om det ska vara fattiga som skulle komma hit för dom behövde det.
Men det var tvärtom att dom rika skulle komma hit och dom fattiga var kvar.
Det var det jag tyckte var dåligt. (Pojke från Bruksort).

Tabell 9.7. Inställning till påståendet jag är för fri invandring. Föräldrars
sysselsättning och etniska bakgrund. Absoluta och relativa tal (N =
36).

Inställning till påståendet att jag är för fri invandringBakgrund
Instämmer Reserverade Instämmer ej Uppgift

saknas
Totalt

Arbetare 4 8 4 - 16
Lägre Tjänsteman - 5 5 - 10
Tjänsteman högre
och mellannivå

2 - 1 -   3

Eget företag - 4 1 -  5
Sjuk-/förtids-
pensionär

- 1 - -  1

Uppgift saknas - - - 1  1
Samtliga 6 (17%) 18 (50%) 11 (30%) 1 (3 %) 36 (100%)
invandrarbakgrund
-varav finsk/sv
finsk

4
3

6
4

5
3

-
-

15
10

svensk 2 12 7 - 21
Samtliga 6 (17%) 18 (50%) 12 (33%) - 36 (100%)

Sammanfattningsvis var hälften av alla intervjuade ungdomar reserverade till
påståendet Jag är för fri invandring. Det var ingen pojke från Bruksort som
reservationslöst var för fri invandring vilket en femtedel (20%) i de övriga
grupperna sade sig vara. Det var främst de med lägre tjänstemanna bakgrund
som var negativa till påståendet om fri invandring. De som var mest positiva
men samtidigt stod för den största andelen reserverade var ungdomar med
arbetarbakgrund. De med annan etnisk bakgrund än svensk var mest positiva till
fri invandring medan ungdomar med svensk bakgrund var mer reserverade till
detta.

Sammanfattning och slutsatser

Ungdomarna var till en början osäkra på vilken innebörd man kunde ge de olika
påståendena. Många av de intervjuade placerades därför i kategorin reserverade.
Bl.a. var man osäker på vad som menades med svensk flyktingpolitik, vad be-
greppet ”plats” innebar och vilka konsekvenserna kunde bli av fri invandring.
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De mer märkbara skillnader som kunde noteras var den mellan pojkar och
flickor respektive mellan pojkar i de båda lokalsamhällena. Flickorna var över-
lag mer positiva till svensk flyktingpolitik och ofta mer toleranta till invandring
än pojkarna. Flickorna hade en mer empatisk hållning; de ansåg att flyktingar
ofta kunde ha det svårt i hemlandet och hade därför förståelse för att de kom till
Sverige. Pojkarna motiverade däremot sin mer negativa hållning utifrån diskus-
sioner bl.a. om vilka konsekvenser en alltför frikostig flykting- och invandrar-
politik skulle få. Pojkarna på de bägge orterna skilde sig åt i flera avseenden.
Pojkarna i Industriort upplevde ibland de inflyttade flyktingarnas beteenden och
kulturyttringar som provocerande, och följden kunde bli bråk och slagsmål. Man
refererade också till olika rykten som man hade hört om flyktingarnas stöld-
benägenhet och de ekonomiska fördelar som flyktingarna hade haft när de fanns
på orten. Dessa unga män menade att Industriort hade tagit emot alldeles för
många flyktingar i jämförelse med övriga Sverige. Pojkarna i Bruksort däremot
funderade ofta över konsekvenser av en alltför generös flyktingpolitik och
befarade att en invasion av flyktingar skulle bli följden. Man trodde att en ökad
invandring skulle innebära att de redan knappa ekonomiska resurserna skulle bli
ännu mindre, vilket skulle få till konsekvens att svenskarna skulle få det ännu
sämre. Av de intervjuade ungdomar som menade att det fanns ”plats” i Sverige
för invandrare/flyktingar var en majoritet från Industriort, med invandrar- och/-
eller arbetarbakgrund. Det är noterbart att ingen av Industriortsungdomarna
ansåg att det inte generellt fanns ”plats” i Sverige; de som menade detta var en-
bart ungdomar från Bruksort med lägre tjänstemannabakgrund och med för-
äldrar från Sverige. Man motiverade sitt ställningstagande utifrån samhälls-
ekonomiska aspekter såsom hög arbetslöshet. Ungdomarna från Industriort men-
ade däremot att det inte fanns ”plats” på orten för fler invandrare och flyktingar.
Av de som var negativa till fri invandring hade alla från Industriort invandrar-
bakgrund. Dessa ansåg att konsekvenserna, om flyktingströmmen accelererade,
kunde bli att myndigheterna snart skulle tappa kontrollen och att arbetstillfällen
och bostäder skulle ta slut. Pojkarna, till skillnad från flickorna, ansåg ofta att
Sverige skulle skicka tillbaka flyktingarna när den mest akuta krisen i hemlandet
var över.

Synen på flyktingar, invandrare och rasister

Under intervjuerna återkom ungdomarna ofta till hur man såg på den ”andre”
d.v.s. vilka åsikter man hade både om invandrare och flyktingar, rasister och
rasism.
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Hur invandrare och flyktingar har det i Sverige idag362

En fråga i intervjun gällde hur man trodde att det var att vara flykting eller
invandrare idag i Sverige. Frågekonstruktionen blev tyvärr förvirrande för ung-
domarna genom att den dels handlade om hur invandrare hade det och dels om
flyktingarnas situation. Men det respondenterna oftast associerade till var hur
flyktingars situation såg ut och man refererade då ofta till flyktingars krigs-
erfarenheter.

Ja det beror på vad man menar för några. Dom som har fått flytt hit ifrån krig
och dom som har blivit hitkallade för att det fanns gott om jobb för att det fanns
ledigt arbete här i Industriort. (…) Och dom som kom för länge sen. (…) Dom
har det väl rätt så bra i den benämningen att dom slipper rasism och sånt för att
dom är accepterade eller vad man ska säga. Men dom som kom hit nu dom har
det lite tuffare för att dom, dom blev lite utsatta för rasism. Kanske inte har det
riktigt bra då. (Pojke från Industriort).

Ja inte alltför bra. Det beror ju på mera som kom hit 80-talet dom har inte så
dåligt ställt. Som flyktingar som kommer nu från Jugoslavien för dom har det
sämre. Jag är inte så insatt. (Pojke från Bruksort).

Svaren på frågan om hur man trodde att det var att vara flykting eller invand-
rare idag i Sverige indelades i kategorierna

- att man trodde att situationen i huvudsak var bra i Sverige idag för invandrare
och flyktingar

- att man trodde att situationen var både bra och dålig

- att man trodde att situationen i huvudsak var dålig

- att man uttryckte negativa uppfattningar mot invandrare och flyktingar

- inget svar (i intervjuerna med 2 ungdomar i Bruksort ställdes inte frågan).

Inledningsvis kan man säga att det som ungdomarna ansåg vara bra för
invandrare och flyktingar i Sverige var den materiella standarden och att det är
fred. Det som kunde vara negativt var att invandrare och flyktingar genom olika
anpassningssvårigheter kunde drabbas av rasism och främlingsfientlighet.

                                                  
362 Fråga 4. Bilaga 2.
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Tabell 9.8. Hur har invandrare och flyktingar det i Sverige idag? Ort och kön.
Absoluta och relativa tal (N=36).

InställningBakgrund
Bra Både bra

och dåligt
Dålig Negativa Ej svar Totalt

Bruksort 1(6 %) 8(47%) 4(23%) 2(12%) 2(12%) 17 (100%)
pojkar - 2 2 2 1 7
flickor 1 6 2 - 1 10
Industriort 2(10%) 10(53%) 7(37%) - - 19 (100%)
pojkar 1 8 5 - - 14
flickor 1 2 2 - - 5
Samtliga 3(8 %) 18(50%) 11(31%) 2(5,5 %) 2(5,5 %) 36(100%)

Den största gruppen ungdomar (18 personer)363 ansåg att det råder både
gynnsamma och ogynnsamma förhållanden för invandrare och flyktingar i
Sverige idag. I denna kategori menade hälften att flyktingar i Sverige ofta har
olika anpassningssvårigheter, bl.a. beroende på bristande språkkunskaper och
psykiska trauman till följd av krigsupplevelser. Fem i denna grupp var pojkar
från Industriort, vilka menade att svårigheterna för invandrare och flyktingar
också kunde bero på kulturkrockar och skilda mentaliteter och uttryckssätt
(tabell 9.8).

(Tvekan) Ja vissa dom har, vad ska man säga? Acklimatiserat sig, eller vad fan
det heter,  kommer in i samhället rätt bra så. Man har ju exempel här. Men sen
är det ju några andra liksom då det blir en sån jävulsk sån här kulturkrock (…)
Ja att komma in, det är väl inte alla som har blivit så, att kanske är p.g.a.
religion som är liksom att dom..... Det finns väl bland ungdomar då, dom
morsorna och farsorna är den här lite extremister liksom inom någon religion
och så där liksom. Barnen kanske inte får göra alla sakerna. Det finns dom som
typ vi eller jag har då. Det är inte så mycket det här, har i Industriort har inte
jag märkt av det. Men det är klart det finns ju säkert. (Pojke från Industriort).

(Tvekan) Det är nog värre att vara flykting än invandrare tror jag. För dom är
ju inte vana vid det här livet som. Dom är lite mer aggressiva än folket här.
(Pojke från Industriort).

Den fjärdedel av de intervjuade ungdomarna (9 personer)364, som ansåg att det
var både bra och dåligt i Sverige för invandrare och flyktingar, menade att för-
delarna var av materiell art, såsom kläder, pengar o dyl. Fyra ungdomar framhöll

                                                  
363 8 pojkar och 2 flickor från Industriort samt 2 pojkar och 6 flickor från Bruksort.
364 2 pojkar och 3 flickor från Industriort, 2 pojkar och 2 flickor från Bruksort.
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också att möjligheten för flyktingar att slippa ifrån krig, gå i skola och få känna
sig trygga var positiva aspekter.

Ja man har inte det lätt, det har man inte. Jag tror det är många svenskar som
är emot dom. Men dom har det nog ganska bra ställt i alla fall med ekonomin.
Dom får ju hjälp och från andra människor om dom vill. (Flicka från
Industriort).

Elva ungdomar - drygt en tredjedel av ungdomarna i Industriort och en fjärdedel
i Bruksort trodde att invandrare/flyktingar i huvudsak hade det dåligt i Sverige.
Bland annat menade man, att flyktingarna befann sig i främmande land och
kunde ha anpassningssvårigheter genom de krigsupplevelser de haft, och att
språket kunde skapa hinder. Fyra av de elva ungdomarna i denna grupp ansåg att
rasismen var det som gjorde att flyktingar och invandrare kunde ha det dåligt i
Sverige idag.

De tre ungdomar som menade att flyktingar och invandrare hade det bra i
Sverige angav främst den materiella standarden som skäl. Två pojkar från
Bruksort uttryckte sig direkt negativt mot invandrare och flyktingar när de
tillfrågades om hur de trodde att invandrare och flyktingar hade det i Sverige
(tabell 9.8).

Jag tycker att är det flyktingar så ska dom få bo här tills det inte är krig där
dom bodde eller kommer ifrån. Men sen såna som är och snor även om det inte
är alla men en del gör ju det. Då tycker jag man kan skicka ut dom direkt. Även
om det inte är så mycket som man vill tro. Eller som man lätt tror. Det är väl
några som snor. Sen är det en svart som snor då syns den ju mycket mer än
dom, än någon svensk. (Pojke från Bruksort).

Ungdomarna med invandrarbakgrund ansåg i högre grad än svenskfödda att
invandrare och flyktingar hade det dåligt i Sverige. Sex av de elva ungdomarna
med finsk eller finlandssvensk bakgrund ansåg att invandrares och flyktingars
situation både hade positiva inslag (fr.a. hög materiell standard) och negativa
dito (fr.a. rasism och främlingsfientlighet). Tre av de fem intervjuade med annan
etnisk bakgrund menade att invandrare och flyktingars situation var dålig på
grund av att de mötte rasism och främlingsfientlighet (tabell 9.9).

Av dem som främst betonade de materiella fördelarna i Sverige för invandrare
och flyktingar var mer än hälften ungdomar från lägre tjänstemannahem. Övriga
hade arbetarbakgrund och föräldrar med eget företag. De som menade att
fördelen för flyktingar och invandrare med att komma till Sverige var att
undkomma krig var alla från Bruksort och två hade lägre tjänstemannabakgrund.
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Knappt hälften av dem som menade att flyktingar och invandrare hade det dåligt
i Sverige hade arbetarbakgrund (tabell 9.9).

Tabell 9.9. Hur det är att vara invandrare och flyktingar i Sverige idag? Etnisk
och social bakgrund. Absoluta och relativa tal (N=36).

InställningBakgrund
Bra Både bra

och dålig
Dålig Negativa Ej svar Totalt

Invandrarbakgrund
-varav finska/sv-
finsk

1
1

8
6

6
3

-
-

1
1

16
11

Svensk bakgrund 2 10 5 2 1 20
Samtliga 3 18 11 2 2 36
Arbetare 1 9 5 1 16
Lägre Tjänsteman 1 6 2 1 10
Tjänsteman högre
och mellannivå

1 1 1 3

Eget företag 1 2 2 5
Sjuk-/förtids-
pensionär

1 1

Uppgift saknas 1 1
Samtliga 3 (8 %) 18 (50%) 11 (31%) 2 (5,5 %) 2 (5,5 %) 36 (100%)

Sammanfattningsvis ansåg hälften av respondenterna att förhållandena i Sverige
för flyktingar och invandrare både var goda och dåliga. Det som var mest
positivt, menade man, var den materiella situationen för flyktingarna och att det
inte var krig i Sverige. Rasism och språkliga och kulturella skillnader kunde
dock medföra anpassningssvårigheter och utanförskap för invandrare och
flyktingar. En grupp av ungdomar poängterade bara de svårigheter som kunde
finnas för flyktingar/invandrare. I en annan kategori hänvisades bara till för-
delarna som man menade att invandrare/flyktingar hade i Sverige. De ungdomar
som hade invandrarbakgrund menade till större del än de med svensk att situat-
ionen för flyktingar och invandrare var dålig.
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Värdiga och ovärdiga invandrare365

Om man ska komma in i Sverige så man måste ju ha skäl till det. Det är liksom
inte bara å komma här å knacka på och säga hej jag vill in här. (Pojke från
Industriort).

Tjugotre av ungdomarna, d.v.s. knappt två tredjedelar av samtliga, diskuterade
olika krav eller förbehåll för invandring till Sverige.366 Dessa var av fyra slag:

- juridiska kriterier t.ex. att de som ville komma in i Sverige inte skulle vara
kriminellt belastade och att de skulle lära sig svenska lagar och regler.

- behovsrelaterade kriterier: endast de som hade uttalade behov skulle tillåtas att
komma in i landet.

- ekonomiska kriterier d.v.s. beslutet att ge uppehållstillstånd borde baseras på
det ekonomiska dagsläget i Sverige.

- övriga kriterier; man menade att det måste finnas några slags kriterier men
kunde inte precisera vilka.

Nästan alla svar höll sig inom en av dessa kategorier men i tre fall var svaren
sådana att de omfattade fler en kategori.

Den klart största gruppen (13 personer) utgjordes av ungdomar som menade att
flyktingars behov av hjälp skulle vara det avgörande kriteriet för om uppe-
hållstillstånd skulle utfärdas. I denna kategori återfanns sex pojkar, tre från varje
ort, och fem flickor från Bruksort och två från Industriort och en majoritet hade
svensk bakgrund. Knappt hälften (sex personer) hade arbetarbakgrund och fyra
hade lägre tjänstemannabakgrund. Krig och om situationen i hemlandet innebar
fara för personens eget liv borde vara det mest avgörande för om uppe-
hållstillstånd skulle beviljas, var den vanligaste åsikten i denna grupp.

Det är ju svårt att bedöma för det. Man kan ju aldrig göra sig en bild av vad
dom har varit med om. Så det, dom som sitter och bestämmer dom tror jag
verkligen har ett svårt jobb. Det skulle inte jag vilja ha. Jag vet inte hur man
ska. (Tvekan). Hur man säger att nu är det stopp. Och veta att du här kanske
kommer att bli dödad p.g.a. att vi inte släpper in dej. Dom kanske inte lever efter
det dom fått beskedet. Så jag vet inte. Det är nog lite svårt. Det måste ju finnas
en gräns på. (Tvekan). Det tror jag. Ja någon slags gräns måste det ju nästan
vara tror jag. Ja. (Tvekan). Men jag vet inte riktigt var gränsen skulle gå i såna
fall. Ja någon form av kontroll.  (Flicka från Bruksort).

                                                  
365 Fråga 2. Bilaga 2.
366 9 pojkar och 2 flickor från Industriort och 8 flickor och 4 pojkar från Bruksort.



135

Nästan hälften (nio personer)367 av de intervjuade pojkarna men bara två flickor
menade att juridiska och ekonomiska aspekter skulle vara det mest avgörande.
En majoritet med denna uppfattning hade svensk bakgrund (nio personer) och
hade föräldrar med olika social bakgrund. Ungdomarna menade att de som
skulle få komma in i Sverige fick inte vara kriminellt belastade och borde också
snabbt försöka anpassa sig och lära sig svenska lagar och regler.

Ja så länge dom sköter sig och. (Tvekan). Försöker lära sig svenska lagar och
sånt där och följer det. Ja man ska ha, det ska väl vara svårt i hemlandet. Krig
eller svält eller liknande. Eller också ska man gifta sig eller nåt liknande med
nån i Sverige. (Pojke från Bruksort).

Näe. Alla som slår sönder grejer och håller på med alla andra grejer. Alltså
enligt lagen. (Tvekan) Ja alltså en vanlig familj kan ju komma. (Pojke från
Industriort).

De fem ungdomar368 som åberopade ekonomiska skäl menade att man skulle
beakta svenskarnas ekonomiska situation, och hur tillgången på arbete och bo-
städer såg ut, innan man tog ställning till uppehållstillstånd.

Då ska det inte vara så här hög arbetslöshet som det är nu. Innan dom tar in
fler. Det är bättre om det är om arbetslösheten sjunker och sen tar dom in fler
och så. (Pojke från Bruksort).

Ja vet inte vilken som skulle få komma hit. Det är bara om vi har råd att ha dom
här. (…) (Suck) jag vet inte. Det tror jag inte att vi har. Näe det är många
svenskar som har det fattigt här nu så. Näe helst inte men dom måste ju ha
nånstans att ta vägen. (Pojke från Industriort).

Sammanfattningsvis var det en majoritet av de intervjuade ungdomarna som
menade att man skulle ha olika kriterier för invandring. Flickor menade främst
att man skulle ta hänsyn till situationen i landet som flyktingen kom ifrån. Om
det t.ex. var krig eller annan fara för människors liv skulle detta utgöra ett
kriterium för mottagande. Pojkar och de med svensk bakgrund åberopade
däremot främst juridiska och ekonomiska argument. Man menade att svensk-
arnas egen ekonomiska situation skulle vara avgörande för hur stor invandringen
skulle vara till Sverige och att kriminellt belastade personer inte skulle få
uppehållstillstånd. Man menade också att människor som ville komma till Sveri-
ge skulle lära sig svenska lagar och regler och inte ställa till med bråk.

                                                  
367 5 pojkar från Industriort och 4 pojkar och 2 flickor från Bruksort.
368 2 pojkar från Industriort och 1 flicka och 2 pojkar från Bruksort.
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En projektionsbild av en kvinna som slår ett skinhead.369

Hon tycker kanske att det där är en fjant. Jag vet inte. Hon kanske är rädd. För
dom. Med en gammal tant så kommer dom ett gäng på sju, åtta stycken allihop
med så här stålhätteskor och bomberjackor. Dom kan ju se ganska farliga ut
faktiskt. Dom kanske brukar vara det också.  (…) Varför har dom så stora fötter
för. (Flicka från Bruksort)

Intervjumaterialet innehöll en bild370 av en kvinna som slog sin handväska i
huvudet på en demonstrerande ung man med rakat huvud. Samtliga ungdomar
gjorde tolkningen att mannen var en rasist. Knappt hälften (44%) menade att
kvinnan handlade rätt (tabell 9.10).

Jag tycker dom jävlarna ska ha stryk. Dom ska inte, det ska inte få finnas såna.
(Tvekan, suck) Man ska göra som Hitler gjorde med judarna. Den kvinnan jag
tycker hon gör fullständigt rätt. Är det nazister det som kommer här bak med.
Jaha dom står där och gapar och såna jackor och inte han kanske. Jag tycker
kvinnan gör fullständigt rätt i att hon drar han. Jag tror inte hans mor heller är
glad för att han är sån. Det tror inte jag. Näe. Jag tycker inte dom, dom hör inte
till det här samhället som finns. (Pojke från Industriort).

Nästan fyrtio procent var reserverade medan en knapp femtedel var direkt
kritiska till kvinnans agerande.

Jag förstår kvinnan men jag skulle aldrig göra nåt sånt för att jag tycker att våld
är fel i alla former. (Flicka från Bruksort).

Dock finns det påtagliga skillnader mellan de intervjuade i de båda samhällena.
En klar majoritet av alla ungdomar i Bruksort (71%) var antingen negativa eller
reserverade till kvinnans handlande. Man menade att det var fel att använda våld
och att alla hade rätt att framföra sina åsikter (tabell 9.10). Mindre än en
tredjedel av Bruksortsungdomarna tyckte att kvinnan gjorde rätt.

Antagligen så är väl hon inte rasist eftersom hon slår han då. (Tvekan) Jag
skulle också vilja slå honom men man kan ju inte bara gå fram och slå nån så
där. Kan man ju inte göra. (Skratt). (---) Då har man ju gjort fel själv också.
Man har inte rätt att bara gå fram och slå nån. För att dom har åsikter och vi
har ju åsikter. Och i Sverige får man ju ha sina egna åsikter. Då kan man inte

                                                  
369 Fråga 13. Bilaga 2 och 3.
370 Bilaga 3.
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bara slå nån bara för att man tycker att den har fel åsikter. (----) Jag vet inte.
(Tvekan). (Flicka från Bruksort).

Drygt hälften av ungdomarna i Industriort ansåg däremot att det var rätt av
kvinnan att slå mannen, och mindre än hälften var negativa eller reserverade till
det.

Det hade jag med gjort. Fan. Alltså när man ser en sån så vill man ju bara
spotta på dom. Ja. Vad tänker dom med egentligen undrar man bara? Ja men
vad fan då. Alltså jag vet ju själv. Typ så när min mormor satt i
koncentrationsläger och hon har talat mycket om det. Och liksom hennes bror
var med hon i koncentrationslägret och så dom fick se när deras pappa blev
mördad och så. Liksom det är, alltså vad menar. (Tvekan) Ja. Det tänker jag
framför allt på. Alltså dom, att dom inte har nånting att, alltså i bakgrunden så.
Att dom inte vet så mycket tror jag. Inte tror jag att dom vet så mycket. Men om
det hade vart deras anhöriga eller nånting sånt. Att man visste nånting själv om
det så tror jag inte, så tror jag inte dom hade tänkt på samma sätt. Det tror jag
inte. (Tvekan) Jag vet inte. Man blir besviken när hon ser dom helt enkelt. Jag
kan förstå henne verkligen. Jag vet inte isåfall om dom har gjort någonting mot
henne. Hon ser ju inte svensk ut så där. Eller så. Hon är ju mörkhårig så jag vet
inte ifall dom har sagt nånting.  (Flicka från Industriort).

Tabell 9.10. Inställning till att kvinnan slog demonstranten. Bostadsort och kön.
 Absoluta och relativa tal (N = 36).

InställningBakgrund
Riktigt
handlande

Felaktigt
handlande

Reserverade Totalt

Bruksort 5 (29%) 2 (12%) 10 (59%) 17 (100%)
pojkar 1 1 5 7
flickor 4 1 5 10
Industriort 11 (58%) 4 (21%) 4 (21%) 19 (100%)
pojkar 6 4 4 14
flickor 5 - - 5
Samtliga 16 (44%) 6 (17%) 14 (39%) 36 (100%)

Över hälften av alla flickor menade att kvinnan gjorde rätt men bara en tredjedel
av pojkarna. Nästan hälften av pojkarna var reserverade, en tredjedel av
flickorna – samtliga boende i Bruksort. Skillnaderna mellan hur pojkar och
flickor såg på kvinnans handlande bestod främst i att flickorna känslomässigt
sade sig förstå kvinnan medan pojkarna hävdade att våld ofta inte leder till
någonting positivt.
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Det är inte mer än rätt. Att hon ska smälla till dom. Därför dom är också elaka.
För att dom demonstrerar emot att invandrarna ska få komma hit. Eller dom
inte tycker bra om dom. (Flicka från Industriort).

Njaa (Tvekan) egentligen man får väl inte slåss så där men. Jag tror inte det
hjälper särskilt mycket att hon slår. Jag tror inte han ändrar sig. (Pojke från
Industriort).

Drygt hälften av ungdomarna med invandrarbakgrund ansåg att kvinnans hand-
lande var berättigat medan en fjärdedel hade en mer reserverad hållning. Detta
kan jämföras med ungdomar med svensk bakgrund: ungefär en tredjedel tyckte
kvinnans handlande var riktigt, och hälften intog en mer reserverad håll-ning
(tabell 9.11).

Också när man ser till de ungas sociala bakgrund finns det märkbara skillnader i
inställning. Hälften av alla med arbetarbakgrund ansåg att kvinnan handlade
riktigt, men bara en knapp tredjedel av de från lägre tjänstemannahem. Fyra av
de sistnämnda ungdomarna var direkt kritiska till kvinnans handlande, men bara
en enda av de 16 arbetarungdomarna. Dock var knappt hälften av dem reserv-
erade till kvinnans användande av våld. De fem från företagarhem var till unge-
fär lika andelar reserverade respektive positiva till kvinnans agerande (tabell
9.11).

Tabell 9.11. Inställning till att kvinnan slog demonstranten. Etnisk bakgrund
och föräldrars sysselsättning. Absoluta och relativa tal (N = 36).

InställningBakgrund
Riktigt
handlande

Felaktigt handlande Reserverade Totalt

Invandrarbakgrund
- varav finsk, sv-
finsk

9
7

3
2

4
2

16
11

Svensk bakgrund 7 3 10 20
Samtliga 16 (44%) 6 (17%) 14 (39%) 36 (100%)
Arbetare 8 1 7 16
Lägre Tjm. 3 4 3 10
Tjm.högre/mellan
nivå

1 2 - 3

Eget företag 2 - 3 5
Sjuk-/förtids-
pensionär

1 - - 1

Uppgift saknas 1 - - 1
Samtliga 16 (44%) 7 (19%) 13 (36%) 36 (100%)
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En stor del av ungdomarna kommenterade rasister och deras rättigheter och
majoriteten i de båda samhällena ansåg att rasister inte skulle få demonstrera
eller uttryckte en reserverad inställning till detta. Man menade att rasister fram-
förde ett budskap som till stora delar innebar hets mot folkgrupp och att det ofta
brukade bli bråk när de demonstrerade. De som var reserverade menade ändå att
framförandet av ett rasistiskt budskap ingick i yttrandefriheten och att det fanns
en demonstrationsrätt som också innebar att rasister skulle få demonstrera (tabell
9.12).

Ja får får dom väl bara dom inte liksom gör nånting liksom. Går och spöar ner
alla när dom är så många också. Och sen om det är utlänningar också
demonstrerar samtidigt blir det bråk. Men demonstrera kan man ju alltid göra.
Ja dom demonstrerar ju om allting annat så då kan ju lika gärna göra om det
där också. För dom berättar vad dom tycker och tänker. Men det är väl inte rätt
egentligen ….(Flicka från Bruksort).

Knappt hälften av ungdomarna i Bruksort menade att det var rasisternas rättighet
att demonstrera eftersom det råder yttrandefrihet i Sverige, medan en tredjedel
ansåg att rasister inte skulle få demonstrera.

Njaa alla har inte rätt att demonstrera så där eftersom jag tycker nog ändå att
dom (invandrarna) är människor om man säger så. (---) Ja det är dom väl. Dom
har väl rätt att leva som folk i helhet. (Pojke från Bruksort).

Nästan hälften av de intervjuade ungdomarna i Industriort delade denna sist-
nämnda uppfattning med motiveringen att rasister, vars budskap innebar hets
mot folkgrupp inte skulle få demonstrera. Bara en femtedel av Industri-orts-
ungdomarna hävdade rasisters yttrande- och demonstrationsfrihet.

Den lagen som dom tillämpar när rasister är ute och demonstrerar. Hets mot
folkgrupp finns det ju. Att man ska skärpa den lagen. Så att det verkligen är
förbjudet och så att man kan göra nåt åt det. Så att dom inser att dom gör orätt.
(Pojke från Industriort).

Det finns också tydliga könsskillnader i inställning till rasisters demonstrations-
rätt. En tredjedel av alla pojkar menade att det var rätt att skinnskallar fick
demonstrera men bara en femtedel av flickorna. De som ansåg att det var en
rättighet att demonstrera menade emellertid ofta att det borde finnas olika be-
gränsningar i demonstrationsrätten för rasister. Inskränkningarna skulle främst
vara till för att stävja bråk. Inte heller fick budskapet vara uppmaning till hets
mot folkgrupp (tabell 9.12).
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Tabell 9.12. Inställning till om rasister skall få demonstrera. Bostadsort och kön.
Absoluta och relativa tal (N = 36).

InställningBakgrund
Rätt Fel Reserverade Övriga Totalt

Bruksort 6 (47%) 6 (35%) 5 (29%) - 17 (100%)
pojkar 4 1 2 - 7
flickor 2 5 3 - 10
Industriort 4 (21%) 9 (47%) 5 (26%) 1 (5 %) 19 (100%)
pojkar 3 7 4 - 14
flickor 1 2 1 1 5
Samtliga 10 (28%) 15 (42%) 10 (28%) 1 (3 %) 36 (100%)

Drygt sextio procent av ungdomarna med invandrarbakgrund var emot att
rasister ska få demonstrera medan bara en fjärdedel av de med svensk bakgrund
var av samma uppfattning. Nästan hälften av dem med svensk bakgrund ut-
tryckte en reserverad hållning. Man ansåg att skinheads skulle ha demon-
strationsrättigheter precis som alla övriga medborgare i Sverige, men med
reservationen att det inte fick innebära våldsamheter, hets mot folkgrupp etc.
(tabell 9.13).

Det är väl okej att dom demonstrerar. Inte för att jag tycker om dom för jag har
alltid varit så hatisk gentemot. Men dom kan ju demonstrera men dom ska ju
inte skrika såna slagord och gå runt och skrika sieg heil och sånt. Gå på
utlänningar liksom. Vad fan har dom gjort dom? Dom har ju inte gjort dom
nånting. Ändå går dom på utlänningar och såna. Det är okej att dom
demonstrerar men varför går dom på utlänningarna. Jag har inte nåt emot att
dom demonstrerar. (Pojke från Industriort).

(…) om det inte är på ett hotande sätt mot andra som kommer i vägen. Utan
vara som ett vanligt demonstrationståg så. (Pojke från Bruksort).

Hos ungdomar med arbetarbakgrund var det en knapp majoritet som menade att
det var fel att skinheads skulle få demonstrera medan meningarna bland dem
vars föräldrar hade lägre tjänstemannabakgrund var mycket spridda. En knapp
majoritet av dem vars föräldrar hade eget företag var reserverade till att rasister
skulle få demonstrera (tabell 9.13).
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Tabell 9.13. Inställning till om rasister skall få demonstrera. Etnisk bakgrund
och föräldrars sysselsättning. Absoluta och relativa tal (N = 36).

Om rasister skall få
demonstrera

Rätt Fel Reserverade Övriga Totalt

Invandrarbakgrund
- varav finsk/sv-
finsk

4 (25%)
3

10 (62%)
7

2 (13%)
1

-
-

16 (44%)
11

Svensk bakgrund 6 (30%) 5 (25%) 8 (40%) 1 (5 %) 20 (66%)
Samtliga 10 (28%) 15 (42%) 10 (28%) 1 (3 %) 36 (100%)
Arbetare 2 10 4 - 16
Lägre tjänsteman 4 3 3 - 10
Tjänsteman
högre/mellannivå

2 1 - - 3

Eget företag 2 - 3 - 5
Sjuk-/förtids-
pensionär

- 1 - - 1

Uppgift saknas - - - 1 1
Samtliga 10 (28%) 15 (42%) 10 (28%) 1 (3 %) 36 (100%)

Många ungdomar fällde spontant kommentarer bl.a. om motivet till att kvinnan
slår, när de tittade på bilden. Hälften antog att kvinnans handlade berodde på att
hon tog avstånd från rasisternas budskap p.g.a. egen erfarenhet av rasism. Man
trodde alltså att hon själv kunde ha invandrarbakgrund.

(Tvekan) Jaa. (Tvekan). Ja men hon där måste ju vara invandrare då eller sån
här. Och ja. (Tvekan). Hon vågar väl förmodligen verkligen visa vad hon
tänker. Ja hon tänker jävla skinnskallejävlar så där. Liksom… (Tvekan).
Kanske hon har judiskt ursprung så och sen, sen är dom skinnskallarna dom
säger ah Auschwitz det fanns inte så där. Så kanske några av hennes anhöriga
har dött där och så. (Pojke från Industriort).

Hon är nog invandrare. Hon ser inte svensk ut i alla fall. (…) Hon blir nog
förbannad. Alltså hon kanske är en sån som blivit upprörd över de krav dom
ställer. Hon tycker väl det är fel. Man kan inte bara vad heter det? Bara låta en
speciell grupp av människor, det kan man inte göra för det finns ju olika
individer som sköter sig. Man kan aldrig gallra ut en hel grupp. Ja. Alltså att
rasister alltså slänger ur sig sånt att dom inte kan gallra ut en hel grupp. Bara
tycka om sig själva och svenskarna och...(Flicka från Industriort).

Nästan alla ungdomar (34 personer) uttryckte sig negativt om skinheads. En
tredjedel av dem menade, att skinheads inte visste vad de gjorde, och vilka kon-
sekvenserna av deras ideologi kunde bli.
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Ja dom är inte kloka i huvet. Dom förstår ju, jag tror inte dom förstår sig på vad
dom gett sig in på. Det tror jag inte. (Pojke från Industriort).

Rasister och skinheads borde konfronteras med historien och verkligheten,
menade några av ungdomarna.

Det beror ju på vilka som har nån hjärna och vilka som liksom. Dom där är väl
ganska mycket bevisat att dom inte har. Men det bästa är ju att låta dom vad
heter det. Åka ner till Auschwitz eller nåt sånt där. (Flicka från Bruksort).

Gör som Hitler gjorde. (…) döda dom. Ja eller lära dom hut. Slänga in dom där
det finns lite mer invandrare, negrer sen ska vi se hur dom mår när om dom
kommer ut levande. Skicka dom till Los Angeles. Det är inte många. Ja det är ju
lika många svarta som vita så dom bör ju inte må bra när man har slängt ner
dom i ett negerområde. Tror jag dom hade odlat hår och vart normala. (Pojke
från Industriort).

Många ungdomar funderade över vilka konsekvenserna av kvinnans handlande
kunde bli. Skinnskallen måste, menade några av dem, ge igen

(…) eftersom alla hans kompisar är med också. Han kan inte visa att han skulle
tåla att få en smäll av en svartings handväska i bakhuvet. (---) Eller också
skriker dom att ned med juden. (---) Man kan ju inte ta det som olaga hot när en
gammal tant i 65-års åldern slår hennes handväska i huvet på han.
Men..(Tvekan). Näe det är fegt att slå henne ändå. (Pojke från Bruksort).

Sammanfattningsvis ansåg ett flertal av ungdomarna att det var riktigt av
kvinnan att använda våld mot demonstranten. Men en stor del var också reserv-
erade till att våld användes, eftersom man ansåg att rasister också har rätt att
demonstrera. En stor andel av flickorna i Industriort liksom en majoritet av ung-
domarna med invandrarbakgrund ansåg att kvinnans handlande var berättigat
medan de intervjuade med svensk bakgrund var mer reserverade i sin hållning.
Ungdomarna från Industriort och de med invandrar- och arbetarbakgrund
menade att det var fel att skinheads skulle få demonstrera. Detta till skillnad från
de Bruksortsungdomar med svenska föräldrar och med lägre tjänstemanna-
bakgrund som hävdade allas lagliga rätt att yttra sig och demonstrera. Det fanns
också en könsskillnad: flickor tenderade att vara negativa till rasisters dem-
onstrationsrätt till skillnad från pojkar, vilka hävdade allas rätt till yttrandefrihet.
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”Jag är inte rasist men…”371

Ungdomarna fick också resonera om vad man associerade till när man såg
påståendet jag är inte rasist men…. En tanke med påståendet var att de
intervjuade själva skulle fullborda meningen, något som antogs väcka olika
tankar och resonemang hos de intervjuade ungdomarna genom påståendets
tvetydighet.

(Tvekan) Svårt - "jag är inte rasist men...". Vad menar du med men då? Själv
brukar jag inte säga så men jag är ju inte rasist men jag är inte emot dom eller
nånting. Jag tycker det är okej att dom kommer hit eller. Klart man vill ju inte
att det ska vara överdrivet mycket så men det är inte så himla mycket ändå. Just
här i Industriort i alla fall. Man har ju hört en del att det är rätt mycket
invandrare här i Industriort. Jag har inte nåt emot dom. (Pojke från Industriort).

(Tvekan) Ja vad menar du med.. (Tvekan). Alltså.. (Tvekan). Näe men som så
kan man ju faktiskt inte säga. Då är man ju själv så här lite rasistisk av sig. Ja
tycker inte man ska vara ute efter invandrarna bara för att dom kommer hit och
sånt där. (Knäpper med fingrarna). (Flicka från Industriort).

Alla utom en besvarade frågan.372 Elva ungdomar373 försökte fullborda meningen
med det man menade innebar att vara rasist eller att ha fördomar. Man kopplade
alltså inte påståendet till sig själv.

Ja det är väl oftast. (Tvekan) Jag är inte rasist men. (Tvekan). Ja jag vet inte.
Skitprat. Ja. Näe men det är ju ofta. Jag är inte rasist men jag har fördomar.
Näe men det är ofta så det är. Hur en rasist är? Han behöver inte vara rakad.
Det är en sån där, (Tvekan) rasisterna. (Tvekan). Det är väl en som har väldigt
mycket fördomar. (Tvekan) Tycker jag. Som behandlar människor olika efter
hudfärg. (Pojke från Industriort).

Det fanns också ungdomar som tog påståendet mer personligt och framhöll att
de själva inte var rasister (8 personer). De flesta som gjorde denna samman-
koppling var från Bruksort (7 personer).374

Ja jag är inte rasist. Ibland kan det bli för mycket och så. (Pojke från Bruksort).

Rasist näe det är inte jag. Eller det finns väl kanske (Tvekan). Jag vet inte hur
man kan tänka nåt mitt emellan. Det är så här att invandrarna kommer och tar

                                                  
371 Fråga 12. Bilaga 2.
372 Till en flicka från Bruksort ställdes inte frågan eftersom den av okänd anledning föll bort.
373 7 pojkar och 2 flickor från Industriort; 2 flickor från Bruksort.
374 1 flicka från Industriort; 4 flickor och 3 pojkar från Bruksort.
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våra jobb och allting. Usch och blä och så här. Men samtidigt har sina
kompisar som är invandrare för att man känner dom. Det är ju man säger ju
emot sig själv där. Liksom alla människor är lika mycket värda det spelar ingen
roll. När man börjar tänka så då, då tycker jag att det inte stämmer. (Flicka från
Bruksort).

Några ungdomar (fem personer)375 försökte också förklara varför någon kunde
resonera som i påståendet.

Men dom försöker nog att föreställa. Men jag tror inte i alla fall att dom är
rasister. Därför att dom ska vara så coola på ytan men liksom inuti tror jag att
dom bara är fega. (Flicka från Bruksort).

Ja. (Tvekan). Det blir man påverkad att säga. Det är ju mest för att dom är
rädda. (Tvekan, fniss). Man kan inte sätta någon definition på det. (Pojke från
Bruksort).

De flesta ungdomar376 beskrev hur man menade att en rasist var och samtliga
dessa ställde sig oförstående till rasism, rasistiskt handlande, dess symboler och
ideologi. Kännetecken för rasister var att de hatade utlänningar och att de
bråkade och slogs, menade ungdomarna.

Dom hatar utlänningar, dom vill skicka tillbaka dom. Dom är fula och så.
(Flicka från Bruksort).

Ja då vill man väl inte att det ska finnas några invandrare bl. a. Inte att dom tar
jobb och sånt där. P g a av att det ska finnas plats kanske. (Flicka från
Bruksort).

Många ungdomar377 uttryckte också sina åsikter om rasister, hur rasister såg ut
och betedde sig. Ett par intervjuade resonerade om varför folk blev rasister. Man
menade att hade blivit påverkade till att bli det men att de egentligen var osäkra
och rädda.

Ja. (Tvekan). Det blir man påverkad att säga. Det är ju mest för att dom är
rädda. (Tvekan, fniss). Man kan inte sätta någon definition på det. Rasist. Men
det är ju om man ja främlingsfientliga åsikter och så där. Speciellt om man

                                                  
375 1 pojke från Industriort; 3 pojkar och 1 flicka från Bruksort.
376 28 personer: 11 pojkar och 3 flickor från Industriort och 8 flickor och 6 pojkar från
Bruksort.
377 13 pers eller en knapp tredjedel.
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propagerar för det alltså mot invandrare och sånt. Alla får ha sina åsikter.
(Tvekan). Vissa är bättre än andra. (Pojke från Bruksort).

Sammanfattning och slutsatser av intervjuerna med de trettiosex
ungdomarna

De ungas synpunkter på invandrare, flyktingar och rasister skilde sig åt med
både avseende på ort, kön, etnisk bakgrund och föräldrars sysselsättning.

En majoritet av de intervjuade tog upp både positiva och negativa aspekter på
hur invandrare och flyktingar i Sverige har det idag. Det var främst pojkar med
egen invandrarbakgrund från Industriort som menade att invandrare och flykt-
ingar hade det dåligt i Sverige. Dessa ungdomar pekade framförallt på en
existerande rasism, som innebar att invandrare och flyktingar i högre grad än
andra grupper i samhället var exponerade för våld och bråk. I synnerhet ung-
domarna med lägre tjänstemannabakgrund från Bruksort betonade de materiella
fördelarna för invandrare och flyktingar.

De flesta av de intervjuade menade att det måste finnas olika regler och kriterier
för hur invandringen och flyktingpolitiken skall regleras. Den vanligaste
uppfattningen bland flickorna var att man borde se till vilket hjälpbehov som
människor hade som ville komma till Sverige. Pojkarna åberopade däremot
oftast ekonomiska och juridiska kriterier som t.ex. att man inte fick vara krimi-
nellt belastad och att man skulle bedöma vilken ekonomisk möjlighet som
Sverige hade att ta emot flyktingar och invandrare.

Främst pojkar från Bruksort från lägre tjänstemannahem och med svenska
föräldrar var tveksamma till att kvinnan på bilden använde våld mot den demon-
strerande mannen. Motiveringen var att våld inte kan bekämpas med våld, och
att alla ska ha yttrandefrihet. Främst flickor och pojkar från Industriort med
invandrar- och arbetarbakgrund menade att det var rätt att kvinnan slog skinn-
skallen. I denna grupp menade flertalet också att det var fel att skinheads och
rasister skulle få demonstrera.

Ungdomarna upplevde påståendet Jag är inte rasist men…..!  som motsägelse-
fullt, och det fanns stora skillnader i hur man förhöll sig till det. Ungdomarna
från Industriort uttalade sig främst om vem som uttalade påståendet, och man
menade då att det var en rasist eller någon som hade starka fördomar mot
invandrare. De flesta som spontant, i anslutning till påståendet, hävdade att de
inte själva var rasister, var ungdomar från Bruksort. Ungdomarna försökte också
hitta förklaringar till varför man kunde komma med ett sådant påstående.
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Merparten av de intervjuade ungdomarna beskrev hur rasister var och man tog
också avstånd från dessa.

Inställningen till flyktingar, rasism och rasister: erfarenheter,
kunskaper och påverkanskällor

Under intervjuerna ventilerades de egna erfarenheterna och minnena av rasism,
rasister, flyktingar och olika händelser förknippade med flyktingförläggningen.
För att få fram vilken kunskap och kännedom man hade om lokalt organiserad
antirasism och rasism ställdes frågorna: Känner du till om det finns några
organisationer eller enskilda som är mot invandring? och Känner du till om det
finns några organisationer eller föreningar som jobbar mot våld och rasism?378

Ofta preciserades och förtydligades dessa frågor genom att göra tillägget Har du
kännedom om organisationer, föreningar eller enskilda som är för eller emot
invandrare och flyktingar på orten med omnejd? För att uppskatta vilka
påverkanskällor som var viktigast för de intervjuade ungdomarna ställdes
följande frågor; Finns det några speciella händelser som har påverkat dig ifråga
om din inställning till invandrare och flyktingar?, Pratas det någonting hemma
hos dig om invandrare och flyktingar?, Pratar du med dina kompisar om
invandrare och flyktingar? och Har du fått någon information om invandrare
och flyktingar i skolan?379

Egna erfarenheter, kunskaper och kontakter med flyktingar och
invandrare

När de intervjuade ungdomarna tillfrågades om vilka erfarenheter och minnen
man hade av flyktingar och invandrare refererade två tredjedelar380 till erfaren-
heter av negativ art. Nästan samtliga381 var ungdomar från Industriort. Drygt
hälften av alla ungdomar i Industriort382 refererade också till bråk och slagsmål
mellan flyktingar och ortsbor som man menade hade förekommit när flykting-
förläggningen kom till.

Näe. Nog har det hänt nån gång att vi pratar. När det var många här. Några
grejer blev stulna och en massa bråk och så liksom emellan dom flyktingar och
andra grupper från Industriort som inte tyckte om dom. Då blev det en del prat
men det har lugnat ner sig. Det är inte så mycket längre. (---) Slagsmål. Nån har
gått på nån annan så samlar dom ihop ett gäng sen samlar vi ihop ett gäng

                                                  
378 Fråga 5 och 6. Bilaga 2.
379 Fråga 7, 8, 9 respektive 3. Bilaga 2.
380 23 personer.
381 18 personer.
382 10 personer, 7 pojkar och 3 flickor.
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innan sådär. Då var det slagsmål igång. (---) Femman, sexan. Då kände vi ju
inte dom. Sen eftersom vi lärde känna dom då var dom helt okej. Då var det inte
så mycket slagsmål och så. Numera är det inget slagsmål för att nu har ju
nästan alla lärt känna dom. Dom är schyssta. Och sen klart det var ju lite
rasistiskt förhållande mellan oss då. Liksom vi tyckte inte om då, jävla blattar så
men det var då. Men nu har man andra åsikter om dom. (---) Mm. Man kan ju
liksom, bli som van, eller som bråken. Alla var ju utlänningar, ingen var svensk
då. (---) vi var typ smårasister. Men sen kunde vi fatta att alla vi är utlänningar
fan man kan inte vara rasister då liksom. Vi sa vi var i Sverige fast vi inte
kommer ifrån Sverige. Vi tänkte ju inte efter vad vi höll på med. Vad vi gjorde.
Tänkte inte på det. (---) Det är helt idiotiskt, man ska respektera dom andra som
vilka som helst. Själv tycker jag inte om rasism. (Pojke från Industriort).

Jag vet inte men i Industriort hade vi en för tre, fyra år sen då det kom alltså en
jätterusch med jättemånga invandrare. Sen har inte jag märkt av nåt mer. Men
då hade vi det jättejobbigt. Ja dels så att dom har upplevt det väldigt jobbigt där
dom var. Eller så alltså om dom har ju kommit utav nån orsak. Dom har ju inte
viljat hit själva. Det tror jag då inte. Jag skulle inte vilja vara flykting om jag
hade fått välja. Det var rätt mycket bråk uppfattade jag det som i alla fall
mellan det var en massa svartskalleord och en massa sånt. Men det lugnade sig
rätt mycket direkt. Det var väl för att det var rätt ovant eller så direkt när dom
kom. Alla började prata att ja dom fördärvar så mycket (…). Ja dom sa ju att
dom gick och sket ner på allas gräsmattor och dom fördärvade ju hit och dit och
det blir man jättearg ifall så då trodde man ju på det. Men sen så förstod man
att det inte var så. (Flicka från Industriort).

I Bruksort var det ytterst få 383 som gjorde samma association till tiden då
flyktingförläggningen fanns på orten. Tendensen hos pojkar i Industriort384 var
att nästan hälften associerade till att det hade florerat negativa rykten om flykt-
ingarna när flyktingförläggningen fanns på orten.

Men det var för ett par år sen att då var det väl lite mer sånt. När alla
invandrare bodde här och så. Då var det, det var många som var
främlingsfientliga. Näe jag tror det är bättre nu faktiskt. (Tvekan) Som jag
uppfattar det. Så har det blivit bättre. (Pojke från Bruksort).

Det var också betydligt fler ungdomar från Industriort (11 personer) än Bruksort
(fyra personer)385 som menade att man så småningom hade blivit kompisar med
flyktingarna. De flesta berättade att man lärt känna varandra genom aktiviteter i
vardagen som t.ex. idrott och andra fritidssysselsättningar.

                                                  
383 2 pojkar och 2 flickor.
384 2 pojkar från Bruksort och 7 pojkar och 2 flickor från Industriort.
385 9 pojkar och 2 flickor från Industriort och 4 pers, 2 pojkar och 2 flickor från Bruksort.
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Ja alltså, (…) men ibland så tänker man så varför har dom kommit hit och lever
på socialen och har det hur perfekt som helst. Och så lägenheter gratis och så
sånt och våra föräldrar dom får jobba och slita för att få det bra och så. Dom
bara kommer hit. Det var ju. Det är ju för djävligt tyckte man ju då. Sen när
man väl har lärt känna dom så har dom ändå inte så jävla kul. Vi trodde att dom
kommer hit och snor våra jobb. Då trodde jag att ja dom kommer hit och snor
jobb och allt möjligt. Det fanns inga jobb sen då vi blir äldre och sånt där
tänkte man som. (---) Mm. Ja men när man lär känna dom så var det precis som
vilken person som helst. Alltså det gick bra då. Det är inget fel på dom. (Pojke
från Industriort).

(…) det är ju rätt mycket flyktingar och sånt. Eller inte nu men det har varit mer
innan. Sen har man lärt känna dom och sen så. Dom är helt, dom är likadan
som en själv. Njäe det var ju, då man kanske inte tyckte om dom direkt att dom
skulle komma hit och så. Men sen när man hade lärt känna en del så. Har man
sett deras del hur dom tycker och så. (Pojke från Industriort).

De flesta av ungdomarna386 refererade till att de hade eller hade haft kompisar
som var flyktingar och/eller att man själv hade invandrarbakgrund.

Vi räknade ut det men jag vet inte vad det är - Abdul, Raul, Inga. Ja vi har
några stycken (Tvekan) och så har vi dom som har föräldrar som är invandrare.
Det har vi en massa. Då har vi Sanni och alla dom också. Det är några finska
och polska och sånt. Så vi är nog, jag tror vi är fyra helsvenskar i vår klass
ungefär. (Flicka från Industriort).

En majoritet387 hade erfarenhet av rasism genom rasistiska bråk eller av att
kompisar var rasister. Ungefär en tredjedel av ungdomarna, främst pojkar från
Bruksort, hade fått erfarenhet av rasism genom kompisar som var rasister. En
lika stor andel hade varit åskådare till eller indragna i bråk med rasistiska för-
tecken, i regel på rasterna under skoltid. Detta gällde i synnerhet flickor från
Bruksort, medan ingen Bruksortspojke refererade till något sådant. Fem av åtta
pojkar i Industriort som sade sig ha upplevt rasism hade sett, eller själva varit
utsatta för rasism i skolan.

Mer än hälften388 av de intervjuade visste att det fanns organisationer som
arbetade mot rasism på orten. De flesta av dessa ungdomar namngav också
dessa föreningar eller kom ihåg vilka de enskilda informatörerna var. Drygt
hälften i denna grupp, flertalet pojkar, var från Industriort. De hänvisade ofta till
invandrarföreningar som exempel på antirasistisk verksamhet. En pojke från
                                                  
386 11 pojkar och 4 flickor från Industriort, 7 flickor och 5 pojkar från Bruksort.
387 8 pojkar och 5 flickor från Industriort, 5 flickor och 5 pojkar från Industriort.
388 10 pojkar och 3 flickor från Industriort, 4 flickor och 6 pojkar från Bruksort.
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Industriort talade också om Ohöjdens fritidsgård när han angav exempel på
antirasistisk verksamhet.

 (---) Sen har dom sån Bosnisk förening där nere med. Jag vet några som har
jobbat för det liksom. (---) Det var som projekt (på Ohöjden) dom hade om
liksom rasismen. Det var nån sån konsert nere i Stora B-myr och liksom ja.
(Tvekan) Så liksom man skulle lära känna dom som (Tvekan). Liksom inga bråk
mellan varandra och så. (Pojke från Industriort).

På frågan Känner du till om det finns några (organisationer, enskilda) som är
emot invandrare och flyktingar? svarade åtskilliga, nästan samtliga från
Bruksort389, att de kände till att det fanns skinheads. Man menade att skinn-
skallarna främst återfanns i L-stad i närheten. Sju390 av Bruksortsungdomarna
menade också att det fanns skinheads och rasister i Bruksort.

Vad jag har hört så ska det vara ganska mycket inne i L-stad och så där.  Men
det är mer folk i L-stad och så där. Det finns ju mer där. Bruksort är inte lika
folktätt. (Pojke från Bruksort).

Det finns skinheads i Bruksort. Ja, jag tycker dom är trevliga och så där. Ja. Jag
har känt dom länge. (Pojke från Bruksort).

Mm (Ja) jag tror det finns tio eller tolv stycken. Men dom går, jag vet inte vad
dom. Dom har såna kläder bara för att det är snyggt. Jag tycker ju inte att. Jag
tror inte dom går och spöar några invandrare i alla fall. Det tror jag inte.
(Flicka från Bruksort).

I Industriort var ungdomarna mer tydligt negativt inställda till rasister och
skinheads än i Bruksort, där man var mer tolerant och t.o.m. kunde ha dom som
kompisar. Det var endast en pojke från Industriort som sade sig känna till någon
skinnskalle – en släkting till honom. Flera av ungdomarna i Industriort391 mena-
de att det inte var någon på orten som vågade visa att de var rasister, för då
skulle det bli slagsmål och man skulle bli utfryst.

Det brukar inte hända nåt speciellt. I och med att dom börjar skrika (…)
svartskalle, eller blatte och skit. (Knäpper med fingrarna) Så blir man ju
förbannad och sen så ja då blir det bråk oftast ju. (Pojke från Industriort).

                                                  
389 6 flickor och samtliga 7 pojkar.
390 3 flickor och 4 pojkar.
391 5 pojkar och 1 flicka.
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Ingen av Industriortsungdomarna i kände någon i samhället som var rasist eller
skinhead, men däremot var det åtskilliga (8 personer) som använde epitetet
”smygrasist” eller ”Svenssonrasist” på de personer med rasistiska tankar som
man trodde fanns där.

Ja att det finns, det måste finnas nån som är lite smygrasist men det är inga
såna här skinheads här om man säger så där. (Tvekan) Näe jag tror inte det
finns nån sån här. (Tvekan)  Ja bl.a. finska finns många såna här gamla
krigsveteraner som. Du vet finnarna dom var ju med allierade med tyskarna
under andra världskriget dom blev ju lite hjärntvättade där med nazistiska
tankar och så. Liksom vi kan inte om det här med svartskallar och du vet såna
här. (Tvekan) Nä annars det finns inga skinheads här. (Pojke från Industriort).

Näe inte några skinheads finns inte här i Industriort i alla fall. Inga skinheads
som håller på har jag inte stött på. Men det är lite sån här Svenssonrasism.
(Pojke från Industriort).

Sammanfattningsvis refererade två tredjedelar av de intervjuade till olika
negativa erfarenheter som man hade av invandrare och flyktingar. Dessa
erfarenheter var ofta förknippade med rykten, bråk och andra händelser från
tiden då flyktingförläggningen hade funnits på orten. De som i huvudsak hade
fått sina erfarenheter genom flyktingförläggningen var främst ungdomar från
Industriort, medan bara ett fåtal från Bruksort refererade till förläggningen. Det
var också oftast ungdomar från Industriort som återkom till de spontana möten
som uppstått med flyktingarna från förläggningen som många gånger resulterat i
att konflikter och negativa föreställningar lösts upp. En majoritet av alla inter-
vjuade från de bägge orterna sade sig ha eller haft kompisar med invandrar-
bakgrund. De som menade att de hade erfarenheter av beteenden med rasistiska
förtecken var främst flickor från Bruksort, och det var främst Bruksorts-
ungdomarna som kände till eller var kompisar med skinheads. Ungdomarna i
Industriort menade att det inte fanns några skinheads eller öppen rasism där,
men möjligen en ”smygrasism”.

Påverkan genom familj, kamrater, media, fritidsgård, skola eller andra
källor

En fråga som ställdes i intervjun var Finns det speciella händelser som har
påverkat dig ifråga om din inställning till invandrare och flyktingar?392

Ungdomarna provocerades i många fall av hur frågan var formulerad eftersom
den utgick ifrån antagandet att människor påverkades i sina inställningar och
attityder. Drygt en tredjedel (13 personer) invände mot detta. Man menade att
                                                  
392 Fråga nr 7. Bilaga 2.
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man var självständig och fri och hade skapat sina åsikter och ställningstaganden
utifrån sin egen person, och således inte var speciellt lättpåverkad.

Näe. Det är bara min egen uppfattning så som jag. Så tycker jag det är och då
står jag för det jag tycker. Det är ju jag själv som har tänkt på det eller så på
det sätt som jag har. Eftersom man har tänkt på det eller (Tvekan) de - vad man
tycker om det och så, så har man sin egen uppfattning ingenting som man gör
för att få kompisar eller från föräldrar eller nånting sånt. För det bryr jag mig
inte så mycket om vad andra säger om sånt. Också om man. Och så säger jag
mina egna åsikter om saker och ting. (Flicka från Industriort).

Alltså som påverkar mig? Det är inte så mycket som påverkar mig, Jag är rätt
självständig. Jag blir inte så påverkad. (Flicka från Bruksort).

Nästan hälften av ungdomarna393 menade dock att den främsta påverkanskällan
för deras inställning till flyktingar och invandrare var etablerandet av flykting-
förläggningen på orten och de möten som man haft med flyktingarna därefter.
De som framhöll dessa möten som viktiga för sin inställning till flyktingar och
invandrare var främst pojkar från Industriort (9 personer).

Ja alltså, men ibland så tänker man så varför har dom kommit hit och lever på
socialen och har det hur perfekt som helst. Och så lägenheter gratis och så sånt
och våra föräldrar dom får jobba och slita för att få det bra och så. Dom bara
kommer hit. Det är ju för djävligt tyckte man ju då. Sen när man väl har lärt
känna dom så har dom ändå inte så jävla kul. Vi trodde att dom kommer hit och
snor våra jobb. Då trodde jag att ja dom kommer hit och snor jobb och allt
möjligt. Det fanns inga jobb sen då vi blir äldre och sånt där tänkte man som. (-
--) Mm. Ja, men när man lär känna dom så var det precis som vilken person som
helst. Alltså det gick bra då. Det är inget fel på dom. (Pojke från Industriort).

Några (tre personer) associerade också till att man hade hört illasinnade rykten
om de flyktingar som anlänt till orten.

Och sen hade dom (klasskompisarna) väl hört att det var nån som hade stulit
nån cykel och det gick så många rykten hit och dit. Och att dom (flyktingarna)
hade tagit det och allt var det var. Och dom tyckte att det var fel så då skulle ju
dom slåss och allt sånt där. (Flicka från Bruksort).

Fem av de intervjuade ungdomarna394 menade att informationen från olika
media var viktig för deras inställning till invandrare och flyktingar. Dessa inslag

                                                  
393 9 pojkar och 2 flickor från Industriort och 2 flickor och 2 pojkar från Bruksort.
394 2 pojkar och 1 flicka från Industriort och 1 pojke och 1 flicka från Bruksort.
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väckte frågor som man senare också kunde diskutera med kompisar och
närstående.

Man har sett på TV och så där att dom skjuter. Och man ser folk som grinar när
dom sörjer och far hit och dit. Man vet ju själv om man, hela familjen skulle bli
nerskjuten så skulle man ju bli helt knäckt själv. (Tvekan). Invandrare som
kommer hit och kanske inte har så mycket innan (…). Dom kanske har varit med
om nånting så att dom har blivit helt knäckta. Så jag tror inte det spelar nån
roll. (Tvekan) Det är inget fränt att se när det är krig. (Flicka från Bruksort).

Några ungdomar från Bruksort (fyra personer)395 beskrev olika episoder i livet
som påverkat deras inställning till flyktingar och invandrare. Dessa händelser
var både av negativ och positiv art.

Ja det var när jag var liten. Då kom det en utlänning. Han var knäpp i huvet,
han var så störd, han bara kom och slog mig så här allt vad han orkade på
ryggen. Och det tyckte jag inte om, då vart jag på förbannad. Och blev lite
hatisk mot dom. Men sen ändrade jag mig. (---) Han var lite störd. Hela familjen
var störd. Dom bara sprang ut och jagade varann och morsan kastade stenar
efter. Slog hon allt vad han orka, morsan. (---) Ja jag var ute med min katt. Så
kom han där. Men han var så där mot alla. (---)  Ja dom övriga var ju så snälla
mot en. Dom andra. Sen var det ju proppfullt där jag bodde också. Det såg ut
som. Det gick ju inte att vara negativ. (---) Jag såg nästan bara såna. Inga
svenskar. Alla flyttade därifrån. (Flicka från Bruksort)

Det var ju sån stor skillnad mellan dom. Det är väl därför jag tycker som jag
gör att vissa är snälla och vissa inte för att. Den här chilenska familjerna, en
granne som var med dom, dom var ju jättesnälla och så där. Men dom
finländska dom var ju snälla på ytan. Men visade det sej att dom förfalskade
mammas namnteckning och tog ut en telefon så vi fick jättehöga telefon
räkningar. Köpte en dyr grej med mammas falska namnteckning och sånt där.
Men nu har man ju som lärt sig att vissa är snälla och vissa är kanske
egentligen inte så snälla. Men det spelar ingen roll. Jag tycker det kunde lika
gärna vi typ vara. Ja det vet jag ju också...Dom lurade mamma. (Flicka från
Bruksort).

Det var bara två av de intervjuade ungdomarna som menade att det var på
fritidsgården som man hade ”mött” invandrarna och därigenom blivit kompisar
med dem. De som menade detta var två av de fem flickor som intervjuades i
Industriort. Ingen av de intervjuade pojkarna i Industriort kommenterade där-
emot något om att Ohöjden hade varit en plats där man träffat och mött flykt-
ingar.

                                                  
395 3 flickor och 1 pojke.
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Näe. För man lär sig det mesta ändå när man ser hur dom kommer hit och så.
Ohöjden funkar alltid bättre med invandrare (…). Man får veta det man vill
veta. (Flicka från Industriort).

Men det lugnade sig. Man lärde ju känna dom och alltså direkt så hade man
taggarna utåt därför man skulle väl visa att det här var vårt revir eller så. Jag
vet inte. Det bara blev så. Det var väl nåt år och sen var det några som
utvisades. Eller jag upplevde det som att det var det. Jag vet inte om det var det
men. Det var ett antal som utvisades av dom vi hade lärt känna. Och dom flesta
dom var ju här på Ohöjden så det var här vi lärde känna dom och en del hade vi
gemensamt. Jag vet faktiskt inte men alltså. (Skratt). När man lärde känna dom.
Vi gick ju hit oftast (Ohöjdens fritidsgård) och här var dom ju. Fast då för tre år
sen så brukade jag alltid vara här. Och då lärde man känna dom och då och då
var dom ju inte såna. Och sen har jag ett bad på somrarna (…). Näe och där är
många invandrare dit jag gick jag alltid med min lillasyster och hon kunde inte
simma. Och då lärde jag känna dom på så sätt. (---) Det är ju när man lär
känna dom alltså från dom. Jag tror alla har ändrat uppfattning om det här med
invandrare när dom har lärt känna dom lite. (Flicka från Industriort).

Drygt en tredjedel (15 personer) av ungdomarna diskuterade med sina föräldrar
om invandrare och flyktingar och drygt hälften (20 personer) tog upp sådana
frågor med sina kompisar. Ofta samtalade man då med utgångspunkt från
aktuella spörsmål i massmedia.

Nja det händer väl ibland eftersom vi har släktingar och sånt nere i Jugoslavien
så det tas väl upp ibland. Men det är inte ofta. (Flicka från Industriort).

Några ungdomar från Industriort (sex personer), men ingen från Bruksort, hän-
visade också till att deras kompisar och föräldrar själva var invandrare.

Näe det är inte så mycket. (Tvekan). Jag har ju rätt mycket invandrarkompisar.
Det är inga problem för min del. (Pojke från Industriort).

Sju ungdomar svarade att man hade diskuterat med kompisar och föräldrar om
flyktingar och flyktingfrågor enbart vid den tidpunkt då flyktingförläggningen
fanns på orten. Då hade man pratat om flyktingpolitik, flyktingars stöld-
benägenhet, och om slagsmål mellan ortens ungdomar och flyktingarna.

Nog har det hänt nån gång att vi pratar. När det var många här. Några grejer
blev stulna och en massa bråk och så liksom emellan dom flyktingar och andra
grupper från Industriort som inte tyckte om dom. Då blev det en del prat men
det har lugnat ner sig. Det är inte så mycket längre. (Pojke från Industriort).
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Men det var för ett par år sen att då var det väl lite mer sånt. När alla
invandrare bodde här och så. Då var det, det var många som var
främlingsfientliga. Näe jag tror det är bättre nu faktiskt. (Tvekan) Som jag
uppfattar det. Så har det blivit bättre. (Pojke från Bruksort).

Hälften av de intervjuade ungdomarna menade att samtalen med kompisar om
invandrare och flyktingar oftast fördes med negativa förtecken. Många ansåg att
det mest var ”rasistiskt prat” och att de själva ofta ställde sig oförstående till
sådana diskussioner. Men det var på det hela taget sällan som man alls disku-
terade ämnet i sin vardag och om man gjorde det berodde det ofta på något man
sett på TV, läst i tidningar eller rykten man hört (tabell 9.14).

Näe det är inte så mycket snack om sånt. Det är väl en del som var lite rädda att
det skulle komma hit ännu mer det skulle ta in 50 stycken och för det skulle
komma hit ännu mer stod det i tidningen. Ja det var nån, det var en kille som
inte tyckte om det. Att dom kommer hit med HIV och sånt. Det är inget bra.
(Pojke från Industriort).

Ja ibland händer det väl. När det kommer upp som tycker att det inte borde vara
så mycket invandrare. Dom säger så här jag är inte rasist men jag tycker inte
om invandrare. Och då tycker jag att det är lite konstigt att säga så. För att alla
är ju inte likadana. Dom är olika. Det kan finnas en utländsk person som den
här inte tycker om. Och det kan finnas en svensk som jag inte tycker om. Det
spelar ingen roll vilken hudfärg den har tycker jag. (Flicka från Bruksort).

Tabell 9.14. Diskuterar Du invandrare och flyktingar med kamrater och/eller
föräldrar? Ort och kön. Absoluta och relativa tal (N=36.)

Vem man diskuterar medBakgrund
Familj Kamrater Familj och

Kamrater
Ingen
diskussion

Ej svar Totalt

Bruksort 3 5 5 3 1 17 (100%)
pojkar 1 3 1 1 1 7
flickor 2 2 4 2 10
Industriort 4 7 3 4 1 19 (100%)
pojkar 2 6 2 4 14
flickor 2 1 1 - 1 5
Samtliga 7 (19%) 12 (33%) 8 (22%) 7 (19%) 2 (5,5 %) 36 (100%)

På frågan Har du fått någon information om invandrare och flyktingar i
skolan396 svarade knappt hälften av ungdomarna397 att det inte förekommit någon
                                                  
396 Fråga 3. Bilaga 2.
397 3 pojkar och 4 flickor från Industriort och 7 flickor och 2 pojkar från Bruksort.
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sådan information. Man såg detta som en brist eftersom det bl.a. förekommit
bråk och vandalisering med rasistiska undertoner på de bägge orternas skolor.
Några av ungdomarna i Industriortsskolan menade ändå att det inte alltid be-
hövdes någon information eftersom de flesta elever hade invandrarbakgrund.

Näe det är så pass blandat med liksom med typ i min klass så är det inte många
som är svenskar. Det är ju mer som är invandrare eller som har bakgrund och
så som inte är från Sverige. Föräldrar från Finland, Polen. Näe det har jag väl
inte i och med att man har växt upp med det så det bara finns här liksom så
man, man behöver liksom inte prata om det och så. (Flicka från Industriort).

Näe inte om invandrare och så men det har ju satts upp hakkors i skolan. På
skåpet. Så vi fick alla samlas men det skyldige kom aldrig fram och erkände. Då
hade han ju fått stryk. Han hade bara legat så. Dom misstänker ju vilka det är
så. (Pojke från Industriort).

Drygt hälften av de intervjuade ungdomarna398 trodde att det hade förekommit
tillfällen då det informerats på skolan men man var väldigt osäker på hur inne-
hållet i denna information hade varit utformat och hade ganska diffusa minnes-
bilder av detta. Sex ungdomar 399 menade att skolan hade informerat om flykt-
ingar och invandrare under senare tid och lika många400 uppgav att det före-
kommit information från skolan vid tiden för flyktingförläggningen.

(Tvekan) Ja vi har väl pratat. (Tvekan). (…) en del - jag vet inte. (Tvekan) Det
är inte så mycket. (Flicka från Industriort).

Jag tror i 8:an men att vi har pratat om det. Varför dom kom hit och så. Det var
ju innan rätt mycket slagsmål där uppe. Innan vi kände igen dom. (Pojke från
Industriort).

Njaa (Tvekan) jag kommer faktiskt inte ihåg så mycket. Ja på SO: n är det nog
kanske. Jag kommer inte (… ) knappt ihåg någonting av det vi pratat om på
skolan. Vi kanske har gjort det men jag kommer inte ihåg det nu. (Pojke från
Bruksort).

Numera förekom det däremot inte någon information på skolan om flyktingar
och invandrare hävdade man.

I Industriort menade ungdomarna vid intervjutillfället att det förekom konflikter
med underton av rasism mellan eleverna på högstadieskolorna. Den ena skolan,
                                                  
398 11 pojkar och 1 flicka från Industriort och 3 flickor och 5 pojkar från Bruksort.
399 4 pojkar och 1 flicka från Industriort och 1 pojke från Bruksort.
400 3 pojkar från Industriort och 2 flickor och 1 pojke från Bruksort.
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H-skolan, hade sitt upptagningsområde från den omgivande bygden runt
Industriort och på I-skolan gick nästan bara ungdomar från centrala Industriort.
Den omgivande bygden hade en lång invandrarfientlig historia. Bl.a. var det
många av invånarna som hade sympatiserat med nazisterna under andra världs-
kriget. Inom kort skulle skolorna slås samman vilket skapat missnöje och ryktes-
spridning hos eleverna.

 (Tvekan) (… ) Det har ju vart en del som påstått sig vara (Tvekan) nazister
eller nåt sånt där. Men det var innegrej förra året eller vad det var. Det eller det
var den andra skolan. Vi har två skolor här H-skolan och I-skolan. Fast det, jag
tror inte det är i så att dom menar det. Ja det var väl inte så populärt med det
här när dom fick stryk och så. (Fniss). (Flicka från Industriort).

Det är en I-skolan där är liksom alla från Industriort går själva, från så här
centrum och så här dessa områden. Sen H-skolan dom som kommer en bit
utanför, G-fors, K-fors, V-fors och dom. Så dom går där på H-skolan. Men sen
ska dom slå ihop skolorna nu till sommaren, näe till hösten. Så får man se hur
det blir. (…) I-skolan tycker inte om dom som kommer ifrån H-skolan. Sen H-
skoleleverna tycker inte om dom som går på I-skolan. (…) Det är typ sånt
rasistiskt. Jag har en kompis han kommer ifrån Jugoslavien. Han gick på H-
skolan då blev han mobbad och så bara för att han kom därifrån och blev
slagen. Så han fick flytta över till I-skolan. (…) På H-skolan är det ju såna
smygrasister som inte vågar tala öppet om det så. (Pojke från Industriort).

Det finns ju hur mycket rasister som helst här i Industriorts kommun. I K-fors
slogs man innan och höll på. Dom var ju ett helt sånt gäng. Slog fasen mina
bröder alltså. Satte såna här hakkors på skåpen och sånt där. Fast det var på H-
skolan. Det var inte på I-skolan. Det är ja dom bor ju i Industriorts kommun.
Fast det är, eller K-fors och V-fors, där är det många rasister som bor.
Jag var ju alltså, det var ju mina kompisar som dom slogs mot så det är klart
man reagerar. Hade jag inte känt dom så hade jag kanske inte brytt mig. (Pojke
från Industriort).

Sammanfattning och slutsatser

Sammanfattningsvis menade ett flertal av de intervjuade att flykting-
förläggningen på den egna orten hade haft stor betydelse för den inställning som
man hade till flyktingar och invandrare. Det var också främst under den tid då
förläggningen hade funnits där som man diskuterade med föräldrar och
kompisar. Andra viktiga påverkanskällor var media och kamrater. Många
menade vidare att man fått sina första negativa erfarenheter av flyktingar genom
konfrontationer på skolan. Samtidigt hävdade man att skolan inte givit någon
information i flyktingfrågor. Nästan alla var av den åsikten att man inte
diskuterat ämnet i skolan trots att det ibland funnits konflikter mellan elever från
orten och ungdomar från flyktingförläggningen. I Industriort förekom det vid
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tidpunkten för intervjuerna konfrontationer med rasistiska undertoner mellan
eleverna på ortens bägge högstadieskolor.

Slutsatserna är att det finns både likheter och skillnader i synsätt mellan
ungdomar i Industriort och Bruksort. I stor utsträckning var de intervjuade i
Industriort invandrare själva och/eller hade kompisar med invandrar- eller
flyktingbakgrund. Detta var avgörande för att den etniska bakgrunden inte
ansågs som någon viktig markör eller något man lade vikt vid i det vardagliga
umgänget. I Bruksort däremot diskuterade man rasism och främlingsfientlighet
på ”distans” eftersom man inte konfronterades i sin vardag med invandrare och
flyktingar. Däremot kunde den etniska bakgrunden vara avgörande när man
reagerat utifrån olika ”akuta” situationer, som t.ex. när de ”nya” människorna
anlänt till orten. Många drog sig till minnes att ett flertal konflikter hade uppstått
i samband med flyktingförläggningens tillkomst. De nyanlända fick epitetet
flyktingar – något som senare inte blev fallet. Det var däremot inte så ovanligt
att man i Bruksort hade kompisar som var rasister eller skinheads. I Industriort
däremot skulle det vålla stora svårigheter för den person som utgav sig för att
vara rasist eftersom det fanns så många i befolkningen som hade annan etnisk
bakgrund än svensk.

Att skolmiljön var en plats där ungdomar från Industriort stött på rasism hade,
som tidigare nämnts, sin förklaring i att det rådde konflikter mellan eleverna på
de bägge högstadieskolorna på orten. De intervjuade ungdomarnas uppfattningar
om vad skolan bidrog med gällande information och kunskapsspridning om
invandrare och flyktingar var diffusa. Endast två flickor och en pojke från
Industriort nämnde att man påverkats på Ohöjdens fritidsgård i sin inställning
till flyktingar och invandrare. Personalen här menade emellertid att man hade
satsat på ett flertal aktiviteter vilka syftade till att stävja rasistiska tendenser, in-
formera om rasism och öppna för multikulturella aktiviteter och möten. Skol-
personalen på Bruksortsskolan däremot menade att de numera prioriterade andra
frågeställningar och spörsmål än rasism och främlingsfientlighet.
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Del 3 Analys, diskussion, slutsatser och
sammanfattning
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Kapitel 10 Analys: Orterna, ungdomarna och ”de
andra”

Under 1990-talets första hälft ökade flyktingströmmen från Balkan drastiskt, och
det flyktingpolitiska läget i Sverige var instabilt och spänt. Sveriges agerande
var ofta tvetydigt när ansvariga politiker stod inför uppgiften att hantera den
uppkomna situationen. Man sade sig ha ambitionen att hjälpa flyktingarna, men
samtidigt försvårade man för dessa genom att införa ett mer restriktivt
mottagande, bl.a. i form av visumtvång. Kommunerna skulle med kort varsel
vara beredda på att ta emot de anländande flyktingarna, men många av de åt-
gärder som vidtogs på lokal nivå var bristfälliga. Rasistiska och främlings-
fientliga grupper, som ofta riktade sig till och nådde unga människor, fick ökad
utbredning. De svenska ungdomar som drabbade samman med flykting-
ungdomarna lockades delvis av dessa gruppers budskap, men många tog också
avstånd från dem. Några år efter denna turbulenta situation intervjuades ung-
domarna i Industriort och Bruksort om sina uppfattningar om rasism, invandring
och flyktingpolitik.

I min undersökning fokuserar jag på ungdomar från två lokalsamhällen med
skilda erfarenheter av flyktingar och invandrare och olikartade framtidsutsikter.
Bruksort, med sin ringa erfarenhet i detta avseende och med hög arbetslöshet
skulle kunna antas utgöra en ort med föga tolerans för etnisk avvikelse. Bland
invånarna i Industriort i allmänhet och bland ungdomarna i synnerhet skulle
inställningen till flyktingar och invandrare kunna antas vara mer generös och
positiv. Orten har också i olika sammanhang beskrivits som en etnisk frizon.

Studier inriktade på unga i landsorten, och på betydelsen av lokalsamhällets
tradition och erfarenheter av flyktingar och invandring för ungas inställning till
sådana frågor har varit mycket ovanliga i tidigare forskning på området.401

I den följande analysen granskas skillnader och likheter mellan de intervjuade
ungdomarna i Bruks- respektive Industriort i ett antal avseenden: inställning till
svensk flyktingpolitik, flyktingar och invandrare. Vilka viktiga påverkans-
faktorer fanns för den inställning man hade? Vilka händelser och förhållanden
betraktade ungdomarna själva som de viktigaste för den inställning man hade till
flyktingar och invandrare? Härvid antas att de studerade lokalsamhällena
återspeglar både det nationellt gemensamma och det specifikt lokala. Som
tidigare nämnts uppvisar Bruksort och Industriort likheter i flera avseenden, men
också skillnader sinsemellan vilka kan antas resultera och forma olika inställ-
                                                  
401 Sahlin & Åkerström (Red.) (2000).
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ningar hos ungdomarna. Analysen penetrerar dels frågan i vilken utsträckning
det är möjligt att tala om skillnader i synsätt mellan ungdomar på de båda
orterna - skillnader som skulle kunna relateras till den varierande lokala erfaren-
heten av flyktingar och invandring, dels till om de intervjuade ungdomarna har
eller inte har invandrarbakgrund. Slutligen analyseras hur gemensamma strukt-
urella förhållanden såsom det samhällsekonomiska läget, demografi, informa-
tion och invandringspolitik, påverkar ungdomarnas tolkningar av vardagen.

Ungdomarnas svar analyseras mera övergripande utifrån den modell som
tidigare beskrivits i kapitel 4, med ”den andre”, tankefigur och diskurs som
centrala begrepp. Begreppet "den andre" betecknar majoritetens synsätt på en
minoritet, som ofta innebär att man identifierar ”främlingar” med olika negativa
kännetecken eller särdrag. Tankefigur avser individens grundläggande syn på
olika fenomen i världen. Tankefigurerna, som är relativt stabila, påverkar och
ger mening åt individen och färgar hans eller hennes diskurser eller uttryckssätt.
Individernas diskurser kan däremot ha stor förändringsbenägenhet och därmed
vara mera kortlivade. Ett fåtal tankefigurer kan korrespondera mot ett stort antal
individuella diskurser, bl. a. beroende på att diskursen anpassas till det kontext
som den uttrycks i.402 Exempelvis kan diskursen variera beroende på om man
uttalar sig om den lokala livsvärlden eller om förhållanden på systemnivå,403

eller om en uppfattning anses vara lämplig, berättigad och sanktionerad i olika
grupper.

Vad närstående, signifikanta andra, anser om olika fenomen kan antas vara en
viktig påverkansfaktor på individens uppfattning om flyktingar och invandrare.
Detta gäller även de attityder och normer som förmedlas vid vissa tidpunkter i
samhället av den generaliserade andre. 404 Här kan det också skapas konflikter
mellan individens livsvärld i den lokala vardagsverkligheten och systemvärldens
mer abstrakta verklighetsframställning.405

Distansen kan också ha betydelse för vilken inställning man har till ”den andre”.
En social, geografisk, tidsmässig eller kulturell distans kan vara avgörande för
hur man som individ identifierar sig i förhållande till "den andre" och vilka
konsekvenser som denna identifiering kan få.406

Typen av kommunikation mellan unga och ”den andre”, liksom kommunika-
tionen mellan ungdomar och vuxna, t ex i skolan eller hemmet, antas slutligen
                                                  
402 Asplund (1985).
403 Habermas (1984).
404 Mead (1976).
405 Habermas (1984).
406 Simmel (1981).
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vara av intresse för att förstå hur sättet att tänka och tala om invandrare,
flyktingar, rasism och antirasism formas.

Sammanfattning och analys av ungdomars attityder till flykting-
politik, flyktingmottagande och främlingsfientlighet i de båda
lokalsamhällena

De bägge undersökta samhällena är beroende av sina industrier för sin
överlevnad och de dominerande samhällsgrupperna utgörs i båda fallen av
arbetare och lägre tjänstemän. Industriort hade som tidigare nämnts lång
erfarenhet av flyktingar och invandrare medan Bruksort hade relativt liten sådan
erfarenhet. Industriort kännetecknas av en lång tradition med främst arbets-
kraftsinvandring, och en stor andel av ortsborna och de intervjuade ungdomarna
hade följaktligen invandrarbakgrund. I Bruksort däremot hade man vid 1990-
talets början inte haft någon nämnvärd invandring varför få av de intervjuade
ungdomarna där hade sådan bakgrund. Etablerandet av flyktingförläggningar
ledde dock till oroligheter och konflikter i båda de undersökta samhällena, och
olika åtgärder vidtogs för att hindra och motverka motsättningarna, i synnerhet
bland ungdomar. Vid tiden för intervjustudien hade dock flyktingför-
läggningarna avvecklats men flyktingfrågan var fortfarande aktuell, främst bland
ungdomarna i Industriort eftersom det där, till skillnad från Bruks-ort, fort-
farande fanns många flyktingar kvar.

I ortspressen förmedlades under 1990-talet ett stort antal beskrivningar och
bilder av mötet mellan flyktingar och boende på de bägge orterna och i
respektive region. Det var relativt få artiklar som beskrev tillståndet i Bruksort
men däremot ett betydligt större antal som skildrade situationen på Industriort.
De flesta artiklar med flyktingpolitiskt innehåll av lokal karaktär var
informerande; de skildrade ofta situationen för flyktingar och invandrare i kom-
munen och lokala beslut om flyktingmottagande. I båda dagstidningarna
rapporterades det om olika händelser med rasistiska och främlingsfientliga
förtecken i Industri- och Bruksort och i de närliggande städerna. Men det
förekom också ofta artiklar som beskrev hur människor manifesterade sitt
motstånd mot dessa rasistiska tendenser och händelser. I nyhetsartiklarna kunde
det urskiljas att man hade problem på grundskolorna i båda samhällena med
rasism och flyktingfientlighet och att olika åtgärder tillgripits för att komma
tillrätta med dessa tendenser. Vid tiden för den stora flyktingvågen från forna
Jugoslavien och etableringen av flyktingförläggningar kunde man som läsare
skönja en stor oro bland befolkningen på de båda orterna. I artiklar och
reportage skildrades de kraftiga reaktionerna mot flyktingarna men också möten
och kulturutbyten mellan ortsbefolkning och flyktinggrupper. Tidningsgransk-
ningen visade vidare på att det fanns vissa skillnader mellan de bägge sam-
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hällena gällande förekomsten av rasism, antirasism, flyktingfientlighet etc.
Notabelt var att Industriortsbladet under nittiotalet innehöll nästan dubbelt så
många artiklar och notiser om nazism, hot och attentat samt om olika rättsliga
påföljder av sådana brott än som var fallet i Brukortstidningen. De flesta av
dessa artiklar beskrev händelser som utspelat sig i de närmast belägna större stä-
derna. Det var också ett betydligt större antal reportage i Industriortsbladet om
flyktingsituationen och flyktingpolitiken än i Brukortstidningen. Däremot
refererades antirasistiska manifestationer och åtgärder i betydligt högre grad i
Bruksortsbladet än i Industriortsbladet. Antalet inlägg om nationell flykting-
politik ökade i Bruksortstidningen under 1990-talet medan tendensen tidvis var
den motsatta i Industriortsbladet. De artiklar som skildrade situationen i lokal-
samhällena handlade i Industriorts fall oftast om flyktingsituationen på orten. I
de få artiklarna om situationen i Bruksort beskrevs däremot attentat, trakasserier
och hot.

Industriort

Situationen vid flyktingförläggningens tillkomst

Ett stort antal artiklar i Industriortsbladet vittnade den första tiden om
motsättningar och främlingsfientlighet vid tidpunkten för flyktingförläggningens
tillkomst. Delar av ortsbefolkningen demonstrerade sitt missnöje mot flykting-
mottagandet och de nyanlända bl.a. på offentliga möten och genom trakasserier,
bråk och ryktesspridning, namnlistor mot förläggningen, etc. Missnöjet av-
speglades också i ett stort antal insändare där lokala flyktingfrågor dryftades och
den svenska flyktingpolitiken kritiserades. Andra insändarskribenter försökte å
andra sidan mana till sans och skapa en förståelse för flyktingarnas situation och
utsatthet.

I artiklarna i Industriortsbladet från resten av 1990-talet visade det sig dock att
stämningarna i Industriort hade svängt. Man kunde rapportera om fler och fler
manifestationer och aktioner riktade mot rasism och främlingsfientlighet. Det
förekom också ett flertal artiklar som presenterade en positiv bild av flykt-
ingarna på orten och som beskrev situationen i flyktingarnas hemländer, d.v.s.
ortspressen bidrog därmed till att skapa en mer positiv bild av situationen på
orten. Antalet insändare som var negativa mot flyktingar och mot den lokala
flyktingpolitiken minskade under de studerade åren trots att den nynazistiska
rörelsen vuxit sig stark i den närbelägna staden, vilken hade kommit att bli ett
centrum för nazism och rasism. Detta föranleder antagandet att tankefiguren
”rasist” och ”nazist” alltmer började dominera samtalen i olika diskurser.
Antalet attentat och annan brottslig verksamhet med rasistiska och nazistiska
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förtecken ökade också under nittiotalet, och många av artiklarna i Industriorts-
bladet kom att handla om dessa företeelser.

Liksom tidningsgenomgången visade intervjuerna i förstudie två att oron hade
varit stor då flyktingförläggningen etablerades i Industriort. Den information
som gavs av personal från Invandrarverket ansågs som otillräcklig av ortsbe-
folkningen. Rykten om flyktingarna spreds, och många konflikter uppstod som
ofta utmynnade i bråk och slagsmål. På Ohöjdens ungdomsgård upplevde
personalen det som att flyktingarna invaderade gården, med påföljd att ortens
ungdomar slutade besöka den. Gårdspersonalen såg som sin uppgift att ”fostra”
flyktingungdomarna och få dessa att anpassa sig till svenska normer och regler.
När Industriort fått en flyktingförläggning var således misstänksamheten och
avogheten bland befolkningen stor och många var av den åsikten att flyktingarna
direkt borde underkasta sig svenska regler och levnadsmönster.

Av hela den intervjuade gruppen ungdomar i huvudundersökningen var det
främst ungdomarna från Industriort som, när de diskuterade flyktingar,
flyktingpolitik och invandring, ofta relaterade till tiden när flyktingför-
läggningen existerade på orten. Under intervjuerna framkom det att man då hade
varit ganska hatiskt inställd till flyktingarna. Man såg på dem som de
”främmande” som inkräktade på deras egna territorier, t.ex. ungdomsgården. I
Industriort konfronterades man också med flyktingarna under en relativt lång
tid. Många av de pojkar som bråkat med flyktingarna hade själva
invandrarbakgrund. Uppenbarligen betraktade dessa ungdomar flyktingarna som
”främmande”, särskilda och annorlunda, medan man däremot såg sig själva som
”normala” svenskar med ett ”normalt” beteende. Så småningom insåg pojkarna
själva det paradoxala i detta. En annan förklaring till den initiala avogheten kan
vara att man inom vissa grupper av äldre arbetskraftsinvandrare jämförde
situationen för flyktingarna på orten med den de själva hade haft när de kommit
till Sverige. I förstudie två framkom det också att de äldre
arbetskraftsinvandrarna från framförallt Finland ansåg att de ofta hade haft en
mycket mer utsatt situation än vad dagens flyktingar hade. De menade bl.a. att
man hade blivit tvungen att direkt börja arbeta vid ankomsten till Sverige och
inte fått ledigt för att gå svenskkurser. Man hade inte heller fått några materiella
fördelar från stat eller kommun, vilket man tydligen ansåg att dagens flyktingar
hade fått. Dessa åsikter från den äldre generationen invandrare, signifikanta
andra, kan ha påverkat inställningen hos deras barn och barnbarn. Pojkar med
finsk bakgrund var mest negativa till svensk flyktingpolitik, men samtidigt de
mest positiva till fri invandring. En förklaring till denna inställning kan vara att
de själva hade haft negativa erfarenheter av flyktingarna på orten. Samtidigt som
man kände empati med dem p.g.a. sin egen invandrarbakgrund och därför ansåg
att människor skulle få komma till Sverige om de upplevde svårigheter i sina
hemländer.
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Flickorna från Industriort beskrev händelserna och situationen från tiden då
förläggningen fanns på orten på ett likartat sätt som pojkarna, d.v.s. som en tid
fylld med konflikter och bråk. Flickorna speglade dock ett mer distanserat
betraktelsesätt i intervjuerna. De tenderade att ställa sej utanför händelsernas
centrum och iklädde sig rollen som ett slags iakttagande och ”objektiva” kom-
mentatorer. Flickornas berättelser rörde bl.a. hur man trodde att andras åsikter
var och hur andra hade agerat gentemot flyktingarna på orten. En förklaring kan
vara att flickorna inte fick eller vågade uttrycka sig negativt eller delta i de
konflikter som uppstod.

Men man kanske också kan säga att flickorna i denna studie var mindre
mottagliga mot rasism och främlingsfientlighet än pojkarna.407 Även i andra
studier om pojkars och flickors inställning till invandrare och flyktingar har man
funnit att flickor ofta har en mer igenkännande och empatisk inställning till
flyktingar och invandrare än vad pojkar har.408 Ett sådant förhållningssätt bidrog
också säkerligen till att man inte kunde eller ville delta i de trakasserier som
förekom mot flyktingarna på orten.

Efter en tid började dock pojkarna i Industriort att förändra sin inställning till
flyktingungdomarna. Ortens ungdomar mötte flyktingarna i vardagen. Man fick
en större acceptans för varandra och man slutade se varandra som hot. Ortens
ungdomar märkte att flyktingarna inte var olika eller uppförde sig så olikt dem
själva. Dessutom insåg många av ungdomarna, både pojkar och fickor, i
Industriort det motsägelsefulla i att vara negativ mot flyktingarna fastän man
själv hade invandrarbakgrund. Genom gemensamma aktiviteter skapades allt
fler möten, och inställningen till flyktingarna blev mer positiv genom att prak-
tiken hade förändrats och närheten ökat.

I de intervjuade ungdomarnas intervjusvar och berättelser kopplades sålunda
initialt begreppet flykting samman med olika uttryck för främling, och
tankefiguren ”flykting” kan antas ha varit förknippad med främlingskap i
negativ bemärkelse. Utgångspunkten var att ”flyktingar är annorlunda”. Detta
kunde i sin tur bidra till en exkluderande effekt i det praktiska handlandet.
Ungdomarna gjorde dock nya erfarenheter där det visade sig att ”flyktingar är
som vi andra”, vilket också ledde till att en mer positiv inställning kom till
uttryck i olika diskurser. Dessa nya erfarenheter kan antas ha medverkat till att
den unges tankefigur modifierades och förändrades till att bli mer positiv, vilket
påverkade individens uttryckssätt i ytterligare nya diskurser. Flyktingarna
”normaliserades” och ”indefinierades” i de vardagliga sammanhangen och sågs
                                                  
407 Se bl.a. Kleinert m.fl. (1998).
408 Se t.ex. Lange & Westin (1991).
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inte längre som främlingar eller flyktingar. Man kanske kan påstå att
tankefiguren ”flykting” så småningom kom att förändras eller konverteras till
tankefiguren ”kompis”.

Ungdomarna i Industriort om svensk flyktingpolitik

När den svenska flyktingpolitiken debatterades i ortspressen i början av 1990-
talet, var många insändarskribenter kritiska.409 De menade bl.a. att den förda
flyktingpolitiken var för slapp och att politiker inte skulle låta sig avledas från
beslut som redan fattats i olika utvisningsärenden. Denna tendens förstärktes
fram till mitten av 1990-talet då innehållet i insändarna drastiskt förändrades. Då
började en större grad av empati och förståelse för flyktingarna att genomsyra
insändarna och man argumenterade också mot olika avvisningsärenden.
Nyhetsrapporteringen om svensk flyktingpolitik på nationell nivå var emellertid
inte något högprioriterat ämne i ortspressen för övrigt.

Många av de intervjuade ungdomarna sade att de inte kände till vilka regler som
gällde för flyktingpolitiken i Sverige, utan de diskuterade istället flyktingpolitik
så som de trodde att den var. En och samma person kunde uttrycka diametralt
olika åsikter beroende på vilket kontext man befann sig i. Man kunde deklarera
en inställning om flyktingar och invandring när man talade om Sverige, och en
annan i diskursen om sin egen livsvärld. Det förekom sålunda att ungdomarna
hade en negativ inställning till den svenska flyktingpolitiken men en mer positiv
bild av flyktingar i det egna lokalsamhället

Ja det är ju, jag tycker ju dom har tagit in alldeles för mycket. Det tycker jag
faktiskt. (Systemnivå) Fast det är inget fel på dom som bor här (Lokal nivå ).
(Pojke från Industriort).

När huvudstudiens intervjuer gjordes hade flyktingförläggningarna lagts ner på
de båda orterna. De flesta av de intervjuade ungdomarna på Industriort hade
själva annan etnisk bakgrund än svensk och hade också kompisar med liknade
bakgrund. Dessa ungdomar menade ändå att förläggningen hade haft stor
betydelse för den inställning de senare hade till flyktingar. Industriortsung-
domarnas etniska bakgrund påverkade förmodligen tankefiguren flykting liksom
den erfarenhet man fick i kontakten med flyktingarna när förläggningen fanns på
orten. Man uttryckte sig om flyktingar på olika sätt i skilda diskurser. T.ex.
ställde man sig ofta positiv till den svenska flyktingpolitiken men samtidigt var
man emot att den egna orten skulle ta emot fler flyktingar.

                                                  
409 Kapitel 7.
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Dom får komma hit så dom slipper vara i det eländet då och så. Jag tycker dom
ska få komma in här och så. (Tvekan) (---) Men som jag sa innan om det
kommer fler så lär det ju bli bråk. (---) Dom vet inte hur dom gör så här. Dom
har kanske några minnen och så här. Så retar dom upp sig eller. Dom retar
kanske upp en person fast man känner inte dom alls. Man vet inte vilka det är.
Sen blir det bråk (Pojke från Industriort).

Ungdomarna på Industriort som främst uttryckte denna åsikt menade
förmodligen att de inte ville ha tillbaka den situation som uppstått när
förläggningen fanns, med konflikter och bråk. Samtidigt uttrycktes åsikter om
att flyktingars och invandrares situation kunde vara dålig i Sverige eftersom de
själva var exponerade för den rasism och främlingsfientlighet som fanns. Man
kan med andra ord anta att en sådan inställning poängterades av ungdomarna i
Industriort beroende på att de själva hade drabbats av rasism i samhället. Några
menade också att de blivit utsatta för rasistiska uttalanden av ungdomar från
närbelägna orter, och många av ungdomarna från Industriort uttryckte också sitt
fulla förakt för rasister och rasism.

Det fanns också ungdomar som enbart refererade till exempel från sin egen
livsvärld när de uttalade sig om svensk flyktingpolitik på systemnivå. Fram-
förallt pojkar med invandrarbakgrund menade att Sverige hade tagit emot all-
deles för många flyktingar i jämförelse med andra länder. De stödde sina ut-
talanden med hänvisning till det stora antalet flyktingar som funnits på orten.

 (Tvekan) Ja det är ju, här i Industriort så märker man att det är mycket här.
(…) men sen är det i några orter där det inte är finns en enda invandrare. Och
ändå ska ju dom som kommer in placeras över hela Sverige eller?  (Pojke från
Industriort.)

Pojkar med invandrarbakgrund från Industriort var mest negativa till svensk
flyktingpolitik. I denna kategori fanns emellertid också en stor andel positiva till
den som man uppfattade förda flyktingpolitiken. Bland de negativa fanns det
några som menade att man skulle hjälpa flyktingarna i deras hemländer istället
för att ta emot dem i Sverige. Pojkar med invandrarbakgrund var också de som
både var mest negativa och mest positiva till fri invandring. De som var negativa
menade att om flyktingströmmen accelererade skulle myndigheterna snart tappa
kontrollen, vilket kunde få negativa konsekvenser för Sverige och svenskarna.
Många av pojkarna med invandrarbakgrund från Industriort menade också att
invandrare och flyktingar hade det dåligt i Sverige beroende på rasism och
främlingsfientlighet. Flickorna från Industriort var mer toleranta till invandring
och flyktingpolitik än vad pojkarna var. De återkom ofta till att flyktingar hade
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det svårt i sina hemländer och förklarade att de förstod hur nödvändigt det var
för dem att komma till Sverige. Flickorna menade också att man i högre grad
borde ta hänsyn till vilken situation som rådde för flyktingarna i deras hem-
länder. Pojkarna däremot ansåg att juridiska och ekonomiska kriterier skulle
vara de mest avgörande faktorerna. Pojkarna hade ibland upplevt flyktingarnas
beteenden och kulturyttringar som provocerande, och de hade hört negativa
rykten om dem, något som kan antas vara en bidragande orsak till den negativa
inställningen. Pojkarna argumenterade också av den anledningen för en stramare
flyktingpolitik. Det som ändå bör poängteras är att ungdomarna i Industriort
främst var positiva till vad de uppfattade som svensk flyktingpolitik. Bland
dessa var ungdomar med annan etnisk bakgrund än svensk, och med arbetar-
bakgrund mest positiva.

Viktiga påverkansfaktorer för Industriortsungdomarnas inställning till
flyktingar och invandrare

De flesta ungdomar från Industriort uttryckte under intervjuerna att den etniska
bakgrunden inte var speciellt viktig i det dagliga umgänget. Majoriteten hade
kompisar med olika etnisk bakgrund, således var detta inte någon social markör
man tog någon speciell notis till.410 Däremot blev flyktingarna på förläggningen
inledningsvis sedda som annorlunda, som ”de andra”. Denna initialt negativa
inställning hade bl.a. formats genom de olika rykten som spridits när
flyktingförläggningen etablerades. I dessa påstods bl.a. att flyktingarna stal, att
de hade annorlunda levnadsvanor, och att de fick ekonomiska fördelar från
staten och kommunen i jämförelse med ortsbefolkningen.

Man diskuterade i många hem det som media, den generaliserade andre, för-
medlade om olika krishärdar i världen. Flera av Industriortsungdomarna hade
föräldrar med utländsk bakgrund, vilka därigenom hade speciellt intresse av att
följa dessa nyheter.

Många av konflikterna mellan ortens ungdomar och flyktingungdomarna hade
utspelats under skoltid. Efter en tid hade man mötts och börjat acceptera var-
andra vilket inneburit att bråken så småningom upphört. Ungdomarna menade
att dessa möten hade varit den viktigaste orsaken till att man ändrade sin upp-
fattning om flyktingarna. Däremot var skolan enligt ungdomarna en påverkans-
faktor av ringa betydelse. Man kunde exempelvis inte påminna sig att man fått
någon kontinuerlig information eller undervisning om flyktingfrågor i skolan.
Enligt ungdomarna hade lärarna inte heller velat eller förmått att ingripa i eller

                                                  
410 Se Räthsel (1999). I Altona använde invandrarungdomarna andra former av
kategoriseringsverktyg än etnicitet som social markör t.ex. beteende och att se till människors
”inre”. Hos dessa ungdomar fanns alltså en strävan efter att vara en ”normal” tysk.
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lösa upp de konfliktfyllda situationer som uppstått mellan flyktingbarnen och
ortens ungdomar. De ansvariga på skolorna hade endast kommit med för-
maningar till eleverna. Tre av ungdomarna från Industriort framhöll att
Ohöjdens fritidsgård hade haft betydelse för deras inställning till flyktingar,
rasism, främlingsfientlighet m.m. De ansåg att fritidsgårdens funktion som
mötesplats mellan ungdomar med olika etnisk bakgrund var viktig.

Kännedom om och inställning till antirasism och rasism hos ungdomarna i
Industriort

I Industriortsbladet skildrades rasism och antirasism i ungefär i samma
utsträckning i artiklar, reportage och notiser. Inläggen om händelser med
rasistisk eller antirasistisk prägel tilltog däremot betydligt under åren 1997-99. I
början av 1990-talet förekom många insändarskribenter som var relativt positivt
inställda till olika främlingsfientliga partier. Insändarskribenterna ansåg dessa
partiers kritik av svensk flyktingpolitik vara berättigad och riktig.

Många av Industriortsungdomarna förklarade frånvaron av skinheads i Industri-
ort med hänvisning till den stora andelen av befolkningen som hade invandrar-
bakgrund. Om någon hade rasistiska eller främlingsfientliga åsikter vågade den
personen inte uttrycka dessa utan att känna sig hotad, trodde ungdomarna. De
flesta visste dock att det i de närbelägna städerna ofta förekommit trakasserier
och attentat mot invandrare och flyktingar. Några av ungdomarna hade råkat i
slagsmål p.g.a. sin etniska bakgrund eller fått glåpord kastade efter sig när de
hade besökt staden. Därför kände vissa av pojkarna hat då man kom in på ämnen
som rasism och rasister. Många ansåg att rasister och deras budskap var något
man absolut måste ta avstånd ifrån. Ungdomarna trodde att det främst var yttre
omständigheter, såsom arbetslöshet och ekonomisk kris, som var avgörande för
de rasistiska åsikter som människor uttryckte. Ungdomarna i Industriort var
manifesta i sina ställningstaganden mot skinheads och rasister och de åsikter
dessa grupper stod för. Anmärkningsvärt var att nästan hälften av ungdomarna i
Industriort hade sett, hört eller varit utsatta för rasism på Industriortsskolan.
Ungdomarna ansåg att skolans personal trots detta förhållit sig passiva och inte
ingripit. Man hade inte heller fått speciellt mycket information i dessa frågor
från skolans håll. Nästan hälften av alla ungdomar från Industriort menade också
att rasister och skinheads inte borde få demonstrera eller fritt få uttrycka sina
åsikter. Man såg detta bland annat som ett sätt att försvara den enskildes
okränkbarhet. Ungdomarna med invandrarbakgrund var de som främst var
negativa till rasisters demonstrationsrätt.
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En majoritet av Industriortsungdomarna kände till att det fanns organisationer
som arbetade mot rasism på orten. Några av pojkarna från Industriort
associerade antirasism främst till invandrarföreningarnas arbete i lokalsamhället.

Bruksort

Situationen vid flyktingförläggningens tillkomst

Missnöjesyttringarna mot flyktingförläggningen i Bruksort var av liknande slag
som i Industriort, d.v.s. missnöjet utmynnade i ryktesspridning, hot och i vissa
fall direkta trakasserier. I insändare i ortspressen framfördes också kritik mot
den lokala och nationella flyktingpolitiken, som man menade skulle innebära
försämrade villkor för svenskarna och nackdelar för Sverige. Som tidigare
nämnts var insändardebatten ”censurerad” i Bruksortstidningen, vilket innebar
att bara ett litet antal insändare publicerades.

I utvärderingsstudien (förstudie 2) visade det sig att ortsbefolkningen ofta haft
negativa åsikter inför att flyktingförläggningen skulle etableras på orten.
Situationen på Bruksortsskolan hade vid tidpunkten för utvärderingsstudien
upplevts som svårhanterlig av skolpersonalen. Exempelvis hade ett pojkgäng
gått ut med en s.k. VAM-lista med syfte att samla in namn mot att förläggningen
hade etablerats i Bruksort. Det eleverna bland annat hade reagerat på var att
flyktingungdomarna, som man tyckte, hade fått fördelar på skolan. Från skol-
ledningens håll försökte man informera och skapa forum för diskussioner. Ung-
domarna däremot menade att de inte fått någon information och att de vuxna
inte lyssnade på deras uppfattningar, utan anklagade ungdomarna för att vara
rasister.

Ungdomarna från Bruksort refererade inte lika ofta i sina intervjusvar som
ungdomarna i Industriort till tiden för flyktingförläggningen när de diskuterade
flyktingfrågor. Man hänvisade inte heller så ofta till ryktesspridningen om
flyktingarna och förläggningen. Man kom dock ihåg att det varit bråk när den
var i bruk, men också att det funnits fördelar med att ha en flyktingförläggning
på en liten ort. För många av ungdomarna i Bruksort var flyktingförläggningen
den enda konkreta erfarenhet man hade av flyktingar och invandrare. När man
uttalade sig i flyktingfrågor, var det därför ofta utifrån mer abstrakta tanke-
gångar. Konflikter hade dock hela tiden funnits mellan ortsbor och flyktingar
medan förläggningen existerade. Några av pojkarna i Bruksort uttryckte i efter-
hand att man sett flyktingarna som både annorlunda och främmande, och att det
förekommit många främlingsfientliga strömningar när förläggningen fanns på
orten. Men ett fåtal Bruksortsungdomar beskrev även spontana möten med
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flyktingarna som ledde till att konflikterna dem emellan så småningom delvis
upphörde.

Ungdomarna i Bruksort om svensk flyktingpolitik

I Brukortstidningen publicerades i början av 1990-talet ett stort antal artiklar om
den lokala flyktingpolitiken, medan antalet minskade därefter. Det förelåg
däremot en motsatt tendens när det gällde svensk flyktingpolitik, d.v.s. antalet
artiklar i denna fråga ökade under perioden 1991-99. Artiklarna skildrade ofta
situationen för flyktingar både i Sverige och på lokalorten. Liksom i Industri-
ortsbladet var insändarna i Bruksortstidningen i början av 1990-talet ofta
negativa till flyktingar och svensk flyktingpolitik. Från mitten och fram till slutet
av 1990-talet förändrades däremot innehållet till att bli mer positivt i dessa
frågor.

Ungdomarna i Bruksort uttalade sig i mer generella termer om svensk flykting-
politik, och utgick mindre från egen personlig erfarenhet än vad ungdomarna
från Industriort gjorde. Till skillnad från Industriort hade Bruksort vid
tidpunkten för intervjuerna få invandrare och flyktingar, och praktiskt taget
ingen av de intervjuade ungdomarna hade egen invandrarbakgrund. Det dessa
ungdomar betraktade som den största risken med alltför ”frikostig” flykting-
politik var en hotande ”invasion” av flyktingar och att ”främlingarna” skulle
konkurrera ut svenskarna. Konsekvenserna av detta, menade man, var kaos.
Sverige skulle drabbas av ekonomisk kris och svenskarna skulle bli arbetslösa.
Det var främst Bruksortsungdomar med lägre tjänstemannabakgrund som be-
tonade att konkurrensen om materiella tillgångar skulle tillta om invandringen
ökade.411 I Industriort fanns en tydlig åsiktsskillnad mellan flickor och pojkar
ifråga om vilka kriterier som skulle gälla för invandring till Sverige, men i
Bruksort var denna skillnad inte lika påtaglig. Knappt hälften412 av ungdomarna
från Bruksort var mer distanserade i sin inställning och åberopade tydliga
juridiska regler för flyktingpolitiken på samhällsnivå. De menade exempelvis att
man skulle följa lagar och förordningar när man hanterade olika asylärenden
som grundats på politiska beslut. Det fanns inte heller någon pojke från Bruksort
som ställde sig positiv till fri invandring. Även en stor del av flickorna från
Bruksort diskuterade flyktingpolitik utifrån att vissa regler måste finnas med i
bedömningen om flyktingar skulle få komma in i landet.

                                                  
411 Se Ruandalen m.fl. (1996). I undersökningen visade man att många utsatta grupper i
Vålberg kände en oro inför framtiden ifråga om arbete och utbildning. Man såg också
flyktingarna som potentiella konkurrenter till bl.a. de eventuella arbetstillfällen som fanns på
orten.
412 8 personer, 5 flickor och 3 pojkar.



171

(---) (Tvekan). Det kan ju inte komma in för mycket invandrare kanske.
(Tvekan) För att komma till Sverige så måste, (…) dom måste ju få pengar till
mat och bostad. Och det är ju redan så mycket arbetslöshet här bland svenskar.
Och kommer det fler folk så var ska dom få pengar ifrån då. (…). Så det är lite
svårt. (Tvekan) Jag vet inte. (Tvekan) Jag är ingen politiker. Det är väl inga
bestämt man ska släppa in. Näe... (Tvekan)  Det är svårt. Jag vet faktiskt inte.
(Tvekan) Allra helst så skulle jag själv vilja att dom släppte in allihopa men det
går ju inte för att det finns ju inget åt dom kanske. Det finns ju inte pengar för
bostäder, jobb och så där så det går inte. (Tvekan)  Men när dom kommer, man
kan ju inte titta liksom hur dom är och så där. Det går ju inte. Man kan ju inte
bestämma att alla dom som är snälla får komma in. Det går ju inte. Man vet ju
inte vilka som är snälla och vilka som är dumma. (Flicka från Bruksort).

De övriga flickorna från Bruksort menade att det var mer självklart att Sverige
skulle ta emot flyktingar och att det bl.a. skulle tas hänsyn till flyktingarnas
situation i hemlandet.

(Tvekan). Ja vissa har det nog bra. Och vissa kanske inte. Såna här som inte
får, har fått asyl eller vad det heter. Dom kanske inte har det så bra dom som
liksom måste gå under jorden. Det måste vara jobbigt att leva så. Under en så
stor press att dom måste flytta och sånt där. Men med jobb och så. (Tvekan). Är
i alla fall lika som oss svenskar. (Flicka från Bruksort).

Viktiga påverkansfaktorer för Bruksortsungdomarnas inställning till
 flyktingar och invandrare.

Liksom i Industriort hade de rykten som florerat vid tidpunkten för
flyktingförläggningens etablering i Bruksort påverkat invånarnas inställning i
negativ riktning. Det påstods bl.a. att flyktingarna var tjuvaktiga, att de utnytt-
jade det sociala systemet, att de hade fått materiella fördelar i jämförelse med
ortsbefolkningen och att de använde droger. Det var ändå relativt få av de inter-
vjuade ungdomarna som relaterade till dessa bilder och ryktesspridning i sina
intervjuer.

Flickorna från Bruksort menade att de ofta diskuterade rasism, antirasism och
invandring med kompisar och föräldrar, s.k. signifikanta andra. De flickor som
uttalade sig beskrev sig själva som ”antirasister” som ofta mötte motsatta åsikter
hos de människor som de umgicks med i vardagen. Däremot menade pojkarna
från Bruksort att deras föräldrar och vänner ofta gav en positiv bild av ”den
andre”. Men det var media, den generaliserade andre, som var den opinions-
bildande faktor man mest tog intryck av. Liksom ungdomarna i Industriort ansåg
Bruksortsungdomarna att skolan hade haft liten betydelse som påverkansfaktor.
Enligt ungdomarna hade de ansvariga på skolorna på sin höjd kommit med vissa
förmaningar till eleverna då det varit som mest konfliktfyllt. Intervjuer med
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skolpersonal hade också påvisat att man upplevt situationen som kaotisk och att
man ofta haft svårt att lösa de konfliktfyllda situationer som uppstått. Enligt
ortspressen hade det förekommit vissa ”rasistdåd” på skolan och föräldrar hade
ingripit mot att elever burit olika nazistsymboler. Några av ungdomarna
deklarerade också att de påverkats av bråken med flyktingungdomar på skolan,
bråk som orsakats av vad de upplevt som orättvisor.

Kännedom och inställning till antirasism och rasism hos ungdomarna i
Bruksort

I Bruksortstidningen återfanns de flesta reportagen om rasism i mitten av 1990-
talet för att sedan avta i slutet av årtiondet. De antirasistiska manifestationerna
ökade däremot dramatiskt under mitten och slutet av1990-talet. På insändar-
sidorna debatterades det främst emot rasism och nynazism. En insändarskribent
menade dock att han stämplades som rasist för att han var negativ till den förda
flyktingpolitiken.

Alla pojkar och mer än hälften av flickorna i Bruksort kände till att det fanns
skinheads, rasister och nazister på orten eller i den närbelägna staden. Främst
pojkarna i Bruksort var mer överseende mot rasister och skinheads än pojkarna i
Industriort, och man kunde t.o.m. ha skinheads och rasister som kompisar. Till
skillnad från ungdomarna i Industriort menade nästan hälften av
Bruksortsungdomarna att rasister skulle tillåtas demonstrera, med hänvisning till
yttrandefriheten. Det var i synnerhet pojkar med svensk och lägre tjänstemanna-
bakgrund som hävdade rasisters demonstrationsrätt, medan ungdomar med
arbetarbakgrund till stor del menade att rasister inte borde få demonstrera.
Ungdomar från Bruksort var också rädda för att själva bli anklagade för att vara
rasister och markerade ofta i svaren att de inte hade denna inställning.

Ungdomarnas inställning till den andre

En viktig skillnad mellan de båda orterna var att Industriort hade en lång
erfarenhet av invandring och flyktingar till skillnad från Bruksort. En stor del av
befolkningen i Industriort hade också invandrarbakgrund vilket innebar att det
ständigt fanns en närhet mellan olika kulturer och människor med olika etnisk
bakgrund. Man kan kanske säga att Industriort till stora delar reflekterar det
multikulturella Sverige som vuxit fram under de senaste decennierna. Bruksort
däremot representerar befolkningsmässigt Sverige som det tidigare var, d.v.s. en
enhetlig befolkning med till allra största delen infödda svenskar med stor distans
till främlingar.
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Ortsbefolkningarnas reaktioner när flyktingförläggningarna etablerades var trots
allt likartade. Befolkningen i både Industriort och Bruksort såg sig själva som
”normala” svenskar i förhållande till främlingarna som anlände till orten.
Rädslan hos ortsbefolkningen var stor när ”de andra”, d.v.s. flyktingarna, genom
utplaceringen kom att bryta mot vardagsrutinen. Därigenom kom också
flyktingarna att tilldelas olika epitet för ”annorlundaskap”, som speglade upp--
fattningar om att de bröt mot det normala sättet att vara och fungera. Man hade,
till en början, en distans till de nyanlända flyktingarna vilket innebar att man såg
dem som ”annorlunda” i termer av kulturell och levnadsmässig särskildhet.
Detta innebar en exkludering av dem från den övriga ortsbefolkningen.
Utgångspunkten var att flyktingarna var en belastning och dessutom fick
ekonomiska fördelar i förhållande till den övriga befolkningen. (Denna tanke-
gång fann även Helené Lööw i sina intervjuer med nynazister.413 ) Man försökte
hitta skillnader, både fiktiva och verkliga, för att kunna ta avstånd från och däri-
genom enas mot den yttre ”fienden”. Många av de intervjuade ungdomarna i
förstudierna och även i huvudstudien visade att man var rädd att flykting-
strömmen skulle leda till sämre möjligheter för svenskar att få arbete och bostad.

Orsakerna till rasism och nazism kan ofta sökas i hög arbetslöshet och låg
utbildning. Nynazistiska och rasistiska tendenser kan också hänga samman med
urbaniseringsgraden och den sociala närheten mellan människor.414 Den
nazistiska traditionen på en ort kan sätta sin prägel på ungdomars sökande efter
en identitet. 415 Det kan t ex. handla om att vuxenvärlden nonchalerar rasistiska
bråk eller att vuxna uttalar sig negativt om invandrare och indirekt stödjer
ungdomars trakasserier av flyktingar.416 Vid tidpunkten för de värsta trakass-
erierna av flyktingar på de båda orterna genomsyrade ”den andre”– tänkandet
alla delar av lokalsamhället. De flesta människor på båda orterna - föräldrar,
mannen på gatan, butiksägaren, o.s.v. – hade åsikter om förläggningarna och
många verkade vara emot etableringen av dem.417 De ungdomar som hade bråkat
med flyktingarna hade därigenom ett tyst stöd från vuxenvärlden. Man kunde se
likartade tendenser i Bruksort och Industriort även i t.ex. Vålberg, där det också
vid ett flertal tillfällen förekommit trakasserier mot flyktingar och invandrare.418

I det sistnämnda samhället hade man en lång tradition av nazism. I Industri-
respektive Bruksort hade man däremot inte någon sådan långvarig tradition, men

                                                  
413 Lööw (1998).
414 Se bl.a. Kleinert, m.fl. (1997).
415 Se Wigerfelt & Wigerfelt. I Sahlin & Åkerström (red.) (2000).
416 Miles (1989) ser detta som ett uttryck för en existerande ”tyst rasistisk diskurs”. Se kapitel
3.
417 Detta framkom i intervjuerna med rektor på Bruksortskolan och fritidsledare på Ohöjdens
fritidsgård. Se förstudie 2, kapitel 6.
418 Rantakeisu. m.fl. (1997), Almgren (1999).
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båda orterna var omgivna av större tätorter och städer som blivit fästen för
starka nynazistiska grupperingar.

När ungdomsintervjuerna i huvudstudien företogs var konjunkturen på väg
uppåt och arbetsmarknadssituationen höll på att ljusna. Den tidigare krisen i
samhället gjorde emellertid sina avtryck på den inställning som man hade. Så
var också fallet med den tankefigur som de intervjuade ungdomarna utgick från i
beskrivningen av flyktingarna vid tidpunkten för flyktingförläggningen. Till en
början såg man dessa som de ”andra” med vilka man hade mycket lite gemen-
samt. Flyktingarna fick ofta stå för mycket som var dåligt; man gav dem olika
negativa epitet och tillskrev dem handlingsmönster, som ofta värderades som
sämre än ungdomarnas eget levnadssätt. Man trodde att flyktingarna var annor-
lunda eftersom man förväntade sig att dessa skulle bryta av från det gängse
vardagsmönstret. Men genom den geografiska närheten utmynnade situationen
till möten mellan ortens ungdomar och flyktingungdomarna, och så småningom
skapades utrymme för nya diskurser. Man märkte att de ”andra” inte var så
annorlunda, utan att man snarare hade mer gemensamt än vad som särskilde.
Men man trodde ändå att flyktingarna var annorlunda i termer av att de tillhörde
en annan kultur eller inte kunde svenska språket och därför skulle kunna utsättas
för rasism. När de intervjuade ungdomarna diskuterade flyktingar i mer
generella ordalag, återkom många återigen till de ”andra”. Man trodde att
flyktingarna behandlades på ett annorlunda sätt av samhället än svenskarna,
framför allt att de fick olika materiella fördelar. Ungdomarna tog upprepade
gånger upp att invandrare och flyktingar hade nya dyrbara bilar, fina möbler
etcetera. Därför såg man dessa grupper som hot; man var rädd att flyktingarna
skulle tära på en alltför liten statskassa. Man trodde också att arbetstillfällen
skulle försvinna och konjunkturen försämras om Sverige tog emot för många
flyktingar. I detta sammanhang kan nämnas att det bara var ungdomar från
Bruksort som ansåg att det inte fanns plats för invandrare och flyktingar i
Sverige. Man åberopade samhällsekonomiska aspekter och bristen på lägenheter
som främsta skäl för denna ståndpunkt. En bidragande förklaring var samtidigt
att Bruksorts framtidsutsikter var mörka. I synnerhet många av ungdomarna från
lägre tjänstemannahem såg en påtaglig fara i att konkurrensen om de materiella
resurserna skulle bli för stor om flyktingpolitiken blev alltför tillåtande. Vidare
var det främst pojkarna i undersökningen som kunde tänka sig att stanna kvar på
hemorten om det fanns arbete och ekonomiska möjligheter. Detta kan vara en
bidragande orsak till pojkarna såg flyktingar och invandrare som konkurrenter
om redan knappa ekonomiska resurser, och visade direkt avog inställning till att
Sverige skulle ha fri invandring. Flickorna däremot ville flytta p.g.a. att man inte
såg några egna utvecklingsmöjligheter på orten ifråga om studier och arbete.

De negativa reaktionerna från ortsborna mot flyktingförläggningen hade till en
början varit manifesta. Exempelvis fick många främlingsfientliga åsikter
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genomslag på insändarsidorna, främst i Industriortsbladet. Denna fientliga
atmosfär kan antas ha bidragit till ungdomarnas inställning. Vid tidpunkten för
förläggningen försökte människorna hitta olika sätt att förstå den situation som
uppstått. Dessa vilade ofta på andra grunder än det rationella tänkandet om att
flyktingarna hade anlänt till orten p.g.a. att de hade stora behov av att fly sina
hemländer. Istället sökte man ontologisera sina frågor genom att söka hitta enkla
svar och förklaringar till den uppkomna situationen.419 Ryktesspridning hörde
till dagordningen, och uttalandena vittnade om att man trodde att flyktingarna
bl.a. genom sitt kulturella kapital var annorlunda och att dessa kulturella särdrag
tog sig uttryck i olika levnadssätt och stilar p.g.a. att flyktingarna inte begrep de
svenska koderna. Man menade också att flyktingarna bröt mot svenska lagar,
hade materiella fördelar, eller inte egentligen hade det speciellt svårt i sina
hemländer. Det tycks som om tankefiguren flykting hos lokalbefolkning
påverkades på ett negativt sätt av situationen som uppstod vid
flyktingförläggningarnas tillkomst. I de diskurser som uppkom formades nega-
tiva åsikter och argument mot invandrare och flyktingar.420 Den allmänna inställ-
ningen hos lokalbefolkningen var sålunda negativ vid tidpunkten för flykting-
förläggningens etablerande. Men när intervjuerna genomfördes några år senare
diskuterade man inte längre flyktingfrågorna speciellt mycket i relation till den
övriga vardagsverkligheten. Det man eventuellt dryftade var den rasism som
fanns i hela det svenska samhället. Rasismen och främlingsfientligheten hade
dock fått ett starkt fotfäste i de närmsta städerna. Detta hade till synes påverkat
ungdomarna i Industriort att tydligare markera sitt avståndstagande mot rasister
och rasism medan ungdomarna i Bruksort snarare hade närmat sig rasister och
skinheads. Detta visade sig framförallt i att pojkarna Bruksort kunde ha
kompisar som var rasister medan ungdomarna i Industriort ibland råkat ut för
rasistiska trakasserier från andra ungdomar.

Information eller jämlik kommunikation

Främlingsrädsla har sannolikt alltid funnits i samhället i någon form. Hur denna
rädsla fångas upp beror bl.a. på vilka beskrivningar och förklaringar som ges av
verkligheten. Genom utplaceringen av flyktingar från ex Jugoslavien på olika
orter i Sverige kan man säga att det hos lokalinvånarna skapades behov att förstå
och formulera vilka konsekvenser detta praktiskt skulle få. De hade en mängd
frågor som de ville få svar på, t.ex. vilka flyktingar det var som skulle komma
till orten, varför dom skulle komma, om de var annorlunda o.s.v. För att knyta
an till Habermas skapades det ingen grund för samordning av människornas
handlande och ömsesidig kommunikativ rationalitet. De intervjuade ungdom-
                                                  
419 Ziehe (1986).
420 Asplund (1987).
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arna menade tvärtom att bristen på information från lokala myndigheter var nära
nog total vid tidpunkten för utplaceringen av förläggningarna. Istället fick
dagspressens och TV:s allmänna rapportering en viktig roll i detta sammanhang
d.v.s. den generaliserade andre hade stor betydelse för ungdomarnas inställning.
Den mediala förmedlingen av det som sades hända i samhället när flykting-
strömmen från forna Jugoslavien nådde Sverige påverkade ortsborna och
ungdomarna i de bägge lokalsamhällena. Ortsborna och ungdomarna kom också
till en början att agera mot flyktingarna på ett likartat sätt som på andra ställen i
Sverige med flyktingförläggningar.

I utvärderings- och huvudstudien belyste således de intervjuade ungdomarna
bristen på lokal information vid tidpunkten för utplaceringen av flykting-
förläggningarna. Skolpersonal och fritidspersonal hävdade däremot att de
arbetade och hade arbetat med att informera ungdomar om rasism och
främlingsfientlighet. Men man hade haft olika metoder till att föra ut denna
information. I förstudie två visade beskrivningen av allaktivitetshuset ”Klustret”
att man lyckades engagera och påverka ungdomar som hade främlingsfientliga
åsikter genom att man gjorde dem delaktiga i verksamheten. Även på Ohöjdens
fritidsgård var en stor del av arbetet inriktat på aktiviteter om rasism och
främlingsfientlighet tillsammans med de besökande ungdomarna. Däremot
ansåg de flesta av de intervjuade ungdomarna att det inte hade förekommit
någon nämnvärd information eller några aktiviteter kring rasism och
främlingsfientlighet på skolorna. Detta trots att de flesta av de intervjuade ung-
domarna menade att det förekommit ett stort antal intermezzon med bråk och
konflikter mellan flyktingbarnen och skoleleverna under skoltid. Personalen på
skolan ansåg däremot att det hade satsats en hel del på sådan information. Det
fanns alltså ett glapp mellan skolpersonalens ambition och det eleverna
upplevde. Skolans sätt att kommunicera med eleverna verkar i dessa fall inte ha
fungerat utan man har, med Habermas terminologi, försökt tvinga på
ungdomarna sitt budskap istället för att genom ömsesidig handling och dialog
söka förståelse för de problem som uppstått.

Man kan säga att vid en tidpunkt när flyktingförläggningarna hade etablerats på
lokalorterna förstod inte ortsbefolkningen vilka förändringar och konsekvenser
detta skulle få i deras vardag. Man såg sig som drabbad av statliga och
kommunala beslut om att flyktingar skulle beredas möjlighet att komma till
respektive ort. Beslutet om att inhysa flyktingar på respektive ort satte igång oro
och skapade motstånd bland befolkningen. Invånarna menade att man sökte få
information om vilka ”de andra” var men man fick inte några svar på sina
frågor. Istället kom dessa svar att ges via media där situationen i andra lokalsam-
hällen beskrevs som problematiska när förläggningar hade etablerats. Rasistiska
grupper med främlingsfientligt budskap fick därigenom luft under vingarna
genom att främst unga människor sökte sig till dessa gruppers enkla svar om
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flyktingfrågan. Detta visade sig bl.a. i de uttalanden som några av de intervjuade
ungdomarna gjorde i förstudie två. Där hänvisade man till olika rasistiska
grupper som de menade var den enda trovärdiga källan som kunde erbjuda
information om flyktingfrågan. Bl.a. hänvisade man sig till statistik som
åberopande Sverigedemokraterna som källa.

Enligt Sverigedemokraterna är det åtta procent invandrare som begår femtiotvå
procent av brotten och dom som är mest efterlysta. (Intervju med pojke från
Bruksort. December 1993).

I de diskurser som till en början skapades uttrycktes det misstänksamhet och ett
missnöje med att flyktingarna anlänt till orten. Dels var det gemene man som
reagerade men också etablerade intresseorganisationer som t.ex. köpmanna-
förbundet. Personal på flyktingförläggningen i Industriort uppgav att ortsbe-
folkningen bl.a. hade beskyllt flyktingarna för stölder och snatterier. Många av
de intervjuade menade också att uppkomsten av den akuta och besvärliga
situationen när flyktingförläggningarna etablerades, berodde på bristande
information. Detta dokumenterades bl.a. i intervjuer med personal på förlägg-
ningarna, som också menade att informationsbristen var den främsta anled-
ningen till att problemen med förläggningarna uppkommit.

Man gick ut med för lite information från SIV. Det var en stor miss
vilket vi har fått betala för. Människor blir förbannade när dom inte
vet vad som händer. Många kom från Kosovo och det är skillnader på
människor. Dom var inte vana att leva på det sättet som vi gör här.
Dom levde som dom gjort hemma vilket inte liknade vårt liv. Detta
blev väldigt iögonfallande. Hade vi haft bosnier istället hade det inte
synts lika mycket. Vi fick anstränga oss för att tala om för de
asylsökande hur man lever här och vilka regler som gäller. Det stora
var att det kom så mycket folk på en gång. Det bästa är ju att ta in folk
i en lugn takt och lära dom hur det fungerar. Men nu har det svängt
jag märker att folk vill att vi ska vara kvar. Nu är vi nere på en
normal nivå med det vanliga tvättstugebråket. Jag tror att det alltid
blir problem i början. De gamla invandrarna ville inte bli
sammanblandade med de som just kommit. "Dom får bara bidrag
medan vi har arbetat och svenska fick vi läsa på kvällarna om det blev
någon tid över". (Intervju med personal på flyktingförläggning i
Industriort. Februari 1994).

Så småningom stabiliserades situationen och innehållet i diskurserna för-
ändrades. Detta berodde främst på att ortsbefolkningen slutligen accepterade
flyktingarna och alltmer betraktade dem som en del av sin vardag.
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Men jag vet inte i övrigt om den delen av flyktinganläggningen som låg här (…)
har satt några spår. Annat än att det var liksom en del tjänster som skapades
under den tiden o.s.v. Däremot den delen som låg uppe i N-by. Den blev mer en
del i samhället. Och där var det ju faktiskt protester när den skulle läggas ner.
Och där hade det hunnit bli inarbetat och det fungerade som en del i samhället
på ett annat sätt. (Intervju med rektor på Bruksortskolan april 1994).

I Industriort hade en del av flyktingarna assimilerats genom att de fått arbete och
bostad på orten. I Bruksort däremot hade de flesta flyktingarna lämnat orten när
förläggningarna hade lagts ner. Därigenom hade inte heller människorna i
Bruksort någon större kontakt med flyktingar och invandrare. Den attityd som
låg till grund för vad man uttryckte hos framförallt pojkar från Bruksort var att
flyktingar utgjorde ett hot. Detta visade sig bl.a. genom att man i vissa diskurser
uttryckte att man såg flyktingar och invandrare som konkurrenter om redan
knappa materiella resurser. Många med lägre tjänstemannabakgrund, fr.a. pojkar
från Bruksort, menade att man skulle se till de materiella förhållandena i landet
innan man bestämde sig för hur stor flyktingkvoten skulle vara.

I intervjuerna menade ungdomarna att de påverkats i sin inställning till
flyktingar främst genom media och kompisar. De flesta diskussioner som de
intervjuade ungdomarna hade i vardagen om flyktingar och invandrare utgick
ifrån det som stod i dagspress och det man såg i TV.

Det som har konstateras är också att det fanns stora olikheter i betraktelsesätt
mellan skolpersonal på Bruksortsskolan och personalen på fritidsgården på
Industriort. Bl.a. hade man olika metoder för att skapa utrymme till möten
mellan ortens ungdomar och flyktingarna. När flyktingungdomarna hade börjat
på Bruksortskolan agerade rektorn med att inta en mer auktoritär strategi i sina
försök att skapa kontakt mellan ungdomarna. Den information som man
använde sig av var baserad på att de vuxna skulle förmå eleverna på skolan att
möta och lära känna flyktingbarnen. Informationen baserades inte på en dialog
om vilka frågor ungdomarna hade utan var endast en ensidig uppmaning från
skolledning till ungdomarna om att de skulle försöka acceptera flykting-
ungdomarna. Skolpersonalen hade bl. a. försökt förmå eleverna, som en flicka
uttryckte det, att prata med dom (flyktingbarnen) och vara snälla mot dom och
så. Detta utan att först ha samtalat och diskuterat med eleverna om hur man bäst
skulle kunna skapa förutsättningar för hur dessa möten skulle möjliggöras. Hos
ungdomarna uppfattades därför dessa uppmaningar enbart som påbud från en
ohörsam vuxenvärld. När det blev bråk med flyktingungdomarna reagerade
ungdomarna på att det endast var de själva som blev bestraffade och inte
flyktingbarnen. Ungdomarna upplevde då situationen som orättvis och för-
troendet för skolpersonalen minskade. Den information som gavs från skolled-
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ningen uppfattades inte som trovärdig och man kunde därigenom inte ta den till
sig. På Industriort hade personalen på fritidsgården till en början sett sig tvingad
att ändra sin verksamhet eftersom ett flertal av de nyanlända flyktingbarnen
hade sökt sig till gården och ortens ungdomar slutade med att besöka den.
Personalgruppen på fritidsgården försökte i detta läge att fostra flyktingbarnen i
de regler som fanns på gården. När ortens ungdomar började återvända till
fritidsgården igen skapade personalen aktiviteter tillsammans med samtliga be-
sökare utifrån ungdomarnas egna intressen och förslag. Resultatet blev att natur-
liga diskurser för möten mellan flyktingungdomarna och ortens ungdomar upp-
stod. Den strategi som personalen hade var att ta problemen när dom uppstår,
att konfrontera ungdomarna och skapa ett forum för en jämbördig kommunik-
ation med och mellan dem.

Avslutning

När flyktingförläggningarna etablerades i Industriort och Bruksort, uppstod
ryktesspridning, konflikter och bråk, och invånarna såg på flyktingarna som
främlingar med annan kultur och levnadsmönster. I Industriort tilläts möten
mellan ungdomarna, vilket därmed möjliggjorde att nya diskurser skapades.
Ortens unga ”upptäckte” därigenom att flyktingarna inte var så olika dem själva.
I Bruksort uppstod det inte så många möjligheter till möten mellan flyktingarna
och ortsborna. Flyktingarna flyttade relativt snabbt därifrån, och de konkreta
problem och konflikter med främlingsfientlighet och rasism som funnits be-
darrade därmed så småningom. I Bruksort kom ungdomarna därefter inte så ofta
i kontakt med invandrare och flyktingar i sin vardag, vilket medförde att man
sällan diskuterade sådana spörsmål. Diskuterade man ämnet gjorde man det på
ett mer abstrakt vis än ungdomarna på Industriort. De åsikter som ungdomarna i
Bruksort framförde utgick ofta från olika mediers information i frågan. Detta till
skillnad från ungdomarna på Industriort, vilka ständigt umgicks och konfron-
terades med människor från olika nationaliteter och kulturer i sin närmiljö.
Dessutom hade många av Industriortsungdomarna också själva en annan etnisk
bakgrund än svensk. Inställningen till flyktingar och invandrare skilde sig åt
mellan flickor och pojkar på bägge orterna. Flickorna gav ofta uttryck för att de
inte själva hade deltagit i de konflikter och bråk som funnits på orterna utan
analyserade istället det konkreta händelseförloppet på ett mer distanserat sätt.
Vidare hade ungdomarna också olika förhållningssätt till de rasistiska och främ-
lingsfientliga tendenser som förekom vid tidpunkten för intervjun. Ungdomarna
i Bruksort var mer toleranta till personer som företrädde rasistiska och nazistiska
åsikter än Industriortsungdomarna. En del av dem hade även kompisar som var
rasister eller skinheads. Ungdomarna från Industriort, främst pojkarna, hade
däremot ingen förståelse för sådana grupper och åsikter. Det fanns vissa skill-
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nader i inställning till de sakfrågor som intervjun behandlade mellan
ungdomarna på de bägge orterna. Man upplevde också frågeställningarna och
påståendena på olika sätt. T.ex. besvarade ungdomarna i Bruksort frågan vad
man ansåg om den svenska flyktingpolitiken på ett sätt som kan tolkas som att
man skapat sej sin uppfattning mer via media; generaliserade andre och rykten
än vad fallet var med ungdomarna från Industriort. Ungdomarna i Industriort
däremot hade svårare att ta ställning till frågan om den svenska
flyktingpolitiken. Andelen reserverade och de som inte visste var stor, vilket
kanske kan relateras till att man själv hade invandrarbakgrund och att det fanns
många med invandrar- och flyktingbakgrund på orten. Hade man själv
invandrarbakgrund och var negativt inställd till svensk flyktingpolitik kunde
detta verka paradoxalt i intervjuarens ögon. Denna etniska ambivalens421 kan ha
bottnat i att man hade föräldrar med en annan kulturell bakgrund men samtidigt
orienterade och sökte sig ungdomarna mot en svensk ”normalitet” för att inte
avvika för mycket. En ”tredje väg” kunde därigenom skapas mellan invandrar-
ungdomarna och ungdomarna med svensk bakgrund. Invandrarungdomarna från
Industriort såg sig själva som svenskar men hade ändå den annorlunda etniska
bakgrunden med sig. Man identifierade sig med denna men inte på samma sätt
som föräldrarna. Man såg sig också som svensk men inte på samma sätt som de
med helsvensk bakgrund. Paralleller kan dras mellan ungdomarna i Industriort
och ungdomarna från Altona som intervjuades i en komparativ undersökning av
bl.a. ungdomars inställning till etnisk bakgrund. Också de tyska ungdomarna
menade att de inte såg den etniska bakgrunden som någon viktig faktor i
bedömningen av sig själva och andra.422 Men i vissa sammanhang var de
intervjuade ungdomarna från Industriort ändå antingen t.ex. jugoslav eller
svensk, vilket kunde medföra en kluven inställning till bl.a. flyktingar och
flyktingpolitik. De som uttalade sig negativt om svensk flyktingpolitik var
främst pojkar från Industriort, och då refererade de ofta till slagsmål som
tidigare ägt rum i samhället. I andra sammanhang kunde samma pojkar ställa sig
direkt negativa till rörelser och tendenser som verkade mot invandrare och
flyktingar. Då utgick de från sin etniska bakgrund. Det var till exempel främst
ungdomar från Industriort som inte instämde i påståendet att det inte fanns
”plats” i Sverige för fler invandrare och flyktingar. Man menade att det visst
fanns ”plats” för denna grupp, kanske inte i Industriort men väl i Sverige. Man
kan tolka detta som att ungdomarna från Industriort upplevde sina egna
livsvillkor indirekt ifrågasatta, eftersom man utifrån påståendet återigen blev
medveten om sin egen etniska bakgrund vilket kunde innebära att man hade en
större förståelse för den situation invandrare och flyktingar kunde ha i Sverige.
Det var också främst pojkar med invandrarbakgrund från Industriort som
menade att flyktingars och invandrares situation i Sverige kunde vara dålig.
                                                  
421 Bentley (1987).
422 Räthzel (1999).
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Ungdomarna sade att de inte visste speciellt mycket och inte heller hade fått
särskilt mycket information om invandrings- och flyktingfrågor, rasism och
främlingsfientlighet vare sig från i skolan eller från myndigheterna. Skol-
personalen ansåg däremot att man hade informerat och diskuterat sådana fråge-
ställningar. Från myndighetshåll menade man sej ha informerat ortsborna om att
flyktingförläggningar skulle placeras ut på respektive ort. Ortsborna däremot
ansåg att den information som givits hade varit alltför bristfällig. Det är tydligt
att de olika samhällsinstansernas försök att informera och öka förståelsen för
flyktingar inte fungerat särskilt väl, de välmenta intentionerna till trots.

I Sverige hade den största flyktingvågen lagt sig vid tidpunkten för intervjuerna,
som bl.a. föregåtts av att regering och riksdag hade fattat beslut om hårdare
asylregler. Den officiella diskursen var att Sverige bedrev en human flykting-
politik, vilket rimmade dåligt med den reellt förda politiken. De olika disk-
urserna på systemnivå var paradoxala i sitt budskap, dels genom att med-
borgarna uppmanades att förhålla sig positivt inställda till flyktingar och dels att
flyktingar förknippades med sociala problem av olika slag. För att knyta an till
begreppet tankefigur kan man utifrån tidigare forskning423 påstå att tankefiguren
”flykting” i Sverige haft en relativ neutral eller positiv laddning. Flyktingar hade
så småningom bl.a. genom massmedias beskrivning blivit förknippade med
problem och bråk. Den officiella politiken med bl.a. hårdare behandling av
asylärenden, massmedias rapportering om svårigheter i samband med flykting-
mottagande och de nya svenskarnas inträde på samhällsarenan har i många fall
bidragit till att förstärka snarare än aktivt motverka en bild av ”den andre” som
annorlunda, problematisk och hotfull. I ungdomsintervjuerna kunde man också
skönja dessa åsikter om att invandrare och flyktingar inte ska komma hit och tro
att dom är något. De menade också att flyktingar ska lära sej våra regler och ta
seden dit man kommer. Flyktingarna fick inte heller bryta av för mycket från
vardagen, och invånarna i de båda orterna var visade misstänksamhet mot
”nykomlingarna” och höll därför ögonen på dem för att se hur de uppförde sig.

Sammanfattande slutsatser

Som framgått av kapitel 1 var mitt syfte med avhandlingen att beskriva och
analysera inställningen till invandrarpolitik, invandrare och flyktingar hos ung-
domar från två mindre svenska industrisamhällen. Jag ville särskilt belysa och
besvara ett antal frågor:
- hur beskriver och resonerar ungdomarna om invandrings- och flyktingpolitiken

i Sverige och i den egna kommunen?
                                                  
423 Se exempelvis Westin (1984) och (1988).
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- hur beskriver och resonerar de om invandrare, flyktingar, rasism och rasister?
- vilka egna erfarenheter och kunskaper har de i dessa avseenden?
- hur och av vilka har ungdomarna, som de själva ser det, påverkats i synen på

invandring och rasism? Speciellt: vilken inverkan har familjen, kamrater samt
skol- respektive fritidsgårdspersonal haft?

- finns det skillnader i synen på invandring och flyktingar som kan relateras till
kön, social och etnisk bakgrund?

- vilka likheter och skillnader finns mellan ungdomarna i de båda industri-
samhällena vad gäller inställningen till invandringspolitik, invandring och flyk-
tingar, och hur kan sådana likheter och skillnader förstås och förklaras?

I kapitel 4 presenterade jag en modell som legat till grund för min analys av
ungdomarnas intervjusvar. Modellen identifierade ett antal strukturella- och
aktörsfaktorer på nationell/systemvärlds- och lokalsamhälles/livsvärldsnivå som
jag antog vara viktiga för att förstå gemensamma och särskiljande drag i
ungdomarnas berättelser. Jag har funnit att ungdomarnas diskurser om flyktingar
och invandring ser relativt olika ut i Industriort och Bruksort, att det finns
skillnader mellan könen, och mellan unga av olika nationell härkomst och social
bakgrund i detta avseende. Dessa skillnader kan för det första relateras till de
olika orternas historia, aktuella situation och framtidsutsikter, d.v.s. till skift-
ande strukturella förhållanden. Dessa förhållanden medför också att en stor
andel av de intervjuade ungdomarna i Industriort har invandrarbakgrund, men
nästan inga i Bruksort. Den egna bakgrunden är något som tydligt sätter sin
prägel på intervjusvaren. Den fysiska och tidsmässiga närheten till flyktingar
och invandring är betydligt större i Industriort än i Bruksort. Det bör dock
betonas att det inte råder något enkelt förhållande mellan närheten/distansen och
inställningen till de aktuella frågorna; en ”närkontakt” med flyktingar och
personer med främmande bakgrund kan både föranleda kritiska svar och en
positiv syn på invandring och invandringspolitik, inte sällan från en och samma
person. Vilka möten och vilken typ av kommunikation som skapas, både mellan
ungdomar och ansvariga vuxna och mellan ungdomarna och flyktingarna tycks
vara betydelsefulla. I min undersökning har i synnerhet skolan, om vi ser till vad
ungdomarna säger, haft en liten eller passiv roll i att forma förståelsen, sättet att
tala om och agera gentemot flyktingar, invandring, rasism och antirasism, vilket
enligt min mening kan relateras till ojämlika och enkelriktade kommunikations-
mönster, och sannolikt till bristande tid att lyssna och svara på ungdomarnas
egna frågor och synpunkter.
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Kapitel 11 Diskussion och slutsatser

I det följande kommer jag bl.a. att diskutera de vägval jag gjorde och möjliga
alternativ till dem. Bl.a. diskuterar jag urvalet av de orter och intervjuade
ungdomar som gjordes, hur användbar analysmodellen var, slutsatser och be-
hovet av vidare forskning.

Tankefigur och diskursbegreppet som analysverktyg

Användbarheten hos min analysmodell varierade mellan de olika begreppen när
jag analyserade resultaten. Tankefigurs- och diskursbegreppen var i vissa fall
svårhanterliga eftersom det i mitt intervjumaterial var svårt att tydligt påvisa
skillnader och förändringar i tankefigurers och diskursers innehåll över tid. För
att förstå tankefiguren flykting och hur olika diskurser utvecklades lokalt i de
båda orterna vid olika tidpunkter måste man analysera det lokalt specifika.
Denna förståelse skapades genom de intervjuer som gjordes och i studierna av
insändare och reportage i lokalpressen om bl.a. situationen för flyktingar på
lokal nivå. Samtidigt måste detta kopplas till det rådande dagsläget då under-
sökningarna genomfördes. T.ex. hur flyktingsituationen var i landet, hur det
ekonomiska läget var nationellt och hur dessa ”problem” i Sverige beskrevs i
ortspressen. Dessa faktorer antogs påverka dels innehållet i tankefiguren flykting
och dels vilka diskurser som tillskapades och utvecklades i de båda orterna.

Begreppet ”tankefigur” är empiriskt relativt oprövat.424 Begreppet är svårt att
använda på ett intervjumaterial som mitt, eftersom jag inte följt de intervjuade
över längre tid. Därför vet jag relativt lite om förändringar av ungdomarnas sätt
att resonera, förhålla sig och agera i praktiken under en längre tidsram. Det som
framkom i intervjuerna med ungdomarna var ofta baserat på individuella och
relativt kontextberoende diskurser, medan jag bara kan ana och diskutera vilka
mera grundläggande tankefigurer som deras berättelser vid intervjutillfället
emanerar ur. Det jag i praktiken kunde uttala mig om på grundval av mitt empi-
riska material var uttalanden i två diskursnivåer. Den ena var den lokala, speglad
i ortspressens insändarsidor, och den individuella och de gruppvisa ungdoms-
diskurser, som de framträder i intervjumaterialet. Dessa uppsättningar av sätt att
tala om flyktingar och invandrare relaterades sedan till varandra, och frågor och
antaganden om förändrade tankefigurer hos ungdomarna formulerades sedan på
grundval därav.
                                                  
424 I Brännberg (1993) används tankefigursbegreppet gällande huliganism och Ajagán-Lester
(2000) använder begreppet tankefigur i sin analys om ”den andre” i pedagogiska texter under
åren 1768-1965.
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Närhet och distans

Distansbegreppet och tidsfaktorn har också stor betydelse för den inställning
man har till flyktingar. Om t.ex. flyktingförläggningar etableras på en ort inne-
bär detta att man får en större geografisk närhet till flyktingar i sin lokala miljö.
Detta kan antas leda till andra inställningar till flyktingar än den man har om
man sällan eller aldrig möter eller konfronteras med flyktingar i sin vardag.
Närheten medför emellertid inte med automatik en ensidigt positiv inställning
till flyktingar. Det kulturella kapital man har som individ har också betydelse för
vilken inställning man har till flyktingar och invandrare. Har man en annan
etnisk bakgrund och därigenom ett annat kulturellt kapital påverkar detta vilka
diskurser som tillskapas och hur dessa sedan förändras.

Tidpunktens betydelse

I de studier som genomfördes kan man se att tidpunkten har stor betydelse för
vilka svar man får på sina frågor. Den tidsmässiga närheten eller distansen till
det fenomen som ungdomar relaterar till påverkar naturligt innehållet i
intervjuerna. I både pilot- och utvärderingsstudien var flykting- och invandrar-
frågor påtagligt aktuella spörsmål som man diskuterade. Vid tidpunkten för
dessa intervjuer gick en stor flyktingström till Sverige. När flyktingströmmen
var som störst var också angreppen i form av attentat, trakasserier och
ryktesspridning ofta vardag på många ställen i Sverige. Under denna tid upp-
levde personal på skolor och fritidsgårdar stora problem med främlings-
fientlighet bland ungdomar. När huvudstudien genomfördes hade flykting-
strömmen avtagit, men däremot hade den organiserade rasismen delvis slagit rot
i det svenska samhället. Ett flertal av de intervjuade ungdomarna tog avstånd
från denna och menade att alla människor som hade rätt att uppehålla sig i
Sverige skulle få vara ifred. Problembilden var annorlunda vid de olika tid-
punkter som de skilda undersökningarna genomfördes vid. Flyktingar upplevdes
inte som något direkt problem hos de intervjuade ungdomarna i Brukort och
Industriort. I den förstnämnda orten var invandrar- och flykting-frågor inte
speciellt aktuella. Ungdomarna i Industriort bar däremot med sig den erfarenhet
man hade från tidpunkten då flyktingförläggningen fanns på orten. Man ansåg
att de lokala politikerna då hade varit för generösa med att ta emot flyktingar -
det blev överbefolkat på orten. Men det som var mest aktuellt för de intervjuade
ungdomarna i huvudstudien var frågor som rörde rasism och främlings-
fientlighet. Industriortsungdomarna tog helt avstånd från sådana tendenser i
samhället medan ungdomarna från Bruksort kunde ha skinheads som kompisar.
Detta kan förmodligen förklaras genom orternas olika tradition av invandring. I
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Bruksort såg man inte främlingsfientlighet och rasism som något direkt hot
vilket man däremot gjorde i Industriort.

Frågor om urval

Urvalet av intervjuade ungdomar i Bruksortskolan var i huvudundersökningen
könsmässigt skev eftersom de som frivilligt anmälde sitt intresse att delta var
flickor med svensk bakgrund. På Ohöjdens fritidsgård var däremot besökarna
främst pojkar med blandad etnisk bakgrund. Därigenom blev det främst pojkar
med annan etnisk bakgrund än svensk som medverkade från Industriort och
framförallt flickor med svensk bakgrund från Bruksort. Detta blev också en av
poängerna i studien dvs. att jämföra ungdomar med svensk bakgrund med de
med annan etnisk bakgrund och deras inställning till invandrare och flyktingar.
Då ämnet är känsligt kan man utifrån etisk synpunkt inte godkänna annat än att
urvalet baserades på frivillighet trots att konsekvenserna blev ett snett köns-
mässigt urval.

Det var ändå viktigt att intervjuerna i huvudstudien företogs i skolan i Bruksort
och fritidsgården i Industriort p.g.a. den tidigare utförda utvärderingsstudien av
statliga insatser mot rasism. Genom den studien hade jag blivit relativt förtrogen
med lokalsamhällena och även etablerat kontakter med fritidspersonal i Industri-
ort och skolpersonal i Bruksort. Därigenom var det inte heller några problem
med att be personalen om att förbereda och informera ungdomarna om inter-
vjuerna inför huvudstudien. Syftet med urvalet var att en jämförelse skulle
kunna göras av ungdomars inställning till flyktingar och invandrare i två lokal-
samhällen med olika tradition av invandring. En ort med lång tradition och en
med relativt liten erfarenhet valdes. Dessutom hade de bägge lokalsamhällena
också, var för sig, unika särdrag men också flera gemensamma kännetecken
vilket innebar att en jämförelse mellan orterna kunde göras.

De teoretiska verktyg som valts har använts för att analysera och beskriva hur
ungdomars inställning till den ”andre” formats i vardagen utifrån den situation
som rådde i lokalsamhället. Dels ville jag studera vilka diskurser som skapades
och därmed satte prägel på de uppfattningar individer kunde ha om den ”andre”.
Dels ville jag undersöka vilka skillnader och likheter denna vardagsverklighet
hade i jämförelse med den verklighet som bl.a. presenterades via media. Genom
de teoretiska verktyg som använts har försök gjorts för att beskriva ungdomars
vardagsföreställningar till invandrare och flyktingar. Vilka påverkanskällor var
det som framför allt hade format ungdomarnas inställning; den lokala eller den
av samhället förmedlade bilden av den ”andre”?
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Slutsatser om kommunikation och information

En slutsats som kan dras av de beskrivna fallen är att det är av vikt att skapa
möjligheter för möten baserade på en solidarisk vilja till förståelse mellan olika
aktörer. Då får man inte som vuxen ikläda sig rollen av informatör, dvs. den som
ensidigt formulerar och beskriver hur verkligheten bör vara eller se ut. Resultatet
av ett sådant informationsarbete blev i Bruksort att eleverna från orten kände sig
utpekade och stämplade som främlingsfientliga p.g.a. att de vuxna inte lyssnade
på deras frågor. På fritidsgården i Industriort däremot lade man stor vikt vid att
skapa möjligheter för kontakt mellan besökarna. Personalen utgick från de
funderingar och önskningar som ungdomarna själva hade och försökte till-
sammans med ungdomarna lösa de problem som uppstod samt förverkliga deras
idéer och förslag.

För att ett mer genomgripande förändringsarbete skall kunna genomföras, med
målsättningen att skapa ett jämlikt och solidariskt multikulturellt samhälle, bör
man också arbeta med att tillgodose olika gruppers materiella behov. Riskerna är
uppenbara att samhällsproblem kan komma att ”kulturaliseras”. Dvs. grupper
ses som annorlunda p.g.a. annan kultur istället för att man ser till segregationen
och de olika materiella förutsättningar som finns i samhället.

Betydelsen av det lokala

Betydelsen av det lokala visar sig i denna avhandling. Varje ort har unika
särdrag och skilda diskurser. Bruksorts- och Industriortsbefolknings etniska
bakgrund och klassammansättning varierade, liksom den tidigare erfarenheten
av invandring och etnisk mångfald. I resultatet framstår det med relativ tydlighet
att varje aktör i olika sociala kontext, vid en viss given tidpunkt är både påverk-
bar och aktivt sökande. I resultatet påvisas att de intervjuade ungdomarna är
exponenter för olika fattade politiska beslut, krav från vuxenvärlden och på-
verkan från media. Men ungdomarna socialiseras också genom egna aktiva
beslut och ageranden vilket innebär att man tillsammans skapar och formar egna
diskurser. Ungdomarna i Industriort utgör ett sådant exempel där de flesta hade
annan etnisk bakgrund än svensk. Den självbild som dessa ungdomar ibland
uttryckte i intervjuerna utgick från att de såg sig själva som framförallt svenskar
i förhållande till de flyktingar som fanns på orten. I andra diskurser, då man t.ex.
diskuterade eller konfronterades med rasism och främlingsfientlighet, såg man
sig däremot som invandrare. Denna ”dubbla” identitet formades växelvis dels
genom att man hade en mer passiv relation till vuxenvärlden och dels aktivt i
relation till andra ungdomar. Man var exponerad för vuxenvärldens beslut t.ex.
om flyktingförläggningar skulle etableras på orten. Samtidigt blev ortens ung-
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domar nödgade att förhålla sig till flyktingarna. Till en början konfronterades
man med varandra och så småningom skapades naturliga mötesplatser som
öppnade upp för andra diskurser där möten kunde ske.

Man kan ändå tala om att det på bägge orterna fanns en s.k. ”tyst rasistisk
diskurs” vilket innebar att vuxna passivt stödde de ungdomar som bråkade med
flyktingarna och utsatte flyktingförläggningarna för attentat. Skillnaderna mellan
orterna var att den ”tysta rasistiska diskursen” snabbt förändrades i Industriort
i.o.m. att flyktingarna integrerades medan den alltid låg latent i Bruksort. Dvs.
skillnaderna mellan orterna var att i Industriort var den ”tysta rasistiska
diskursen” riktad mot flyktingarna vilka just anlänt medan det i Bruksort mer
allmänt gällde” främlingar” och ”den andre”.

Könsbundna skillnader

De könsskillnader som påvisades i materialet var anmärkningsvärda. De
intervjuade pojkarna och flickorna beskrev på olikartat sätt hur de förhöll sig till
flyktingarna på orten. Flickorna uttryckte inte sitt missnöje på samma vis som
pojkarna. Man deklarerade inte sina åsikter offentligt medan pojkarna däremot
förutsattes att i sina diskurser öppet konfronteras och påvisa sin otillfreds-
ställelse över situationen. I flickornas diskurser fanns det, trots symptom på
missnöje, ett visst mått av förståelse av flyktingarnas utsatthet och situation.
Detta visade sig när de bedömde de olika påståenden som presenterades under
intervjuerna då de ofta uttryckte en inställning byggd på förståelse och
humanism. Man kan dra den slutsatsen att flickorna i undersökningen uppvisade
en slags ”immunitet” mot rasism och främlingsfientlighet. Pojkarna däremot bar
med sig en erfarenhet baserad på konfrontationer med flyktingarna, vilket bl.a.
färgade sig i svaren i intervjuerna. Att pojkarna mer expressivt uttryckte sina
ståndpunkter och sina åsikter medan flickorna i många avseenden var mer
nedtonade kan också ha med åldersvariabeln att göra. Pojkar och flickor i 14-17
årsåldern uppvisar bl.a. skillnader med avseende på strategier och för-
hållningssätt i skola och till lärare. Forskning om flickors och pojkars olika för-
hållningssätt i skolsituationen pekar på att flickors strategier i klassrummet är
olik pojkarnas. De förstnämndas strategier utgår från en mer relationsbaserad
orientering istället för en mer konkurrerande som ofta föreligger hos pojkarna.
Flickor är bl.a. mer uppmärksamma på hur folk mår i klassrummet medan pojkar
inte alls tar någon hänsyn till sådana förhållanden.425 Sådana forskningsrön
ligger i linje med vad jag funnit i min studie.

                                                  
425 Bjerrum/Nielsen (1995).
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Om behovet av longitudinella studier

En brist med studien var svårigheten att få en fördjupad förståelse av människors
uppfattningar och inställningar till invandrare och flyktingar över tid. Det hade
varit fördelaktigt om en longitudinell undersökning där upprepade intervjuer
med ungdomar och ansvariga på de olika orterna kunnat genomföras. Fördelarna
med en sådan studie skulle vara att eventuella diskursiva förändringar kunnat
följas på ett mer direkt sätt vid olika tidpunkter i respondenternas vardag.
Därigenom kunde det också givits möjlighet att få tillträde till människors olika
diskurser och tillfälle att studera eventuella förändringar av den tankefigur som
människor har av flyktingar.

Fortsatta studier på området skulle m.a.o. med fördel vara longitudinella
eftersom man då på ett annat sätt kan följa och förstå förändringar som sker över
tid i ett lokalsamhälle. Om man genomför en longitudinell studie med avseende
på ungdomars inställning till flyktingar och invandrare på lokala orter finns det
också möjlighet att närma sig ett samhälles ”själ”. Varje lokalsamhälle har något
som gör just det samhället unikt. Samtidigt präglas det lokala av det universella
vilket innebär att det globala både omvandlas av och påverkar det lokalt
specifika.
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Summary

Background and purpose

The purpose of the doctoral thesis is to analyse and compare the attitudes of
young people who live in two different local contexts regarding immigration
policies, refugees and xenophobia. The two local societies have similarities as
well as differences. Both are rather small and dominated by a single large
industry. In both cases the majority of the inhabitants are workers. Large number
of refugees arrived at the two communities in the beginning of the 1990s. The
people in Industriort have a lot of experience of immigrants, whereas those in
Bruksort do not.426 The prospects for the future differed - in Bruksort people did
not believe they had a future in the community because of the lack of jobs, while
the people in Industriort felt certain optimism in this respect, as the major
industry was doing well.

In the early 1990s, at a time of a deep economic recession in Sweden, large
numbers of refugees arrived in Sweden from Bosnia and other parts of the
former Yugoslavia. Simultaneously, racism and xenophobia were spreading in
Sweden, and the government made considerable efforts to put a stop to such
tendencies. My three studies, two pilot studies and one main study (see below)
were conducted from 1993-98, during the period when the refugee camps in
Industriort and Bruksort were about to be closed down or had already closed
down.

I wanted to gain an understanding of what young people think about and how
they might possibly act towards immigrants. I wanted to know how young
people describe and discuss Swedish refugee politics, immigrants, racism,
xenophobia, racists etc. and what kind of experiences and knowledge they have
concerning such questions. I wanted to explore the following questions: What
factors need to be emphasised, when you talk about influencing teenage attitudes
in this respect? Are their attitudes related to class, gender or ethnic background?
What similarities and differences are discernible among young people in these
two small industrial societies and how can the differences be explained? Does
locality matter?

                                                  
426 Real places given false names.
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Theoretical premises

The dissertation presents a comprehensive review of previous research on
racism, ethnic strategies, attitudes about “the other” and ethnic minorities. There
is a long research tradition of studying attitudes to “the other” and the way we
think about “strangers”, those we do not think act normally, for example people
from a different ethnic background. Current research often focuses on the
“problems” of young people and immigrants and foreigners. My own approach
starts from some central concepts, borrowed from the sociologist Johan
Asplund, for example thought figure and discourse. Thought figure is a
phenomenon related to how a person’s attitude to “the other” is formed. Thought
figure denotes a relatively stable mental map or representation of different
aspects of the world. Furthermore, our beliefs about other groups of people can
be modified in different discourses, where discourses are seen as temporary
representations. It has also been shown that social, cultural or geographical
distances are significant aspects of how we regard “the other”. Finally, the
concepts of system world and life world are used in the analysis.

Approach, methods and ethical considerations

The approach of the doctoral thesis is hermeneutic; its purpose is to interpret and
to attempt to gain an understanding of teenage attitudes to immigrants. In an
initial pilot study, four teenagers were interviewed to test the interview
questions. In a second preliminary study, the effects of government efforts in
four local societies were analysed. Local officials and others in positions of
authority were interviewed about the anti-racism projects and a number of
young people were also interviewed about their attitudes towards immigrants
and refugees.

In the main study, 36 teenagers aged 15 to 17 years, 17 living in Bruksort and 19
living in Industriort, were interviewed. In Bruksort, the teenagers were selected
from the school where the anti-racism project had taken place a few years
earlier. A corresponding group was selected among young people attending the
youth centre in Industriort, where a similar project had been carried out earlier.
Both projects were evaluated in my second preliminary study. Participation in
the interviews was voluntary, and as a result, girls constituted a majority among
the participants from Bruksort, while boys were in a majority in Industriort.

The interviews progressed from background information to questions about
attitude towards foreigners and immigrants. Questions using statements and a
photograph were used. The analysis is in some part based on early studies that
were done.
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I also studied the local press from 1991-99, Industriort News and Bruksort
Times, to get a picture of what had taken place during that period of time. Even
the letters to the editor about racism, Nazism, anti-racism and refugee policies
were studied, as examples of local discourses on such matters before, during and
after the time when the refugee centres were established.

Results

Local newspaper study

The articles on racism, anti-racism, refugees and similar themes in Industriort
News and Bruksort Times during the critical period before, during and after the
two refugee centres were established, mirror the efforts of journalists to report
the refugee situation as positively as possible. The content of the articles in the
two papers differed during the period, 1991-99. In Industriort News there were
nearly twice as many articles about Nazism, racism, threats, and similar things
than in the other paper. On the other hand there were more articles about local
immigrant politics, and the situation of refugees in Industriort News than in
Bruksort Times. However, the number of articles on that subject decreased at the
end of the period. In Bruksort Times the number of articles about racism
remained rather stable, while Industriort News gave increased attention to such
racist issues at the end of the nineties. Demonstrations and manifestations
against racism were not widely reported at the beginning of 1990s, but at the end
of this decade the number of articles about anti-racism had increased in both
newspapers. Reports about refugee centres were relatively numerous at the
beginning of the 1990s, but non-existent by the end. The newspaper study
indicates important similarities but also differences between the two local
contexts regarding development in the 1990s.

Letters to the editor

The Industriort News published far more letters to the editor in 1991-99 than did
the Bruksort Times. The editor of the Bruksort Times had a restrictive policy
regarding the publishing of letters that were too hostile or racist in character. At
the beginning of the 1990s many writers voiced their opinions about immigrant
policies in Sweden. The newspapers published both negative and positive
opinions to more or less the same extent. At the end of the decade the voices
critical towards refugees and immigration policies were fewer than they were at
the beginning of the 1990s.
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Conclusions drawn from study one.

The first study showed that the interview method worked well. Even if the
nature of the subject was sensitive, the interviewed young people had no
problems spontaneously discussing the subject from their own experience and
reactions to racism and xenophobia. The teenagers interviewed gave their
opinions about the material used in the interview, and they felt that the questions
and the picture were efficient tools for approaching the subject. Those inter-
viewed often referred to own experiences of racism and xenophobia from school
and from their leisure time. The interview technique that was used in the first
study was maintained in the other studies but some of the questions were modi-
fied and reformulated as statements. It was easier for the teenagers to narrate
starting from statements than from questions.

Interviews with young people in Industriort and Bruksort

Background

In Bruksort there are very few young people with non-Swedish ethnic
backgrounds whereas in Industriort a large proportion of the inhabitants (ca.
30%) are of foreign descent. A considerable number of the teenagers
interviewed from Industriort originated from Finland (47%), the former
Yugoslavia and other countries (26%). But the majority of the young people
interviewed from both cities were born in Sweden. In Bruksort more girls than
boys participated, while the reverse was true for Industriort, as it was mainly
boys who used the youth centre. These differences are important in the analysis
of the results. Earlier research has shown that girls have more sympathy for
immigrants and refugees than boys. Moreover, ethnic background has an impact
on people’s attitudes to foreigners. The teenagers interviewed varied in age from
15 to 17 with an average age of 15,25 years.

Two thirds of those interviewed had parents who were married or were co-
habiting. The majority of the parents were workers or had lower white-collar
occupations. In Bruksort, however, one quarter of the group had parents who
were self-employed, while this was very unusual in Industriort. The majority
lived in a house owned by the family. However, fifty percent of the Bruksort
girls lived in flats.
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Leisure time

A majority of the boys and half of the girls spent their time at the youth centres
and did some kind of sport. Half the teenagers did nothing special after school
but half of boys went to the youth centre. Most of the young people found life in
Industriort or Bruksort very boring. They argued that they could not find
anything to do because there was no place where they could meet, play music or
dance together. To compensate for the lack of leisure activities, some of the
young people went to the nearest larger town.

Plans for their future

In Industriort one third of the boys had selected the industry programme at
upper-secondary school as their first choice for further education. A majority of
the Industriort teenagers planned to attend either this programme or the social
science programme. In Bruksort, where there are high levels of unemployment
and moving out, no one planned to attend the industry programme at upper-
secondary school. Instead their choices regarding future education were spread
over a number of different programmes. A majority of the teenagers interviewed
from both towns, but with considerable gender differences, planned to move
after they had finished upper-secondary school. Nearly all the girls wanted to
move but only half of the boys. In Industriort, fewer than half of the boys
wanted to stay, and most of them wanted to get a job in the main industry. Half
of the boys interviewed in Bruksort who wanted to stay were worried about the
future.

Teenagers’ attitudes to immigrants and foreigners in two local
societies

Opinions about Swedish immigration and refugee politics

One-third of the teenagers were of the opinion that Swedish immigration politics
were good. They also felt that the extent of immigration to Sweden was either
optimal or too small. They referred to their own experiences of the local refugee
centre. At that time there had been a lot of trouble and fights among young
people from the local town and the young refugees, especially in school. Half
the girls argued that the Swedish immigration policy was acceptable or that a
larger numbers of immigrants should be allowed to settle in Sweden. Only two
of the seven boys from Bruksort were of that opinion. In Industriort the tendency
was almost the same as in Bruksort, but the differences in opinion between girls
and boys were not as great.
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One-fifth of the whole group claimed that they did not know anything about
Swedish immigration politics constituted. Those who had vague opinions stated
that the refugees who were accepted should be from countries suffering war,
persecution and similar problems. These teenagers believed that Sweden as a
country should make demands on the refugees. The people who were against the
Swedish immigration policy claimed that it was too generous. The arguments in
the “negative group” differed between Bruksort and Industriort. In Industriort,
the young people based their arguments on their own experiences from the time
when the refugee camp was located in the town. In Bruksort, the arguments
often started with references to the media. Girls were less negative to the
Swedish immigrant policy than the boys. This result is close to what has been
shown in earlier research.

It was notable that adolescents with non-Swedish ethnic background had a more
negative attitude than those with a Swedish background. Four out of five
adolescents who were more negative than the others lived in Industriort, all of
them were boys and three of them second or third generation immigrants. They
were negative because they felt that they had been treated unfairly at school and
in their leisure time compared to the refugee children. The teenagers with
Swedish background were more reserved concerning Sweden´s immigration
policy than the others. Compared to the others, the young people whose parents
had lower white-collar occupations were much more negative, reserved or
claimed ignorance of the Swedish immigration policy than the others.

The teenagers often made spontaneous comments on the immigration policy
during the interviews. Among other things they maintained that the Swedish
immigration policy must be in line with that of other European countries and
that there must also be equality between immigrants and people from Sweden.
Refugees and immigrants who come to live in Sweden should not have more
advantages than Swedish people, they argued.

“I have nothing against immigrants, but we don’t have enough room for them
here in Sweden”!

In one part of the interview several statements were presented to the respondents
in order to facilitate a deeper discussion and reasoning. One of the statements
was “I have nothing against immigrants, but we don’t have enough room for
them here in Sweden.” The statement deliberately had an ambiguous content - a
mixed positive and a negative attitude.

More than half of those interviewed believed that the statement was incorrect;
the reason immigrants could not stay in Sweden was not that they could not find
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a place to live. “Any room for them” was interpreted literally. A quarter of the
respondents, all of them from Bruksort, agreed with the statement. They argued
that it was important to first consider the economic standard and the
employment of Swedes. Other arguments concerned shortage of the housing.
The four young people who thought that the statement was correct were all of
Swedish origin and had low white-collar or working-class parents. To this group
another person may be added, who partly agreed with the statement (6 people).
Three young people from Bruksort maintained that it was not wrong to have a
generous immigration policy, but they emphasised that one first has to see to it
that the Swedes have got jobs and places to live. Three boys from Industriort
maintain that there was room for immigrants in Sweden but not in Industriort.

“I’m in favour of free immigration!”

The next statement was “I’m in favour of free immigration!” Almost all the
adolescents put plenty of time and effort in to their answers. Most of them were
hesitant concerning the concrete consequences of such a policy. A majority of
the respondents had negative or vague opinions, but there were apparent
differences between boys and girls and between the two contexts. Almost half
the boys were against free immigration to Sweden but only one fifth of the girls.
None of the boys from Bruksort was in favour and only three of the boys from
Industriort. More than half the teenagers from Bruksort were doubtful, but less
than half of the Industriort respondents were doubtful. Many boys feared that
free immigration could lead to increased criminality in Sweden. Consequently,
immigrants and refugees with criminal background should not be accepted.
Nearly half of all the boys were against free immigration to Sweden because
they were afraid it might have negative effects on the labour and housing
markets. Respondents from working-class homes and with non-Swedish ethnic
background than Swedish were more positive to free immigration than the
others. Young people with both parents from Finland constituted the most
positive group, whereas those with Swedish origin constituted the most doubtful
group. There was almost the same number of negative responses in both groups.

Views of refugees, immigrants and racists

The teenagers often expressed their views of the “other” – their opinions about
immigrants, refugees and racists.
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The situation of immigrants and refugees in Sweden

About half the teenagers interviewed argued that the conditions for immigrants
and refugees in Sweden were both bad and good. Half of this group believed
that refugees often had adjustment problems because of language difficulties and
psychological trauma from war in their home countries. Five boys from
Industriort thought that the difficulties for immigrants and refugees in Sweden
were due to differences in culture, mentalities and hallmarks such as taste in
clothing and language. Some argued that immigrants and refugees could at least
enjoy good material conditions in Sweden. Other advantages mentioned were
safety and education. Racism and xenophobia in Sweden were brought up as
possible negative factors.

One-third of the young people from Industriort and a quarter of those from
Bruksort thought that the situation for immigrants and refugees in Sweden was
bad. Young people with a non-Swedish background more often said that the
situation for immigrants and refugees was worse than for teenagers of Swedish
origin. Half the teenagers that held the view that immigrants and refugees had a
problematic situation came from a working-class background, while those who
pointed out the advantageous conditions for immigrants and refugees came
mainly from homes where parents had low white-collar occupations.

Deserving and undeserving immigrants

A majority discussed what kind of demands or reservations they had regarding
immigration to Sweden. Girls argued that it was important to look at the
situation in each home country. War or other dangerous situations should be
criteria for Sweden giving people asylum. Boys and respondents of Swedish
origin tended to use economic and legal arguments. Difficult economic
situations in Sweden and the criminal background of refugees should lead to
restrictions, they argued. Also, people coming to Sweden should learn Swedish
quickly and follow Swedish laws and regulations.

The picture of a woman beating a skinhead

During the interview the respondents were shown and asked to comment on a
picture of a woman beating a skinhead with her handbag. Everyone believed that
the man was a racist and nearly half the adolescents argued that the woman was
right to hit the skinhead. The others had doubts or negative about the woman’s
behaviour. The first group almost without exception come from Industriort, the
second from Bruksort. A majority of the girls thought that the woman was right,
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while nearly half of the boys were negative or doubtful. Respondents from non-
Swedish backgrounds and those from working-class homes tended to support the
woman, while teenagers of Swedish origin and those from lower white-collar
families were doubtful or negative.

Several of the respondents commented on the constitutional rights of racists to
demonstrate or disseminate their message. A majority in both local contexts
were doubtful about or opposed to this. Those with a more reserved attitude
thought that everyone has a right to speak. Nearly half the teenagers from
Bruksort supported the right of the racists to demonstrate. Those with a non-
Swedish background were against the idea of racist demonstrations and those
with a Swedish background were more doubtful. Almost everyone was against
skinheads. Many of them maintained that skinheads did not realise what they
were doing or understand the consequences of their message.

“I’m not a racist but….”

The young men and women were asked to discuss the statement I’m not a racist
but…. The main reason for including this statement was to let the teenagers fill
in the rest. The ambiguity of the statement was supposed to provoke a
discussion. Eleven of the teenagers interviewed tried to finish the statement by
explaining what it means to be a racist or to be prejudiced against immigrants
and refugees. This group did not refer to themselves or their own attitudes.
Some of the young people, all of them from Bruksort, interpreted the statement
more personally and argued that they themselves were not racists or xenophobic.

Attitudes to refugees, racism and racists: experience, knowledge and
 sources of influence

During the interviews the teenagers discussed their own experiences and
memories of racism, racists, refugees and various incidents connected with the
refugee-camps. A number of questions were also raised with the aim of
understanding how and by which agents young people’s opinions on racism and
anti-racism, refugees and immigration politics were formed.

Own experience, knowledge and contacts with immigrants and refugees

Two-thirds had negative attitudes towards immigrants and refugees, based on
their experiences of and opinions about the refugee-camps. Most of them were
from Industriort and almost half referred to fights between the refugee children
and children living permanently in Industriort. However few Bruksort
respondents referred to the time when the refugee-camp was situated there.
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After a while the young Industriort people became friends with the refugees
from the camp, for example when they were engaging in sports together. Their
experiences of racism were of fights mostly during school-hours, but some were
also racists or had racist friends. The Bruksort refugees moved as soon as they
got residence permits, but most of the refugees in Industriort stayed. It was
mostly boys from Bruksort who had racist friends, and it was a majority of boys
from Industriort who said that they had been “provoked” by racist talk. A
majority of the people interviewed had or had earlier had friends with immigrant
background.

More than the half of the people interviewed knew that an anti-racist
organisation existed in the local city. Most of them could also name the organ-
isation or name a person who worked against racism.

- Do you know if there are any organisations or individuals who are against
immigrants and refugees? A majority answered that they knew that there were a
lot of skinheads in the nearest bigger town. The teenagers from Bruksort even
knew about skinheads in their own town.  In Industriort, however, one argued
that there were no skinheads because of the high level of immigrants who lived
in Industriort. In Bruksort, the teenagers were more tolerant towards skinheads
and might even have them as friends.

Influences from family, friends, media, school and other sources.

Is there anything special that you think may have influenced your attitudes to
immigrants and refugees? Initially the question was perceived as provocative as
it presupposes that everyone has been influenced in forming their opinions. One
third believed that the statement was wrong and argued that they formed their
opinions by themselves. Nearly half of those interviewed believed that the time
when there was a refugee camp in their town had been very influential. The
teenagers from Industriort particularly emphasised the importance of the
confrontations and meetings with the refugees in forming their attitudes.

One-third of the teenagers thought that they usually discussed matters
concerning immigrants and refugees with their parents, and more than half the
teenagers discussed such matters with their friends. Such discussions were often
based on statements in the media or on rumours, and usually elicited negative
views of the subject. The statements had a racist touch and the young people
interviewed described themselves avoiding that kind of discussion. Mostly,
however, they did not discuss those sorts of questions. Five of the respondents
argued that the media were an important source of influence. Information in the
media constituted a basis for their discussions with friends about immigrants.
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Less than half of the young men and women stated that they had not received
any information about immigration policies, the situation of refugees’ etc. in
school. This was seen as a shortcoming, as the schools in both rural towns had
witnessed conflicts and vandalism with racist undertones. Many of the
adolescents supposed that there might have been occasions when information
had been given, but they could not remember them. Similarly, only a few of the
young people from Industriort mentioned the youth centre as a source of
information and influence on matters of immigration, racism and anti-racism.

Analysis

The establishment of refugee camps in Industriort and Bruksort caused conflicts
and the spreading of rumours about the refugees in both towns. The refugees
were regarded as strangers and outsiders.

After some time meeting places were created in Industriort, allowing for the
formation of possible new discourses, and the refugees also tended to stay in the
town when they moved out of the refugee camp. Therefore young people in
Industriort soon came into contact with the refugees and discovered that they
were not so different from themselves. The young people in Bruksort, however,
did not have any corresponding possibilities to become acquainted with the
refugees from the camp, as they moved away from the town relatively soon.
Consequently teenagers in Bruksort did not talk about questions concerning
immigrants and refugees, as young people in Industriort did. If and when the
Bruksort youth brought up such questions, they did it in a more abstract way
than in Industriort. In Bruksort data from the media were usually the starting
point for discussions, while the discussions in Industriort usually began in more
concrete situations. In Industriort people from many different national and
cultural backgrounds mixed, and they were constantly in contact with each
other.

The young people interviewed from Industriort were largely of non-Swedish
origin and therefore often expressed an ambivalent attitude to the refugees. They
felt dissociated from the young refugees but they could also identify with them.
For similar reasons, it was also harder for young people from Industriort to
discuss the Swedish immigrant policy than for young people from Bruksort. The
young people with a non-Swedish background identified themselves as Swedes
but not in the same ways as their parents did.
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Attitudes to immigrants and refugees differed between boys and girls. The girls
interviewed gave an impression that they themselves had not participated in the
conflicts and disagreements that took place at the time of the establishment of
the refugee camp. Instead they often analysed what had happened in a distanced
manner.

The people interviewed also had different ways of relating to the tendencies
towards racism and xenophobia at the time when they were interviewed. The
Bruksort youth was more tolerant of people with racist and xenophobic views
than the teenagers from Industriort. Some of the teenagers from Bruksort even
had friends who were racists or skinheads. The Industriort teenagers, especially
the boys, did not have any understanding for racists and skinheads.

Conclusions

Two different discourses were analysed in the main study: the discourse of
refugees, immigration, racism and anti-racism in the local press, and the
discourses of the young people’s discussions concerning those subjects. These
two ways of talking were compared to each other in order to discover possible
patterns and changes in underlying thought figures in each of the two towns.

It is important to relate and understand the answers and discourse both to their
temporal and spatial contexts. The point in time when the interviews were
carried out is important for the result. For example, when the stream of refugees
was steady, the attitudes were more negative because conflicts between local
people and people from the refugee-camps increased. When the main study was
carried out most of the conflicts had ceased, but on the other hand, organised
racism had increased. One important difference between the evaluation study
(pilot study 2) and the main study was that in the former the immigrants
experienced themselves as a problem, but in the latter, people felt the problem
that was the increasing racism and xenophobia.

One important conclusion to be drawn from my study is the importance of
creating meeting places where people can get together and become acquainted
with each other. For example it seems to be crucial that there is information and
the chance to have open discussions about refugees when a refugee-camp is
established in a local community. The fact that young people seemed to be
unaware of the anti-racist projects arranged by the school in Bruksort and the
youth centre in Industriort a few years prior to the interviews, and that most of
the teenagers who were interviewed felt that school had done too little, if
anything, to discuss such matters as refugees, immigration and racism,
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emphasises the importance of more deliberate and long-term strategies rather
than short-term projects.

The importance of the locality was demonstrated in this dissertation, because
each rural town had its own characteristics. Each individual appears in each
social context, at every point of time, affecting other individuals and being
affected by them. The result shows that young people today are exposed to
political decisions, to demands made by adults and to the influence of the media.
However young people are also being brought up in an active way by their own
society.

In both societies there was a so-called silent “quiet racist discourse” which
means that the adults silently supported the young people who threatened and
attacked the refugees and the refugee centre. The difference between the two
towns was that in Industriort those tendencies quickly dissipated because the
refugees were integrated in to the society. In Bruksort that sort of discourse
existed almost in a latent form. The inhabitants of Bruksort were suspicious of
strangers and “the other”. However, in Industriort this sort of suspicion was only
temporarily acted out towards the refugees in the camp. The gender difference is
notable because girls and boys narrated divergent versions of the events that had
taken place among the inhabitants and the refugees. The girls who were
interviewed had a more emphatic way of reasoning about refugees and the
situation of immigrants than did the boys. They showed immunity for racism.
Boys on the other hand had been in conflict with the people from de refugee-
camp and put forward legal and economic arguments about Swedish
immigration policy.

The teenagers interviewed from Industriort mostly had non-Swedish ethnic
backgrounds, which influenced their answers. Certain boys from Industriort
revealed an ethnic ambivalence in their answers. Sometimes they did not show
any tolerance at all towards immigrants yet in other contexts they showed a total
understanding. For example, they did not exhibit any empathy for the foreigners
at first at the local camp but they were totally opposed to racists and skinheads.

One problem faced by this study was the difficulty of gaining a deeper
understanding of people’s opinions and attitudes towards immigrants and
refuges over time. A longitudinal study would be preferable because of the
possibilities of discovering and following changes over time in the local society.
Every local society has specific features and is simultaneously influenced by
global currents.
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9286 RÖSTER OM SVENSK
FLYKTINGPOLITIK OCH INVANDRARE

Sammanställning av Liberala Ungdomsförbundets riksomfattande enkät-
undersökning om skolelevers attityder till flyktingpolitiken och invand-
rare. Undersökningen har utförts på svenska gymnasie- och högstadie-
skolor mellan 21 oktober och 14 november 1991.

1. Ska Sverige ta emot fler flyktingar?
JA: 35,4%
NEJ: 44,5%
VET EJ: 20,1%

2. Tycker du att de flyktingar som redan som redan är i Sverige skall få stanna?
JA: 69,9%
NEJ: 14,2%
VET EJ: 15,9%

3. Varför tror du att flyktingar kommer till Sverige?
(fler alternativ får anges)

1. POLITISKT ELLER RELIGIÖST FÖRFÖLJDA
I SITT HEMLAND 73.5%
2.  KRIG 71.4%
3.  LEVA PÅ SOCIALBIDRAG 15.9%
4.  FÖR ATT TJÄNA PENGAR 19.5%
5.  ARBETSLÖSHET I HEMLANDET 20.1%
6.  HAR ANHÖRIGA I SVERIGE 26.6%
7.  ANDRA SKÄL 8.0%

4. Har du fått information om flyktingar från skolan/kommunen?
JA: 32.3%
NEJ: 59.1%
VET EJ:   8.6%

5. Vad tycker du om svensk flyktingpolitik?
MYCKET BRA: 1.6%
BRA: 6.7%
DÅLIG: 35.6%
MYCKET DÅLIG 25.9%
VET EJ: 30.2%

6. Känner du personligen någon flykting?
JA: 51.1%
NEJ: 41.7%
VET EJ:    7.2%
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INTERVJUFRÅGOR

Bakgrundsfrågor

Pojke/flicka
Födelse år?
Jag går årskurs:
Vad sysslar dina föräldrar med
Jag bor i : Hyreshus________, villa_______,annat:_______.
Jag bor hos:_______________________________
Hur länge har DU bott på orten?________________
Vilket land är DU född i?_____________________
Hur länge har DU bott i Sverige:________________
Framtidssyn

- efter nian
- efter gymnasiet

Flytta/stanna på orten efter gymnasiet?
Vad gör du på fritiden?
____________________________________________________________

Frågor:

1. Vad har du för uppfattning om flyktingpolitiken i Sverige?
2. Finns det några invandrare/flyktingar som inte bör komma till landet?
3. Har du fått någon information om invandrare och flyktingar i skolan?
4. Hur tror du det är att vara flykting eller invandrare i Sverige idag?
5. Känner du till om det finns några organisationer, föreningar eller enskilda på
orten med

omnejd, som är mot invandring?
6. Känner du till om det finns några organisationer, föreningar eller enskilda på
orten med

omnejd, som jobbar mot våld och rasism?
7. Finns det några speciella händelser som har påverkat dig ifråga om din
inställning

till invandrare och flyktingar?
8. Pratas det någonting hemma hos dig om invandrare och flyktingar?
9. Pratar du med dina kompisar om flyktingar och invandrare?

10. Jag har inget emot invandrare men vi har inte plats?!
11. Jag är för fri invandring!
12. Jag är inte rasist, men..............!
13. BILD



Bilaga 3

Projektionsbilden av kvinna som slår ett skinhead med sin handväska.
(Årets bild 1986, foto Hans Runesson).
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