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ABSTRACT 

 
 
Eastern Europeans in Gotland is an empirical essay with the purpose to find out how persons born in Eastern 

Europeans countries have adapted and integrated on Gotland. European community and notions about other 

groups of immigrants on Gotland have been relevant questions besides.  

The interviews were made with approximately 20 people in two periods, 2003 and 2010 with support from the 

Catholic Church in Visby, Red Cross and my own established contacts on the island. The essay look into three 

groups: foreign workers, refugees and relatives migrants during 1960’s and 1990’s. 

The results of the essay show that the conditions for adaptation and integration are very different between the 

periods of time and for the individuals, depending on how they arrived to Sweden. The migrant workers quickly 

adapted to the labour market and had good premises to be in a position of financial independence. The demands 

of skills were low in the 60’s, but as a result of this, many of them didn’t learn the Swedish language very well 

and during the crisis in the 90’s they were no longer that attractive on the labour market.  Many refugees and 

relatives migrants on the other hand had in the end of the 80’s and early 90’s big problems to find an 

employment. Refugees and relatives migrants did learn the language and also the function of Swedish authorities 

and society, this made their integration easier. My essay shows that refugees placed on Gotland had limited 

choices of life their first 4-5 years on the island. They were basically assigned to a ready-made integration 

process, set up by authorities and other public services.   

The essay indicates that a driving local network was an important function for the refugees and other immigrants 

who lived at the three refugees camps located on Gotland in the end of the 80’s to early 90’s. The function of the 

network was to create better conditions of integration for the immigrants.  

My essay also shows that most Eastern Europeans today are more aware of the benefits of their origin countries 

now becoming members of the EU, compared to immigrants from other parts of the world, they consider 

themselves to have better chances on the labour market and in the society on Gotland.  A curious observation is 

that the immigrants on Gotland are not automatically seen as “the others” in the society; the local population 

more likely distinguish “the islanders” and “the mainlanders”.  
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Kapitel 1  INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Inför valet 2002 hade jag blivit utnämnd till ”demokratiambassadör” med uppdrag att sprida information 

omkring den demokratiska valprocessen bland invandrargrupper på Gotland. Jag fick uppdraget av 

Socialdemokraterna, bekostat med statliga medel. Det var under den perioden då jag vände mig till samtliga 

politiska partier representerade i kommunfullmäktige med syfte att få information om hur partierna på Gotland 

betraktade invandrar- och integrationspolitiken på ön. Samtalen med politiker varierade i formuleringar och 

intresse. Bland de vanliga kommentarer jag fick var bl.a. ”att invandrarproblematiken hör hemma i storstäder 

och inte på Gotland”, ”att det inte finns så många invandrare” och ”att gotlänningar är bra på att ta emot 

flyktingar och det är kanske därför ingen yttrar missnöje”. 

Jag undrade hur många invandrare det egentligen finns på Gotland? Eller Vem är invandrare på Gotland? 

Handlar det bara om människor som flyttar hit från andra länder? Handlar det om människor som betraktas som 

invandrare och/eller ser ut att vara annorlunda?  

Den 20 februari 2003 blev jag intervjuad av Gotlands Tidningar1. Anledningen till att jag blev intervjuad var 

bl.a. intresse av vad mitt uppdrag som integrationssamordnare vid Länsstyrelsen i Gotlands län skulle innebära.  

Journalister visade mig färska siffror från Statistiska Centralbyrån, det visade sig att 5 224 personer hade sitt 

ursprung helt eller delvis i ett annat land, drygt nio procent av gotlänningarna alltså.  

Det intressanta är att den allmänna uppfattningen om antalet invandrare på Gotland inte stämmer med Statistiska 

Centralbyråns siffror. Frågan kvarstår: Vilka betraktas som invandrare?  

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att få insikt om hur enskilda individer födda i östeuropeiska länder har 

upplevt sin anpassning och/eller integrering i det gotländska samhället under tiden 1960-70-talen och respektive 

1980-90-talen.  

De centrala frågeställningarna är hur mottagande av invandrare på Gotland fungerade, hur dessa individers 

anpassning och/eller integrering på Gotland har kommit till stånd och hur dessa individer betraktar sig själva i ett 

mångkulturellt och/eller mångetnisk samhälligt sammanhang. Som ett led i kunskapssökandet inom 

problemområdet, sökte jag förklaringar utifrån följande frågor:  

• Hur blev du bemött på Gotland och hur har du funnit en plats i det gotländska samhället? 

• Upplever du att du har blivit behandlad som individ eller medlem i en invandrargrupp?  

• Har du upplevt att ditt östeuropeiska ursprung haft en positiv eller negativ påverkan på din delaktighet i 

samhället? 

 

                                                 
1 ”Möt världen på Gotland”, Gotlands Tidningar, fredagen den 21 februari 2003 
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1.3 Avgränsningar  

 

Mina motiv för att studera östeuropéers anpassning/integrering på Gotland är tre. Det ena är att strax innan jag 

erbjöds tjänsten som integrationssamordnare, hade jag läst kursen Östeuropas väg in i Europa, en kurs som 

ingick i Europaprogrammet.  Det andra var den generella övergångsprocessen till marknadsekonomi, demokrati 

och integration, som östeuropeiska länder har gått/går igenom för att bli fullständiga EU-medlemmar. Det tredje, 

och mest relevanta anledningen till mitt val av målgrupp är att mer än en tredjedel av invandrarna på Gotland har 

sitt ursprung helt eller delvis i Central- och Östeuropa.     

Att fastställa och definiera Europas gräns mot öst har alltid varit svårt. Det samma gäller naturligtvis att definiera 

Östeuropa. Jag har valt att använda Östeuropa som samlingsbegrepp för de länder de intervjuade kommer ifrån. 

Samtliga av dessa stater tillhörde under det kalla kriget Sovjetunionens inflytelsesfär och har varit starkt 

beroende av den sovjetiska, kommunistiska regimen fram till början av1990-talet, då Sovjetunionen upplöstes. 

Det är inte tanken att läsaren skall uppfatta Östeuropa som homogent. Östeuropa består av stater med olika 

historiska, ekonomiska och sociala arv. Dessa arv har betydelse för framtiden. Det är angeläget att fästa 

uppmärksamheten att här finns en ofantlig blandning av folkgrupper, språk och religioner.   

Europas karta har ritats om, nya stater har upprättas och andra blivit självständiga. Fria val, demokratiska 

flerpartisystem har införts och marknadsekonomier etableras. De östeuropeiska samhällena har genomgått och 

genomgår radikala förändringar. Flera av dessa stater är idag EU-medlemmar.  

För att kunna genomföra mitt arbete och utföra jämförelser har jag indelad mina respondenter i tre grupperingar, 

nämligen i arbetskraftinvandrare, flyktingar och anhöriginvandrare. Jag har valt perioderna 1960-talet 

respektive 1990-talet i min undersökning därför att det är under de perioderna som den svenska regeringen lade 

den första propositionen med det första invandrarpolitiska målet 1968 fram till 1997 som innehåller helt nya 

formuleringar. 

Jag behandlar deras svar individuellt under hela mitt arbete, förutom under det femte temat 5.5 Östeuropéer i 

förhållande till andra invandrargrupper, då jag samlar svaren för att undersöka eventuella gemensamma 

synpunkter, inställningar och betraktelsesätt i förhållande till andra invandrare. Det jag kommer fram till behöver 

inte visa en objektiv bild av alla östeuropeiska invandrare på Gotland, det handlar snarare om hur en enskild 

individ ser sig själv i ett samhällssammanhang.   

Jag ger även en schematisk bakgrund om invandrar- och invandringspolitiken i Sverige i ett historiskt perspektiv, 

från arbetskraftinvandring till flykting- och anhöriginvandring. Med invandrarpolitik menas de åtgärder som den 

svenska staten vidtar för att införliva invandrare, och i viss mån invandrares barn, i det svenska samhället. 

Invandringspolitiken är uttryck för de grundregler och bestämmelser som beslutar om vilka utländska 

medborgare som får befinna sig i Sverige.  
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1.4 Material och metod 

 

Uppsatsen är baserad på empiriskt material bestående av djupintervjuer utförda av författaren. Jag bestämde mig 

för att kontakta och intervjua ett antal östeuropéer just för att kunna fokusera på individuella perspektiv. Jag har 

genomfört mitt undersökningsarbete under två tidsperioder, 2003 intervjuade jag tio och under 2010 gjorde jag 

kompletterande intervjuer2 med ytterligare sex östeuropeiska invandrare och fyra andra medverkanden.  

Jag valde djupintervjuer för att kunna fånga vidsträcktare insikter i hur dessa människor tänker i olika frågor. Jag 

har låtit respondenterna berätta med egna ord och i egen takt hur de upplevt och hur de resonerar. Ett kvalitativt 

sätt att ställa frågor.  

Kontakterna med tänkbara medverkande etablerades delvis med hjälp av katolska kyrkan i Visby3, medlemmar i 

Röda korset och egna etablerade kontakter på ön.  

Vid de första förberedande telefonkontakterna med presumtiva respondenter presenterade jag mig och hänvisade 

till de respektive kontaktpersoner som hade försett mig med namn och telefonnummer. Därefter presenterade jag 

min undersökningsuppgift, syfte och anledningen till att jag önskade ta del av deras erfarenheter och minnen om 

hur deras anpassning och/eller integration i det gotländska samhället har kommit till stånd. Jag har även av etiska 

och praktiska skäl underrättat vid både första telefonsamtalet och styrkt vid själva första intervjuögonblicket att 

intervjuerna kommer att spelas in på band, som ett stöd för analysen av den empiriska studien, och att deras 

personliga utsagor skulle förbli anonyma.  

År 2003 fick jag en lista med ca tjugo namn på potentiella respondenter. Av dem var det hälften som kunde och 

ville låta sig intervjuas. Under de första inledande telefonkontakterna upplevde jag, i vissa fall, en känsla av 

ofrivillighet. Några som hade bott mer än 35 år hade inget intresse att vara med och några var skeptiska till 

syftet. Detta första försök förstärkte mitt intresse för att genomföra denna studie. Efter andra tips och kontakter 

lyckades jag få ett antal frivilliga medverkande. Det tog tid att inse svårigheter med att utföra en sådan empirisk 

studie under samma period jag arbetade som integrationssamordnare för Länsstyrelsen i Gotlands län4, då flera 

av de jag kontaktade kopplade mitt namn med min tjänstemannaroll och inte som högskolestudent. Jag har full 

förståelse för de personer som menar att mina frågor inte längre angår dem. En del invandrare har börjat på nytt 

för många år sedan, assimileras och gått vidare i livet. Flera andra har barn och barnbarn på Gotland och inte 

länge identifierar sig med den aktuella integrationsprocessen som både svenska myndigheterna och svensk media 

talar om.   

År 2010 fick jag ytterligare några namn och kunde komplettera mitt arbete. Respondenternas ålder sträcker sig 

mellan 35- och 75 år och deras invandring till Sverige och Gotland varierar också från 20 till 55 år tillbaka. 

                                                 
2 Med kompletterande intervjuer menar jag att jag har återkontaktat några av mina tidigare informanter med syfte att tydliggöra några svar och uppdatera deras berättelser. I 

andra hand har jag genomfört flera djupintervjuer med nya informanter från Östeuropa samt tjänstemän, professorer och politiker som arbetat med invandrar- och 

integrationsfrågor på Gotland.  

3 Det Officiella namnet är Kristi Lekamens Katolska församling i Visby och är sedan den 18 december 1982 den första katolska kyrka som byggts på Gotland sedan 

medeltiden.  Mina sporadiska besök till katolska kyrkan ägde rum för att följa med min katolska mor, som hade kommit på besök från Peru. Själv hade jag inte ens funderat 

eller reflekterat över att bland de deltagande i den katolska gudstjänsten anslutade sig människor från olika nationaliteter. Jag förmodade helt enkelt att samtliga i 

församlingen var svenskar, förutom de latinamerikaner  jag kände till. Efter några besök och tillfälliga kommentarer från latinamerikanska bekanta blev jag medveten om att 

katolska kyrkan, förutom sin självklara uppgift, fungerar även som en mötesplats för invandrare med katolsk tro. Människor bl.a. från sydamerikanska länder, Irland, Italien, 

Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Schweiz, Tyskland, Ungern och även en del svenskar deltog i mässan.  

4 Mitt uppdrag som Integrationssamordnare vid Länsstyrelsen i Gotlands län sträckte sig fram till 2007 
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Deras ursprungsländer är Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Estland, f.d. Jugoslavien, Lettland, Litauen, 

Polen, Rumänien, Ryssland, f.d. Sovjetunionen, Serbien och Ungern. Respondenterna har tre gemensamma 

kännetecken nämligen att samtliga är födda och uppväxta i f.d. Östeuropeiska stater, att de har invandrat till 

Sverige och bosatt sig på Gotland.  

Tjugo intervjuer har genomförts, varav sexton har varit med invandrare från östeuropeiska länder och de fyra 

resterande med två professorer i etnologi, en arbetsförmedlare och en tidigare facklig representant på IF Metall.       

I urvalet av uppgiftslämnare har jag beaktat ett jämställdhetsperspektiv och intervjuat åtta kvinnor och åtta män. 

Intervjuernas utformning har varit olika. Samtliga intervjuer ägde rum i Visby stad. Efter överenskommelse med 

var och en av de medverkande valde vi lämpliga ställen för att genomföra intervjuerna. Sex av dem valde caféer 

som t.ex. Siesta, Norrgatt eller Ring Duvan vid östercentrum i Visby, sex andra tyckte att intervjuerna kunde 

utföras på deras arbetsplatser och fyra personer bjöd mig till deras hem. Det språk som har använts vid samtliga 

intervjutillfällena var svenska och dessa har pågått allt från en timme till två timmar. Mina önskemål och 

förväntningar med intervjuerna var att ha halvstrukturerade frågesamtal i obunden form. Förutom att ha spelat in 

samtliga intervjuer på band, har jag haft även användning av ett frågeformulär5 med tio frågor. Frågeformulärets 

användning var mest som stöd och underlag vid de olika tillfällena. Under intervjuerna förde jag några 

anteckningar och efter varje intervjutillfälle skrev jag ner mina tankar och reflektioner kring mötet. 

Vid varje intervjusammankomst utförde jag en kort presentation på nytt, trots att det redan hade gjorts vid de 

inledande telefonkontakterna, då jag redogjorde syftet med min uppsats och intervjun. Jag har inte avgränsat 

mina intervjuer, utan har inlett dem med att be respondenterna berätta fritt om vad de själva tyckte var relevant. 

Under samtalets gång ställde jag mera specifika frågor och diskuterade en viss händelse mer ingående. I samtliga 

intervjuer har jag försökt ställa öppna frågor och hålla mig till ämnet. I de fall respondenterna tyckte att de hade 

svarat färdigt ställde jag kvarvarande frågor från mitt formulär, som jag ansåg inte hade blivit besvarade. Sex 

personer svarade konkret på en fråga i taget medan resterande upplevde intervjutillfällena som en möjlighet att 

uttrycka ytterligare kommentarer, åsikter och känslor. Sju av sexton har jag träffat och intervjuat vid två 

tillfällen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Se bilaga 1 
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1.5 Begreppsförklaring 

 
 
Anpassning handlar om förändring antingen av individen, av individens omgivning, eller av bådadera i syfte att 

skapa gynnsammare (levnads)förhållanden och villkor för individen. I migrationssammanhang har frågor om 

anpassning handlat om språktillägnande och samhällskunskap hos den som kommer till ett nytt samhälle.6 

Arbetsmarknadsintegration innebär att genom avlönat arbete och företagande skaffar sig individerna tillgång till 

ekonomiska resurser. Uppfattningen att arbete och egenförsörjning är en drivkraft i integrationsprocessen är att 

grundläggande antagande i integrationspolitiken och stämmer överens med internationell forskning. 

Sysselsättningsgraden ger en viktig information om de invandrades ställning på arbetsmarknaden. Att känna sig 

behövd och få visa att man genom eget arbete utgör en tillgång för samhället betyder oerhört mycket.7  

Assimilering används för att beskriva den process genom vilken en grupps kulturella särart försvinner eller 

överges i mötet med majoritetssamhället. Assimilering kan vara resultat av antingen individuella val eller 

påtvingande av politiska beslut som syftar till kulturell, språkligt eller religiös likriktning. Det är en fråga om 

enkelriktad trafik. Assimilationsbegreppet i det här sammanhanget förutsätter inte någon ”motprestation” eller 

”eftergift” från, eller ”förändring” av, det omgivande värdsamhället.8 

Integration är när alla känner ansvar för samhället i dess helhet. Det är när alla människor känner samhörighet 

och har en plats i samhället. Integration innebär jämlikhet, samförstånd och respekt mellan människor med olika 

social och etniskt bakgrund. För att ett öppet och integrerat samhälle skall kunna fungera krävs dessutom 

gemensamma mötesplatser och ett gemensamt språk som vi kan kommunicera med oavsett vilka andra språk vi 

kan.9  

Integrationspolitiken omfattar frågor om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och 

kulturell bakgrund. Den omfattar också nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden och i samhället, 

ersättning till kommunerna för flyktingmottagande, urban utveckling och svenskt medborgarskap.10  

Integrationsverket var en statlig myndighet bildad 1 juni 1998 efter beslut av Sveriges riksdag 1997. Verkets 

huvuduppgifter bestod bl.a. att förmedla kunskap om hur integrationen utvecklats i det svenska samhället. 

Integrationsverket skulle även genomföra uppföljningar och utvärderingar på vad som gjorts och åstadkommits 

inom integrationsområdet samt stödja kommunernas arbete och insatser för nyanlända invandrare. 

Integrationsverket var ansvarig förvaltningsmyndighet för integrationsfrågor fram till 1 juli 2007. Från och med 

den 2 juli 2007 finns delar av verksamheten vid andra statliga myndigheter. Migrationsverket och länsstyrelserna 

ansvarar för flyktingmottagandet, Ungdomsstyrelsen handlägger och stödjer organisationer som främjar 

integrationsarbete och SCB tog över ansvaret för Integrationsverkets statistikdatabas Stativ.11 

 

                                                 
6 Westin, SOS-rapport 1999:6 s 45 

7 Integrationsberedningens slutrapport, Fördel mångfald – en sammanhållen strategi för ökad integration. Svenska Kommunförbundet. S 19 

8 Westin, SOS-rapport 1999:6 s 48 

9 Ur Stockholms stads integrationsprogram Integrationsberedningens slutrapport. s 20  

10 www.regeringen.se Integration  2011-04-11 

11 www.temaasyl.se Integrationsverket 2011-04-11 
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Invandrare Begreppet invandrare började användas i mitten av sextiotalet, som då ersatte termen utlänning. 

Ordet utlänning ansågs på den tiden ha en negativ laddning. Idag används ordet utlänning framför allt i juridiska 

sammanhang, t.ex. i Utlänningslagen.12  Någon vedertagen definition av begreppet "invandrare" finns inte och 

har egentligen aldrig funnits. För att i statistiska sammanhang räknas som invandrare ska en person vara 

folkbokförd i Sverige, som regel i minst ett år. Ofta görs en indelning i två kategorier; födda i Sverige eller födda 

i utlandet respektive har svenskt eller utländskt medborgarskap.13 

Mångfald Oftast används begreppet i bemärkelsen ”etnisk mångfald” och som strategi för att bättre ta vara på 

den kompetens som människor med invandrarbakgrund kan tillföra arbetslivet. Utgångspunkten för 

mångfaldsstrategierna är att etniska och andra olikheter är berikande och att människor med olika bakgrund 

tillför samhället och arbetslivet nya och värdefulla erfarenheter och kunskaper.14  

Permanent uppehållstillstånd (PUT) En utländsk medborgare som har beviljats ett permanent uppehållstillstånd 

har tillstånd att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge utlänningen är bosatt i 

Sverige.15 

Social integration innebär tillgång och etablerandet till ett svenskt/gotländskt socialt nätverk, där den nyanlände 

skaffar sig sociala kontakter, referenser m.m. Mer konkret gestaltas social integration i kontakter mellan 

invandrare och infödda inom ramen av grannskap, arbetsplatser, vänkrets och inom familjesfären. I verkligheten 

spelar detta en dominerande roll när det gäller att söka och få ett arbete, både inom den privata och den 

offentliga.16  

Statens Invandrarverket (SIV) bildades 1969, då tre verksamheter slogs samman till en, tillståndsfrågorna från 

dåvarande Utlänningskommissionen, medborgarskapsfrågorna från Justitiedepartementet och vad som då 

kallades anpassningsfrågor från Arbetsgruppen för invandrarfrågor på Inrikesdepartementet Anledningen till att 

de tre verksamheterna samlades under en enda myndighet var att det då ansågs viktigt att hålla samman 

invandringspolitiken - de regler som anger vilka utlänningar som får besöka eller bosätta sig i Sverige – och 

invandrarpolitiken. Med invandrarpolitik menades det som gjordes för att de som fått uppehållstillstånd i Sverige 

skulle komma in i samhällsgemenskapen, till exempel tolkhjälp, svenskundervisning, stöd till 

invandrarorganisationer m.m. Tidigare namn på Migrationsverket (före den 1 juli 2000). 

Subjektiv integration är en annan dimension av integrationsprocessen som omfattar de invandrades 

föreställningar om sin egen integration, om känslor av identitet och samhörighet med det nya samhället och 

föreställningar om hinder för integration.17  

Utlänning är enligt utlänningslagen en person som inte är svensk medborgare.18 

 

 

                                                 
12 Delbetänkande Invandrarutredningen 1, SOU1971:51, sid. 22 

13 www.migrationsverket.se ordförklaringar 2011-04-11 

14 www.sverigemotrasism.nu Mångfald 2003-06-24 

15 www.migrationsverket.se ordförklaringar 2011-04-11 

16 Integrationsberedningens slutrapport, Fördel mångfald – en sammanhållen strategi för ökad integration. Svenska Kommunförbundet. S 20 

17 Integrationsverket rapportserie 2004:03 s 115 

18 www.migrationsverket.se ordförklaringar 2011-04-11 
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Kapitel 2 SVERIGES INVANDRINGS- OCH INVANDRARPOLITIK                  

- ur ett historiskt perspektiv 

 

Sveriges invandringspolitik har gått från arbetskraftsinvandring under1960-talet, till fokus på flyktingar och 

flyktingmottagning under 1980- och 1990- talet för att under 2000-talet fokusera på mångfald och integration.19 

2.1 Arbetskraftsinvandringen 1945-1970 – med fokus på östeuropeisk invandring 

 

Från andra världskrigets slutskede fram till början av 1970-talet dominerade arbetskraftsinvandringen. Mellan 

1944 och 1949 flydde ett stort antal östeuropeiska medborgare till Sverige, framför allt från de baltiska staterna 

och Polen, under 1950- och 1960-talet slog högkonjunkturen till mot den svenska arbetsmarknaden i form av 

arbetsbrist och arbetskraftinvandrare kunde komma snabbt ut på arbetsmarknaden. Redan från 1954 fick de 

nordiska länderna en gemensam arbetsmarknad och det behövdes inte längre arbets- och uppehållstillstånd för att 

bosätta sig i annat nordiskt land. Denna överenskommelse underlättade rörligheten över gränserna och 

resulterade i att arbetskraften till Sverige kom huvudsakligen från de skandinaviska länderna, särskilt från 

Finland. Även arbetskraftinvandringen från andra europeiska länder t.ex. Italien, Grekland, Jugoslavien och 

Turkiet kom att spela en betydande roll för att tillgodose efterfrågan på arbetskraft på 1960-talet. Deras närvaro 

omfattade ca 40 procent av den totala immigrationen. En klar ökning uppmärksammas från 1963 då de 

jugoslaviska myndigheterna påbörjade en liberalisering i sin utvandringspolitik, denna möjlighet att emigrera 

utnyttjades av över 34 000 jugoslaver under åren 1965 och 1971. Denna ökning gjorde att jugoslaverna blev, 

efter finländarna, den näst största invandrargruppen.20 Ungernkrisen 1956, då tiotusentals ungrare sattes i läger 

eller deporterades till Sovjet, ledde till att hundratusentals ungrare flydde från landet, drygt 8 000 sökte ett nytt 

hem i Sverige21. Trots krisen i Ungern var den östeuropeiska flyktinginvandringen till Sverige inte så omfattande 

under denna period, även östeuropeiska invandrare med flyktingstatus fick arbete eller sysselsättning så att de 

kunde försörja sig själva i det nya landet.22   

Under efterkrigstiden fanns det inga väl utvecklade flyktingsmottagningsrutiner, det improviserades och 

planerades med stöd av frivilliga organisationer. Första hjälpen riktades först och främst mot krigsskadade 

flyktingar som till exempel hade varit koncentrationsfångar. Flyktingar som kom till Sverige fick ordna bostad 

och undervisning i svenska med hjälp av nya bekantskaper, vänner och frivilliga eldsjälar. Samhället hade inga 

särskilda rutiner för att hantera flyktinginvandring och det politiska intresset var inte starkt.23 

Arbetskraftsinvandringen blev betydligt mer reglerad än tidigare och begränsades 1967 p.g.a. av den 

internationella konjunkturen, det började med att utomnordiska medborgare fick sina arbetstillstånd prövade före 

inresan till Sverige och det ledde till minskad arbetskraftsinvandring från och med lågkonjunkturen i början av 

1970-talet. Under åren 1971 och 1972 var utvandringen större än invandringen p.g.a. den utökade begränsningen 

                                                 
19 SOU 2005:56 s107-108 

20 Lundh & Ohlsson, 26 ff. 

21 www.scb.se/statistik/_publikationer/ 

22 Lundh & Ohlsson, från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, s 30. 

23 Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmarknadspolitik i förändring, s 22 
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år 1972 då man upphörde att ge arbetstillstånd för utomnordisk arbetskraftsinvandring. Denna politik hade 

rekommenderats av Landsorganisationen i Sverige (LO), eftersom de ansåg att den stora 

arbetskraftsinvandringen till Sverige skulle hota den inhemska arbetskraften. 1972 gick LO ut med en 

cirkulärskrivelse till sina förbund. Under lågkonjunkturen 1971-72 hade svaga grupper på arbetsmarknaden som 

ungdomar, kvinnor, handikappade och äldre slagits ut och risken var att de inte skulle komma tillbaka in i 

arbetslivet igen.24  

2.2 Flykting- och anhöriginvandringen 1970-1997 

 

Från början av 1970-talet skedde en genomgripande förändring av invandringsorsaker jämfört med perioden 

tidigare. Arbetskraftinvandringen till Sverige minskade radikalt. Globala flyktingströmmar tog fart och flykting- 

och anhöriginvandring från tredje världen och Östeuropa kom till Västeuropa. Tusentals latinamerikanska 

flyktingar sökte sig framförallt till Förenta Staterna, Kanada, Spanien och Frankrike, en betydande flyktingskara 

från Chile sökte sig till Sverige. Mellanöstern drabbades av flera konflikter och inbördeskrig som tvingade 

hundratusentals flyktingar från t.ex. Irak, Iran, Libanon och Syrien att söka nya hem 25 

I Östeuropa ökade flyktingströmmarna på grund av politiskt och etnisk förtryck. Den östeuropeiska 

arbetskraftinvandringen under 1960-talet var ganska omfattande, särskilt från Jugoslavien, men under perioden 

1970-97 ökade flyktingströmmarna på grund av ökat politiskt och etniskt förtryck också i flera andra länder 

inom östblocket. Drygt 3 000 tjecker flydde till Sverige när Sovjetunionen ockuperade Tjeckoslovakien 1968. 

Invandringen från Polen har skett under två tydliga perioder och av olika anledningar, i början av 1970-talet 

flydde polska judar på grund av förföljelser och i början av 1980-talet ökade flyktingskaran på grund av det 

militära undantagstillstånd som rådde i landet. Statistiken visar att under dessa perioder invandrade mellan 3 000 

– 4 000 polacker per år. Mot slutet av 1980-talet började östblocket att kollapsa och med sammanbrottet följde 

en kraftig invandring från östeuropeiska länder till Sverige. Rumänska invandrare som levde i förtryck under 

Ceausescus maktutövning tog sig till Sverige under hela 80-talet. Immigrationen från Bulgarien ökade vid slutet 

av 1980-talet, den hårdhänta assimileringspolitiken medförde att turkbulgarer sökte asyl i Sverige. Det 

kommunistiska samhällssystemets sönderfall påverkade invandringen från Sovjets europeiska stater.  Några 

östeuropéer bestämde sig för att immigrera och leva ett annorlunda liv medan de flesta stannade kvar i sina 

hemländer med hopp om att situationen skulle förbättras.26  

Upploppen och stigande krigsaktioner i Jugoslavien tvingade miljoner människor på flykt. Ca 630 000 sökte asyl 

i andra europeiska länder, men de flesta stannade kvar i eller nära krigsområdena. Tyskland tog emot 309 400 

flyktingar och Sverige 76 200.27 Den jugoslaviska flyktinginvandringen till Sverige tog slut 1993 och 1994 sedan 

den svenska regeringen beslutade att bevilja uppehållstillstånd till bosniska familjer som de facto-flyktingar28 

                                                 
24 Lundh & Ohlsson, s 69, 70 

25 Ibid. s 36,37 

26 Ibid. 

27 Statens Invandrarverk 1995, Grundinformation om Bosnier, s,33 ff 

28 Via en lagändring blev det från 1976 möjligt att bevilja uppehållstillstånd för de facto-flyktingar. En de facto-flykting är en person som inte uppfyllde kraven för 

flyktingskap i konventionens mening, men fick stanna genom att åberopa angelägna händelser för att inte återvända till sitt hemland pga. politiska förhållandena där. En 

liknande praxis gällde även krigsvägrare. Lundh & Ohlsson s. 82 
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eller av humanitära skäl29. Detta beslut ledde till att mellan 45 000 - 50 000 bosnier gavs uppehållstillstånd och 

rätt att bosätta sig i landet.30   

Sverige hade präglats av den ekonomiska utvecklingen som påverkade sysselsättning och arbetskraftsbehov 

under olika perioder. Inom den offentliga sektorn växte antalet invandrare mellan 1960- och 1980-talen, 

samtidigt som staten börjar få finansiella problem. Den offentliga sektorn ville inte anställa fler, och de privata 

företagen vill inte längre ha invandrare. Det ökade flyktinginslaget i invandringen medförde att invandrarnas 

möjlighet att få fotfäste på den svenska arbetsmarknaden blev betydligt sämre.31 Kombinationen av den 

ekonomiska krisen, det offentliga sparkravet och den omfattande flyktinginvandringen i början av 1990-talet 

ledde till att den infödda svenska befolknings levnadsstandard blev ett aktuellt ämne.32 I samband med 

omfattande flyktingsinvandring under 1980-talet fram till början av 1990-talet började den svenska 

flyktingpolitiken ta en alltmer restriktiv form, riktlinjer om vilka som skulle beviljas asyl blev mer strikta 

samtidigt som visumtvång infördes för de länder flyktingar emigrerar ifrån.33 

2.3 Sveriges invandrar- och anpassningspolitik 1960 - 1975 

 

Kategorin ”invandrare” hade inte funnits tidigare i den svenska lagstiftningen, utan de benämningar som 

användes var ”utlänningar” och ”svenska medborgare”. Förutom rätten att vistas och arbeta i Sverige, saknade 

utlänningar rätt att t.ex. skaffa sig fast egendom, driva näring eller vara anställd inom någon statlig myndighet. 

Politiska rättigheter eller rösträtt för utlänningar var inte heller aktuellt.34   

Arbetsmarknadsmyndigheterna engagerade sig för att underlätta introduktionen av flyktingar och 

arbetskraftinvandrare på en organiserad väg, men ingen speciell anpassningspolitik bedrevs på grund av de 

gynnsamma arbetsmarknadsvillkoren behövdes det helt enkelt inte.35 Det är viktigt att notera att den invandrade 

befolkningen till Sverige under denna tid främst bestod av arbetskraftinvandrare som förväntades att återvända 

till sina hemländer, och för att underlätta denna process skulle invandrare behålla sin ”särart” och inte bli som 

”svenskarna”. Flera satsningar gjordes för att behålla ”invandrarkulturer” och det som kom att benämnas 

”invandrarnas kulturella särart”.36  

Fram till 1960-talets mitt fanns det ingen välutvecklad invandrarpolitik i Sverige. Det fanns inga direktiv eller 

någon politisk tanke om att ta hand om eller stödja de invandrare som kom hit. Introduktionen för 

arbetskraftsinvandrare samordnades på själva arbetsplatsen. Försörjningen och ansvaret delades av arbetsgivaren 

och arbetstagaren. Arbetskraftsinvandrare skulle sköta sig själva och passade inte det så kunde de väl åka tillbaka 

till sina respektive länder. Flera svenska företag värvade och rekryterade arbetskraft ute i Europa, där 

                                                 
29 Begrepp som fanns i utlänningslagen fram till den 30 mars 2006. Personer kunde få uppehållstillstånd i Sverige om de hade starka humanitära skäl. Det kunde handla om 

individens situation, t.ex. att denne hade en livshotande sjukdom, mådde psykiskt dåligt eller att barnen i familjen skulle fara illa av att återsändas. "Humanitära skäl" har 

ersatts av "synnerligen ömmande omständigheter".  Ur www.migrationsverket.se - ordförklaringar  

30 Statens Invandrarverk 1995, Grundinformation om Bosnier, s 34-35 

31 Lundh & Olsson, s 142, ff. 

32 Ibid. s 148 

33 SOU 2005: 56 s 108 

34 Lundh & Ohlsson, s 102 

35 Ibid. s 103 

36 Under kapitlet 4 bakgrund 4.1 vidareutvecklas detta resonemang ur SOU 2006:73 Den segregerande integrationen 
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anställningar inom industrin erbjöds. Anställningar garanterade uppehälle och bostäder anordnades av företaget 

innan ankomsten. Inga särskilda krav ställdes inför rekrytering förutom förmågan att anpassa sig till de svenska 

arbetsmetoderna En viktig drivande aktör för att skapa gynnsammare villkor för arbetskraftinvandrare var 

fackföreningsrörelsen.  En fundamental målsättning var att de arbetskraftsinvandrare som kom till Sverige skulle 

erbjudas en någorlunda likställd levnadsstandard som ”medelsvensson” hade. När den sydeuropeiska 

arbetskraftinvandringen vid mitten av 1960-talet ökade insåg myndigheterna och facket att målsättningen inte 

var realistisk. Efter denna period har kravet på en mer kontrollerad invandring kopplats ihop med krav på 

åtgärder för att underlätta invandrarnas introduktion i arbetslivet och anpassning till det svenska samhället. 

Samtliga aktörer var eniga om att ansvaret för en bra introduktion för invandrarna skulle delas mellan 

fackförening, arbetsgivare och givetvis samhället. Solidaritets grundsatser var kraftigare än idag, menar 

Holmström. 37   

Under 1965 pågick överläggningarna och förhandlingarna om en reglering av invandringen på regeringsnivå. 

Centrala organisationer som LO och SAF slöt under hösten 1965 en överenskommelse om principerna för 

anpassning och introduktion av den utländska arbetskraften. Förutom språk- och informationssvårigheter 

uppfattades även de kulturella och religiösa skillnaderna som problem.38  LO och SAF slöt år 1970 en 

överenskommelse med rekommendationen att nyanställda invandrare skulle ges språkundervisning under 200 

timmar varav de första 60 timmar bekostades av arbetsgivaren. Arbetstagarna kunde välja att gå på 

undervisningen under arbetstid eller fritid. Inom verkstadsindustrin drev Metallförbundet en hårdare linje där 

språkkurserna skulle vara på 240 timmar och bekostas helt av arbetsgivaren.39 Denna hårdare linje påverkade 

Statens Invandrarverks (SIV) beslut som 1970 förordade att kurser skulle förläggas på betald arbetstid. 1972 gick 

även Invandrarutredningen på Metalls och Invandrarverkets linje. Sveriges Riksdag antog en lag som kan ses 

som en målmedveten integrationspolitik från regerings sida där nyanställda invandrare fick rätt till ledighet och 

lön vid deltagande i svenskundervisning. Lagen kan även tolkas som ett försök från insiders att utestänga 

outsiders.40 

 

2.4 Minoritetspolitik synliggörs och formuleras 

 

Sverige hade ingen sammanhållen minoritetspolitik fram till 1975. Politiken samt respektive vidtagna åtgärder 

som riktade till de inhemska minoriteterna - samerna och tornedalsfinnarna - syftade till assimilering. De 

inhemska minoriteterna var relativt små i jämförelse med de starkt växande invandrarminoriteterna i början av 

1960-talet. Fackföreningsrörelsen agerade återigen som språkrör för inhemska grupper men även för de ökande 

invandrargrupperna. Frågan blev aktuell då allt fler nyanlända invandrargrupper kom från länder som språkligt, 

kulturellt och religiöst skilde sig ansenligt från Sverige. Invandrarutredningen (IU) presenterade 1974 ett 

betänkande med ett kulturpluralistiskt förhållningssätt, där tre mål slogs fast för invandrarpolitiken: Jämlikhet, 

                                                 
37 Gösta Holmström, IF Metall facklig representant/ABF Gotland ombudsman,  intervju tisdagen den 4 maj 2010.  

38 Lundh & Ohlsson s104 

39 Gösta Holmström, IF Metall facklig representant/ ABF Gotland ombudsman,  intervju tisdagen den 4 maj 2010.  

40 Lundh & Ohlsson, s 106 
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valfrihet och samverkan.41 Politiken ändrade den tidigare assimileringsprocessen till en kulturpluralistisk politik 

som skulle ledda till en berikande sammanhållning mellan majoritetskulturen och minoriteternas. År 1975 lade 

regeringen fram sin proposition (1975:26) om invandrarpolitiken där begreppen jämlikhet, valfrihet och 

samverkan definieras enligt följande: Jämlikhetsmålet, utgår ifrån att personer med utländsk bakgrund som är 

bosatta i Sverige skall erhålla lika rättigheter som infödda svenska medborgare i form av allmän välfärd, hälso- 

och sjukvård, utbildning och trygghetssystem. Valfrihetsmålet innebär att samhället inte skall bedriva en 

assimilationspolitik, utan att individen erhåller en identitetsfrihet. Samverkansmålet belyser invandrarnas 

rättighet till makt och inflytande i utbyte mot en strävan av samförstånd och ömsesidighet. Det innebär även 

politiska rättigheter i form av rösträtt vid kommunalval, och ekonomisk stöd till organisationer som representerar 

invandrargrupper och personers intressen.42   

Den invandrar- och minoritetspolitik som drevs i landet under hela 1970-talet hade två syften. Å ena sidan 

handlade det om att underlätta invandrarnas anpassning till det svenska samhället, å andra sidan att möjliggöra 

för dessa minoritetsgrupper att bevara och utveckla sitt språk, sin religion och sitt kulturella arv. Genom att 

använda sig av positiv särbehandling syftade staten att både underlätta integreringen med generella åtgärder så 

att invandrarna skulle få en likaberättigad ställning i samhället och att försöka motverka diskrimineringen genom 

lagstiftning. Invandrarna hade fått praktiskt taget likställda rättigheter men även möjlighet att bevara sitt språk, 

kultur och religiösa traditioner. En fungerande integration skulle kännetecknas av deltagande i arbetsmarknaden, 

skolsystemet, föreningslivet och politiska system.43 

2.5 Arbetsmarknadsanpassning 1975-1995 

 

Under tidsperioden 1950-1970 antydds att arbetslösheten bland arbetskraftinvandrare ungefär lika som för 

befolkningsgenomsnittet och ibland till och med understiga denna. Detta har sin förklaring i att de invandrare 

som flyttade till Sverige var både yrkesverksamma och skaffade ett förvärvsarbete i en större utsträckning än 

svenskar. Från 1975 förändrade arbetsmarknadssituationen för invandrarna. Från 1976 har Statistiska 

centralbyråns (SCB) arbetskraftsundersökningar skilja på arbetslösheten inom olika invandrargrupper grundad på 

medborgarskap, analyser visar att arbetslösheten bland invandrargrupper varit ungefär dubbelt så hög som för 

svenskar. Bakgrunden till denna situation ha sin förklaring bl.a. i ett förändrat invandringsmönster, där flykting- 

och anhöriginvandring varit den mest framträdande och i de globala förändrade ekonomiska förutsättningar.44  

Under 1980 – 1990 hade den svenska arbetsmarknaden gått igenom en markant förändring både strukturell och 

tekniskt, denna förändring har inneburit en omfattande omställningsproblem. Arbete som tidigare var tillgängliga 

för nykomma invandrare inom t.ex. tillverkningsindustri ersattes av ny processteknik. För att kunna arbeta inom 

teknisk dominerande branscher krävdes särskilda utbildningar och nya statliga insatser. 

Arbetsmarknadssituationen för invandrarna blev svårare så myndigheterna vidtog en rad arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder speciellt ämnade för invandrare.  

                                                 
41 IU:s betänkande (SOU 1974:69) 

42 Lundh & Ohlsson s 109 

43 Ibid. s 110-111 

44 Ibid. s 114 
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Stora insatser på arbetsmarknadsutbildningar samt sysselsättningspolitiska åtgärder drogs igång nationellt. 

Arbetsförmedlingarnas fick utökade insatser för arbetslösa invandrare men även för att utbilda arbetsförmedlarna 

i invandrarfrågor45 

I mitten av 1980-talet utarbetade Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) ett policyprogram för invandrar- och 

flyktingfrågor, ansökte om förstärkta resurser för att starta en hel del lokala och centrala projekt samt en del 

insatser för att förbättra servicen för personer födda utomlands och med invandrarbakgrund. Programmet hette 

”Öppna dörrar för invandrarna” och den viktigaste uppgift var att genom aktiva åtgärder skaffa möjligheter för 

invandrargrupper på den svenska arbetsmarknaden, t.ex. genom ett effektivt stöd i kontakten med arbetsgivare 

och genom att ta tillvara invandrares utbildning i hemlandet så man kunde bygga på med en lämplig svensk 

utbildning. Arbetsförmedlingen samarbetade med andra aktörer för att uppnå målet.  

 

2.6 Arbetsmarknadsanpassningen på Gotland 

 

Under perioden 1990 – 1995 hade Arbetsförmedlingen i Visby en egen samordningsansvarig för nyanlända 

flyktingar och anhöriginvandrare på Gotland. Arbetsförmedlingen i Visby hade ett intensivt samarbete med den 

kommunala flyktingmottagning med målsättningen att alla invandrare som avslutat sina studier i 

svenskundervisning för invandrare46 Sfi skulle kunna fortsätta med lämplig utbildning eller arbete. Parallellt med 

Sfi fick de nyanlända flyktingarna eller anhöriga göra praktik, läsa yrkessvenska eller fortsätta studera ämnet 

svenska som andra språk47 (SAS) på Komvux. Det fanns öronmärkta pengar för invandrarpraktik och vanliga 

praktikplatser samt resurser för översättning av betyg och intyg. Invandrare som hade akademisk utbildning var 

nästan tvungna att fortsätta på den banan även i Sverige eller komplettera sina tidigare studier för att kunna 

komma ut på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen fungerade som ”dörröppnare” för de nyanlända. Efterfrågan 

var liten och det fanns en stor konkurrens om de lediga jobben. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder hade som 

målsättning att rusta de nyanlända med erfarenheter och kunskaper så att de skulle bli mera attraktiva 

arbetssökande på den gotländska arbetsmarknaden. AF genomförde tidiga kartläggningar och gav information 

om vilka utbildningsvägar som fanns tillgängliga, vilka krav som ställdes samt vilka realistiska möjligheter till 

förvärvsarbete som fanns på Gotland. Arbetsförmedlingen på Gotland hade betydliga svårigheter att sysselsätta 

flyktingar och anhöriga med akademisk bakgrund. Invandrare som enbart ville praktisera eller arbeta inom de 

yrken där de var kompetenta, var tvungna att vänta längre tills de fick möjligheten.48  

 

                                                 
45 Arbetsmarknadsstyrelsen, ”invandrare till arbete” – en handlingsplan för arbetsmarknadsverket 1994 

46 Svenskundervisning för invandrare är grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål. Svenskundervisning för invandrare är 

en egen skolform. Sfi ska vila på grundläggande värden som uttrycks i läroplanen för de frivilliga skolformerna. Utbildningen ska enligt läroplanen både "gestalta och 

förmedla"[...] "människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta". Ur www.skolverket.se  
47 Ämnet svenska som andraspråk syftar till att utveckla förmågan att tala, lyssna, läsa och skriva som medel för tänkande, lärande och kommunikation. Genom utveckling 

av språket vidgas begreppsvärlden. Syftet är att ge varje individ tilltro till den egna språkförmågan för att stärka den personliga och kulturella identiteten och kunna inse 

språkets och litteraturens betydelse för denna process. Syftet är även att utveckla förmågan att reflektera över likheter och skillnader mellan egna kulturella erfarenheter och 

den svenska kulturen. Ur www.komvux.gotland.se  

48 Roger Kedja, arbetsförmedlare i Visby,  intervju 5 april 2010 
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Roger Kedja som arbetade med de frågor uttrycker sig på följande sätt: ”Jag kan säga att vi blev tagna på 

sängen, när det gällde akademiker. Det var en yrkesgrupp vi var inte vana att arbeta med. Det var tufft då man 

kom till insikt att de här personerna saknade ett nätverk, akademiska nätverk. På Gotland var ännu svårare, för 

att börja med hade vi ingen högskola på den tiden. Det var ett förhinder. Vi hade t.ex. agronomer men den 

gotländska arbetsmarknaden var för liten för de här personerna ” 

2.7 Integrationspolitik 1985 – 2000 

 

Integration började tidigt användas som ett begrepp inom migrationspolitiken, till och med innan det förekom i 

offentliga dokument. På 60-talet var den svenska invandringspolitiken sådan, att invandrare skulle ha möjlighet 

att nå samma levnadsstandard som infödda svenskar genom generella välfärdsåtgärder. Invandring ansågs vara 

en tillfällig vistelse, antingen det rörde sig om flykt eller arbetskraftsinvandring. I de fall då människor valde att 

stanna var målet att så snart som möjligt assimilera dem i det svenska samhället. Detta förfarande kritiseras hårt 

och 1975 tog regeringen ett nytt beslut som innebär att hänsyn skulle tas till invandrares språk och kultur. 

Assimilation var inte längre tänkbart som mål för svensk migrationspolitik, men inte heller ordet integration 

användes. Istället skulle kulturell valfrihet råda, vilket både skapade förväntningar på särskilt utformad politik 

för olika etniska grupper och orsakade debatt om vilka gränser som skulle råda för denna valfrihet. 49 

Under slutet av 1980-talet och hela 1990-talet har man från myndigheternas sida modifierat det pluralistiska 

perspektivet. Samtidigt som man framhållit vikten av kulturell mångfald, har behovet av anpassning och 

integrering till svenska förhållanden understrukits. Att det måste ske en anpassning och integrering från den 

infödda befolkningens sida som en följd av att Sverige blir mer mångkulturellt ligger i den nuvarande 

integrationsmålsättningen. Termen integrering bygger på tanken att något nytt uppstår när två, eller flera, skilda 

enheter förenas. I arbetsmarknaden däremot strävar myndigheterna att den invandrade befolkningen skall vara 

den infödda befolkningen så lik som möjligt när det gäller arbetsmarknadsanknytning och levnadsnivå. 50   

1992 fick kommunerna möjlighet att betala ut en introduktionsersättning för flyktingar under förutsättning att 

dessa deltog i åtgärder och följde en introduktionsplan.  I början på 1993 tillsatte regeringen invandrar- och 

flyktingkommittén, som ersattes redan hösten 1994 av två kommittéer, en med uppdrag att utreda 

invandringspolitiken och den invandrarpolitiska kommittén som skulle se över de statliga integrationsåtgärderna. 

1996 presenterade kommittén sitt slutbetänkande, som innehöll en del nytänkande. De tidigare målen jämlikhet, 

valfrihet och samverkan kvar står, men nya formuleringar uppträde fram t.ex. invandrarnas egen svar för sin 

egen integration i det svenska samhället.  Invandrarpolitik skulle syfta till ökad jämlikhet och utformas så att alla 

medborgare i Sverige oavsett etnisk, kulturell eller religiös bakgrund kunde ta del av samma rättigheter och 

möjligheter. Den nya integrationspolitiken skulle skapa verktyg för att ge den nya invandrare, under den första 

tiden i Sverige, förutsättningar för att klara sig själva och känna sig delaktiga i samhället. Integrationspolitiken 

skulle satsa även på att värna grundläggande demokratiska värderingar samt motverka diskriminering, 

främlingsfientlighet och rasism. 51 

                                                 
49 Sverige, framtiden och mångfalden, från invandrarpolitik till integrationspolitik. Prop. 1997/98:16 s 15-19 

50 Lundh, Invandringen till Sverige s 52 

51 Lundh & Ohlsson, s 117-122 
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Invandrarsituationen och integrationspolitiken omformulerades i både namn och innehåll och regeringen var i 

stort sett överens med utredningens förslag, detta antogs med stor majoritet i riksdagen 1997. Dess syfte, var att 

främja ett integrerat samhälle i form av att möjliggöra ”de andras” d.v.s. invandrarnas integration i det svenska 

samhället. I kommunerna runt om i landet organiserades olika integrationsgrupper, mångfaldsansvariga, 

integrationssamordnare m.m. med huvudmålet att ”integrera invandrare.”52 I propositionen beslutades bl.a. att 

samhällets kulturella mångfald skulle ses över som en utgångspunkt för den generella politikens utformning och 

genomförande på alla samhällsnivåer. Sveriges kulturella och etniska mångfald var ett givet faktum. Den tidigare 

invandrarpolitiken kritiserades för att ha pekat ut invandrare som homogen grupp, oberoende av hur länge den 

enskilde hade bott här, samt dennes andra bakgrundsfaktorer. Man menar att politiken fram till detta skede i stor 

utsträckning inriktad sig på invandrare som grupp, som med automatik satt invandrarskapet i centrum och i sin 

tur förknippats med ”annorlundaskap”.  Den förstnämnda invandrarpolitiken kritiserades därmed för att bidra till 

”vi” och ”dem” känsla samt en känsla utav utanförskap för många invandrare i Sverige.53 

År 1998 inrättades Integrationsverket, en ny myndighet som skulle både ansvara för integrationsfrågorna och för 

att integrationspolitikens mål får inverkan på olika samhällsområden. Fokus i integrationspolitiken har riktats 

från att anpassa och integrera invandrarna till att göra det svenska samhället och arbetsmarknaden mer tillgänglig 

för de nyanlända. Integrationsverkets strävan har varit att höja majoritetssamhällets medvetenhet om närvaron av 

diskriminerande och främlingsfientliga handlanden och beteenden. Myndigheten har bl.a. följande 

ansvarsområden; 

• Främja lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett bakgrund 

• Förebygga och motverka främlingsfientlighet, rasism och etnisk diskriminering, 

• Följa och utvärdera samhällsutvecklingen ur ett integrationspolitiskt perspektiv 

Sverige har under 2000-talet utvecklats till att bli ett land med etnisk samt kulturellt mångfald. Denna ökade 

mångfald innebär stora utvecklingsmöjligheter. Många av de individer som flyttar till Sverige har förmågan att 

arbeta, samt någon form av tidigare utbildning och/eller arbetslivserfarenhet. Det är därmed 

integrationspolitikens ansvar att ta tillvara på varje enskild individs möjligheter. Riksdagens beslut om 

integrationspolitiken togs med bakgrund till att den tidigare politiken hade alltför stor fokus på 

invandrarskapet.54  

 

2.8 Integrering av EES/EU medborgare 

 

EES-avtalet55 1994 och Sveriges inträde i EU 1995 har inneburit ett ökat migrationsutbyte med EU-länderna. 

Den gemensamma europeiska arbetsmarknaden syftar till fri rörlighet, social trygghet och en ömsesidigt 

erkännande av examina och behörighetsbevis. Ett generellt förbud mot diskriminering av arbetskraft för ESS/EU 

                                                 
53 Integrationspolitik för 2000-talet, Skr 2001/02:129 s 7 

54 Ibid. s 6 

55 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller EES är ett samarbetsavtal mellan europeiska länder som omfattar dels alla länder som är med i Europeiska unionen, dels 

de till Europeiska frihandelssammanslutningen anslutna staterna Island, Liechtenstein och Norge. Det är framförallt de tre sistnämnda staterna som man normalt brukar räkna 

som EES-länder eftersom de andra räknas som EU-länder 
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medborgare är fundamentalt för att gemenskapen skall fungera. Att den Europeiska Unionens rättsliga 

föreskrifter främjar den inre markandens fria rörlighet och samhörighet mellan medlemsländerna är en 

självklarhet. Lagar, regler, satsningar, investeringar, m.m. syftar framförallt till EU:s medlemslands ekonomisk, 

social och politisk integrering.   

Kritik har riktats mot EU:s regelverk eftersom det missgynnar tredjelandsmedborgare som bor inom den 

Europeiska Unionen. Att inte vara medborgare i ett EU-land kan medföra vissa begräsningar till fri rörlighet på 

arbetsmarkanden och svagare villkor gällande social trygghet. De grupper som hamnar i denna situation kan vara 

utomeuropeiska invandrare som fått uppehållstillstånd i Sverige, som velat behålla sitt ursprungliga 

medborgarskap eller av olika skäl inte uppfyllt behörigheten att erhålla det svenska medborgarskapet. 56 

Kapitel 3 FLYKTINGMOTTAGNING - med fokus på flyktingarbete på Gotland 

3.1 Bakgrund 

 

Sveriges riksdag fattade 1984 beslut om att göra en omstrukturering när det gäller flyktingmottagande, efter allt 

fler kommuner krävde att staten skulle börja ta ett större ansvar.  Den 1 januari 1985 lades det svenska systemet 

för att emot flyktingar om. Statens Invandrarverk (SIV) fick huvudansvaret. Kommuner kom att spela en viktig 

och central roll i samordning, mottagandet och samhällsservice för flyktingar. På grund av ökande asylsökande i 

landet etablerades överenskommelser och samarbete mellan SIV och samtliga svenska kommuner. Tanken 

bakom det nationella engagemanget var att bryta koncentrationen till storstäderna och få till stånd en spridning 

av ny anlända flyktingar på flera kommuner. Den kallades ”Hela-Sverige strategin” då centrala myndigheterna 

var överens om resonemanget att flyktingars möjligheter till en bättre introduktion i det svenska samhället 

genom att få ett arbete är avgörande från individens framtid.57    

3.2 Flyktingmottagning och flyktingarbetet på Gotland 

 

Hela-Sverige strategin kallades en officiell politisk planläggning som pågick mellan 1985 och 1994. Syftet med 

strategin var att avlasta de traditionella flyktingkommunerna och bryta koncentrationen av flyktingar till 

storstadsregionerna genom att begränsa flyktingar valfrihet och styra deras möjligheter. Med andra ord utplacera 

flyktingar i kommunerna som flyktingar inte i någon större utsträckning skulle söka sig till frivilligt. I praktiken 

pågick strategin 1987-1991. Under den perioden placerades hela 90 % av de nyanlända asylsökande i förvalda 

kommuner. När flyktingar fick det slutgiltiga beskedet om uppehållstillstånd kunde de bosätta sig fritt. De flesta 

utplacerade asylsökande och flyktingar valde att flytta när de fick möjlighet, vilket gjorde att målet med 

strategin, att ha en geografisk jämn fördelning av flyktingar i landet, blev marginell.58 Flyktingmottagandet var 

tämligen väl spritt mellan länen. Under 1989 var det genomsnittliga antalet en flykting per 400 länsinnevånare. 

                                                 
56 Lundh & Ohlsson, s 122-123 

57 ”Arbetsmarknadsverket har ett särskilt ansvar för att underlätta invandrarnas integration på den svenska arbetsmarknaden. Integrationsarbete skall bedrivas i samverkan 

med bl. a Statens Invandrarverk och kommunernas flyktingmottagning” ur Invandrare till Arbete, ett fastställt handlingsprogram av AMS styrelse i oktober 1994.  

58 www.migrationsinfo.se Hela-Sverige strategin 
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Gotland blev en av de avlastarkommuner som tillsammans med Stockholms, Hallands och Norrbottens län låg 

betydligt över detta genomsnitt.59  

På Gotland intensifierades arbetet med flyktingar och andra invandrare sedan 1985, då Gotlands Kommun 

inrättade en flyktingmottagningsenhet som tog emot 50-70 flyktingar om året. 1990 ökade antal flyktingar 

drastisk i hela Sverige. Gotlands kommun beslutade att ta emot ytterligare 370 flyktingar från Bosnien och 

Hercegovina, utöver det tidigare avtalet med SIV om 120 som gällde sedan tidigare.60 Det fanns tre orter där 

asylsökande och flyktingar togs emot på Gotland, nämligen i Gustavsvik, Slite och i Klintehamn. Både 

Gustavsvik och Slite fungerade även som slussar då asylsökande härifrån förflyttades varje sommar till 

fastlandet, de flesta till Hällefors kommun i Örebro. De asylsökande som bodde i flyktingförläggningen i 

Klintehamn fick stanna på Gotland året runt.  

I en rapport av flyktingmottagande på Gotland under perioden 1985-1995 framställs Gotland som exemplariskt. 

Närheten i Visby underlättar samarbete mellan berörda myndigheter och frivilliga organisationer. Närvaron av 

ett nätverk i flyktingfrågor som är inarbetat och det finns också en kontaktgrupp för flykting- och 

invandrarfrågor.  ”Man anser på Gotland att en komplett introduktionsplan är mycket viktig, det räcker inte att 

enbart samverka med Arbetsförmedlingen och Svenska för Invandrare/-------/Man leder flyktingar medvetet till 

svenska organisationer och stimulerar inte bildandet av egna nationella organisationer! Detta gör att flyktingars 

integreras snabbare!”61 

Gotlands Kommuns flyktingmottagningsenhet, Arbetsförmedlingen och Sociala Missionen var tre centrala 

krafter och motorer för det idealiska samarbetet för flyktingfrågor på ön. Ovan nämnda myndigheter och 

organisationer representerades av tre personer, nämligen Lisa Löfgren, Roger Kedja och Gunilla Koelega.  

Jag har haft tillfället att träffa och etablera kontakt med Inga-Lisa Löfgren62, både som nyanländ och som 

integrationssamordnare på Länsstyrelsen. År 2006 samarbetade vi i kartläggningen ”Mångfald på Gotland 

2006”63. I nästan 25 år har Lisa Löfgren arbetat med mottagning, introduktionsplaner och etablering för 

nyanlända flyktingar. År 1993 var Lisa spindeln i nätet, enligt en artikel i Gotlands Allehanda. ”Nu jobbar vi för 

högtryck. Tiden är knapp. Vi ska på kortast möjliga tid göra det bästa av förutsättningarna. Det här är 

spännande!”, ”Det finns ett oerhört engagemang bland gotlänningarna. Många hör av sig och vill bli 

kontaktfamiljer. Andra erbjuder bostäder. Överhuvudtaget vill folk gärna veta vad som händer. Som tur är så vi 

inte helt ensamma. Vi har mycket stor hjälp av frivilligorganisationer, framfört allt av Kontaktgruppen för 

invandrare och flyktingar på Gotland”.64 

Roger Kedja kommenterar i en av sina rapporter att arbetsuppgifterna under perioden 1990-1995 ökade drastisk. 

Han tog hand om kartläggningar för alla bosniska flyktingar tillsammans med flyktingmottagning. Förutom 

kartläggningar bedrev han vägledning, uträttade handlingsplaner samt ordnade översättningar av betyg/dokument 

                                                 
59 Lundh & Olsson s 87-88 

60 Roger Kedja arbetsförmedlare i Visby, nulägesrapport angående arbetet med flyktingar och andra invandrare, Visby 1994-03-09 

61 Seija Ketola kommunhandläggare, Statens invandrarverk, rapport om flyktingmottagandet på Gotland, 1993-08-12 

62 Flyktingsamordnare på Gotlands Kommun sedan 1986   
63 Studie/kartläggning av introduktionen för nyanlända invandrare på Gotland, i samarbete med Länsstyrelsen i Gotlands län och Gotlands kommun 

http://www.lansstyrelsen.se/gotland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/jamstalldhet/mangfald_pa_gotland.pdf  

64”Lisa är spindeln i nätet”, lördagen den 4 december 1993. Gotlands Allehanda.  
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samt validering av dessa. ”Att arbeta med denna grupp är väldigt tidskrävande och man får räkna med det 

tredubbla i tid och det dubbla i åtgärdsmedel jämfört med svenska sökande” skrev han i sin rapport65  

Arbetet med flyktingar krävde förutom tid och resurser även otraditionella arbetsmetoder, något både Ketola och 

Kedja påpekar i sina rapporter. Ketola nämner att Gotlands kommun var den första kommunen i Sverige att 

införa introduktionsersättning – redan innan det var lagligt – under 1991, och att detta bidrog till ett positiv 

resultat66. Kedja beskriver arbetsbelastningen i en nulägesrapport, där han ber om extra personalresurs i arbetet 

med flyktingar och andra invandrare på AF. I sin framförande om kravprofil på platsförmedlare specificerar 

Kedja särskilda egenskaper: ”Rätt inställning, att kunna ge järnet, att bedriva utåtriktad verksamhet, dvs. det 

krävs mer av otraditionella arbetsmetoder för att kunna hjälpa personer att hitta rätt”67 

Gunilla Koelega ger en tillbakablick av det arbete som gjordes under 1986-1994. ”Flykting 86”, var kampanjen 

som startade det hela då frivilligarbetare insåg behovet av kontakt mellan flyktingar och gotlänningar. Under 

1987 medverkade många frivilliga och ideella organisationer i de aktiviteter som anordnades för att väcka 

intresse i detta spännande men många gånger slitsamt ändamål. Man ordnade flera aktiviteter bl.a. studiecirklar 

och temakvällar med syfte att informera gotlänningar av de olika orsaker som kan ledda till flyktingskap. Gunilla 

började sitt diakonala arbete hösten 1988 med att ”sondera terrängen” samt mana till samarbete. Den 18 

november 1988 hålls en första ”internationell fest” med 200 deltagare. Det blir starten till själva arbetet. 

Information om kontaktfamiljsystemet, studiecirklar och temadagar ägde rum. Under 1990 hade ”Café Global” 

öppet två gånger i veckan.  Kontaktgruppen för invandrare och flyktingar bildades den 9 november 1990 hade 

genom sitt arbete engagerat sig i informationskvällar, föredrag, kurser, konserter, manifestationer, medier, 

cafékvällar, utflykter och kurser i Mångfald och Dialog (MOD).  

När jag frågade Gunilla Koelega vad var det som gav henne den styrka och ork som präglades i själva arbetet, 

svarade hon: ”Jag började dagen med att åka till Missionskyrkan och nästan alltid gick jag till andaktsrummet.  

Jag brukade tända ett ljus för att vara en liten stund i stillhet med vår herre. Det var viktigt för mig att vara själv 

en stund, bara vara. Det var alltid någon kom förbi och som behövde lätta sitt hjärta. Det var också trevligt med 

alla aktiviteter och livsglädje. Jag fick mycket tillbaka, mycket kärlek. En gång ringde en flykting som hade 

flyttat till fastlandet och sa: ”På Gotland blev vi bemötta som människor”. Sådant ger tillräckligt styrka för att 

orka gå vidare”68.   

Jan-Erik Perneman69, skrev en utförlig utvärdering av flykting- och invandrararbetet på Gotland i boken (1994) 

”Flykten valde oss”. I en intervju sammanfattade författaren att arbete på Gotland under 1991 präglades av en 

intensifierad satsning mot att förebygga rasism och främlingsfientlighet och att det visade sig att det finns en 

mångfald i flyktingarbetet på Gotland som man inte möter så ofta. Det är unikt, avslutade Perneman.70  

 

                                                 
65 Roger Kedja arbetsförmedlare i Visby, nulägesrapport ang. arbetet med flyktingar och andra invandrare, Visby 1994-03-09 

66 Seija Ketola kommunhandläggare, Statens invandrarverk, rapport om flyktingmottagandet på Gotland, 1993-08-12 

67 Roger Kedja arbetsförmedlare i Visby, nulägesrapport ang. arbetet med flyktingar och andra invandrare, Visby 1994-03-09 

68 Intervju med Gunilla Koelega, Missionskyrkan i Visby, torsdagen den 06 oktober 2005 

69 Perneman, Jan-Erik. Fd utbildningssekreterare inom det Svenska Missionsförbundet 

70 ”Det blev så här av sig självt” Onsdagen den 26 januari 1994, Gotlands Tidningar 
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Kapitel 4 VI OCH DEM 

 

I den här delen vill jag lyfta upp två begrepp som används ofta i kategorisering av Sveriges befolkning, nämligen 

svenskar och invandrare. Den här uppdelningen skapar i sin tur en relation som uttrycks i ”vi” och ”dem”. I 

denna relation används ofta etniska, kulturella och religiösa kriterium för att ”placera” existensen i en av de 

konstellationerna. Människor som placeras i konstellationen ”vi” tillhör den normgivande eller styrande 

gemenskapen. De andra är på så sätt allt annat än ”vi”. Jag inleder det här kapitel med en historisk bakgrund 

baserad på Edward Saids bok Orientalism för att vidare uppvisa några slutsatser från utredningen Den 

segregerande integrationen. Min tanke är att lyfta upp exempel på hur människor indelas i ”vi” och ”de” 

grupperingar och hur detta påverkat integrationen i Sverige. Slutligen lyfter jag upp kommentarer om hur ett ”vi” 

och ”de” indelning kan framställas på lokal nivå på Gotland.  

4.1 Bakgrund  

Historisk sett har indelning alltid funnits t.ex. i det koloniala perspektivet är något som den palestinske 

litteraturforskaren Edward W Said påpekar i boken Orientalism. Said menar att Västerlandet eller Occidenten 

behövde Orienten för att identifiera sig själv. Orientalism är ett begrepp som identifierar ”västerlänningar” som 

européer i kontrast till ”dem” som är icke-européer. Said menar vidare att: ”Västerlandet och Orienten är ett 

maktförhållande eller ett förhållande av dominans, i varierande grader av en komplicerad hegemoni” och att det 

finns en föreställning i den europeiska identiteten om att européerna har ett överlägset förhållande till alla icke-

europeiska kulturer. Genom att konstruera ”de andra” som Europas motbild legitimerade de europeiska 

kolonisatörer sin plundrande, maktutövande, erövringar, exploatering, slaveri och dödandet på kolonierna. 

Egenskaper bland befolkningen i de koloniserade territorierna varierade från ociviliserade, barbarer och 

ohederliga.71 

Inledningsvis påpekar Said i sin bok Orientalism (2003) s, 1-2 att: 

The Orient was almost a European invention, and had been since antiquity a place of 
romance, exotic beings, haunting memories and landscapes, remarkable experiences. (….) 
The Orient is not only adjacent to Europe; it is also the place of Europe’s greatest and richest 
and oldest colonies, the source of its civilizations and languages, its cultural contestant, and 
one of its deepest and most recurring images of the Other. In addition, the Orient has helped 
to define Europe (or the West) and its contrasting image, idea, personality, experience. Yet 
none of this Orient is merely civilization and culture. The Orient is an integral part of 
European material civilization and culture.72  

 

Saids verk påvisar och kopplar samman även hur den västerländska maktutövande lyckades skapa fördomsfulla 

verklighetsframställningar och attityd gentemot Öst via kulturutövningen. I orientalism presenteras flera exempel 

på hur västerländsk litteratur har, medvetet och omedvetet, använts som verktyg för att skapa olika nivåer av ”vi” 

och ”dom”   

 

 

                                                 
71 Said, E.W. (1997) [1978]. Orientalism. (Svensk översättning). Stockholm: Månpocket 

72 Said, E.W. (2003) Orientalism. s 1 London: Penguins books 
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Masoud Kamali73 blev tillsatt, efter ett regeringsbeslut, som särskilt utredare för utredning om makt, integration 

och strukturell diskriminering, Den segregerande integrationen. I utredningen framkommer att 

assimilationstänkandets misslyckande orsakade en debatt om immigranternas eller ”de andras” position i det 

svenska samhället i slutet av 1960 talet, detta motiverade att regeringen tillsatte en utredning kallad 

”invandrarkommittén”74, rapporter som denna kommitté lade fram kom att lägga grunden för en ny svensk 

invandrarpolitik, som antogs av riksdagen 1975, jämlikhet, valfrihet och samverkan. Kamali menar att den nya 

invandrarpolitiken delade människor bosatta i Sverige i två olika läger, ”invandrarna som behövde integreras” 

och ”svenskar som agerade integrationsagenter”. Kamali förklarar att integrationstänkandet i början av 1970-

talet då det kulturella åtskiljandet gör sig synlig genom att i SOU 1972:66 framförs ”att samhälle måste hjälpa de 

ökade invandrargruppernas möjligheter att bevara sina kulturella traditioner”.75 Denna tänkande förstärkte 

föreställningen om att invandrarnas kulturella förhållanden skiljer avsevärt sig från de svenska. Särarten hos 

invandrarna skulle bevaras, deras kultur behållas privat och anpassningen till Sverige skulle ske i den offentliga 

sfären. Ytterligare åtgärder lades fram och vidtogs 1974 då invandrarna skulle bevara även sitt språk och sin 

identitet. Politiken hade stöd i föreställningen i att varje invandrargrupp hade behov av kontakt med sina 

landsmän och att en förutsättning för att invandrarbarnen kunde lära sig det svenska språket bättre var att kunna 

sitt eget modersmål bra. Invandrarnas kulturella särart påminner om det biologiska särartstänkandet som 

dominerade i många koloniala länder inklusive Sverige. Att bära eller tillhöra en annan kultur likställdes med att 

ha ”underskott” som måste åtgärdas innan en individ kunde bli integrerad.76 Detta tankesätt dominerar 

fortfarande det svenska integrationstänkandet, idag talas om det mångkulturella samhället och det baseras på 

antagandet att etniska grupper har främmande etniska och kulturella olikheter som kommer att bestå i all evighet.  

Med en hierarkisk ordning kan man utöva makt och kontroll över materiella resurser och ensamrätten att utforma 

världen eller hur ett samhälle ska gestaltas som en rationellt hierarkiskt kontext. Resultatet av detta resonemang 

leder till att en hierarkisk ordning skapas, så att de invandrargrupperna placeras i olika positioner i förhållande 

till varandra. Desto närmare en invandrargrupp eller etniskminoritet står majoritetssamhället desto bättre tillgång 

till makt och inflytande, menar Kamali.77 

 

Gällande det svenska förhållandet menar Kamali att t.ex. turkar och araber får en underordnad position i 

förhållande till östeuropéer och dessa får en lägre position till västeuropéer. De flyktingar och invandrare som 

anses ha det största ”kulturavståndet” till Sverige och svenskarna är också de som utsatta för mest 

diskriminering. Det gäller främst muslimer78, afrikaner, asiater och latinamerikaner. Det finns alltså ett samband 

mellan diskursen om ”kulturellt närhet respektive avstånd” och graden av risken för att utsättas för 

diskriminerande.79  

 

                                                 
73 Masoud Kamali är professor i socialt arbete vid centrum för multietnisk forskning på Uppsala universitet. 

74 Regeringens utredning ”Invandrarkommittén” existerade från 1968-1974 

75 SOU 2006:73, s 349 

76 Ibid. s 349 - 350 

77 Ibid. s 356 

78 SOU 2006:73 s 356 Muslimer och araber har varit utsatta för en demoniseringprocess länge, men efter 11 september 2001 har bilden av muslimer förvrängts ytterligare.  

79 Ibid. s 12, 356 
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4.2 Gotland/Visby 

 

Ulf Palmenfelt, professor i etnologi, har i en föreläsning med titeln ”Vem är inte mångkulturell” lyft fram det 

historiska perspektivet om att våra förfäder har varit utvandrare, har förflyttats och har invandrat. Människor har 

under hela mänsklighetens historia vandrat. Palmenfelt utvecklar resonemanget genom att fästa 

uppmärksamheten på att alla gotlänningar är invandrare eller ättlingar till invandrare, eftersom de första 

gotländska invånarna måste ha vandrat in till ön efter inlandsisen. Om man använder sig av samma resonemang 

så är även alla svenskar ättlingar till invandrare. Palmenfelt nämner även teorin om samerna som 

ursprungsbefolkningen, skogsfinnarna och vallonerna som etablerades här och gjorde att några svenskar blev 

brunögda och mörkhåriga. Vi har dessutom zigenare, balter och svenskbyborna på Gotland. Vi är alltså alla 

mångkulturella i betydelsen uppblandade, icke renrasiga hybrider.80  

 

Under intervjun med Owe Ronström, professor i etnologi, utvecklas och fördjupas resonemanget om ”vi” och 

”dem” på Gotland. En av de anledningarna till att det mångkulturella samhället är svårt att gestalta på Gotland är 

att det inte finns tydliga eller synliga gränser mellan olika invandrargrupperna på ön. Här på Gotland finns det 

gott om mångsysslare eller kulturarbetare som sätter sin prägel på det gotländska kulturlivet. Dessa människor 

skapar broar mellan skilda aktiviteter, verksamheter och grupperingar. När samma individer är verksamma i flera 

gotländska grupperingar uppstår överlappning som skapar överblickbarhet. Det får individer att framträdda 

tydligt, medan den kollektiva, mångkulturella nivån hamnar i bakgrunden eftersom det mångkulturella bygger på 

att man identifierar etniska egenskaper hos folk eller i grupper. Man identifierar först de kollektiva egenskaperna 

och sen individen. Här på Gotland är det tvärtom, det är individen som identifieras i första hand och det kan bero 

bl.a. av tre följande faktorer: 

 

1) Invandrare kommer till Sverige ensamma eller i grupp. t.ex. arbetskraftinvandrare och flyktingar. De 

kommer som individer men i grupper. De individer som har kommit till Gotland, som grupp, har nästan 

alla lämnat ön. De invandrare som finns kvar har kommit som ”solitärer” eller med sin familj. Detta 

förhållande gör förutsättningar helt annorlunda och det påverkar integrationen. 

2) De som kommer som solitärer och bär inte ”synliga markörer” som en del i stora grupper i storstädernas 

förorter gör. Med synliga markörer, menar Ronström, att det finns väldig få som visar upp sin identitet 

eller etnicitet genom att klä sig speciella klädesplagg, få individer som man hänger upp ”bilden av 

invandrare” som t.ex. svarta, indier m.m. Istället finns det på Gotland finländare, tyskar eller ester. 

3) En viktig tredje faktor är att på Gotland konstrueras gränsen, i första hand, med att lyfta upp kategorin 

”fastlänningar” som ”de andra”. Alltså ”vi gotlänningarna” och ”de fastlänningarna”. Liknande 

motsvarigeter finns det också i Norrland. Eftersom gränsen är så stark här organiseras mångfald 

annorlunda på Gotland.81 

 

 

 

                                                 
80 Föreläsning på Almedalsbiblioteket, 26 november 2006 

81 Intervju med Owe Ronström, Professor i Etnologi på Högskolan på Gotland, den 07 april 2010 
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Kapitel 5  ATT INRÄTTA SITT LIV OCH FINNA EN PLATS I DET GOTLÄNDSKA 

SAMHÄLLET - EMPIRISK REDOVISNING 

 

I detta kapitel presenterar jag min empiriska redovisning strukturerad i olika teman. Syftet med indelningen är att 

förtydliga de sociala och byråkratiska aspekter respondenterna har upplevt. Det första temat handlar om hur 

dessa blev bemöta i det svenska samhället och hur de lärde sig det svenska språket. I det andra behandlar jag en 

av östeuropeiska invandrarnas allra viktigaste moment för anpassning eller integration i ett nytt samhälle, 

nämligen arbetet. Under de två första temana har jag valt att strukturera mitt bearbetade material i tre grupper: 

arbetskraftinvandrare, flyktingar och anhöriginvandrare.  

I det tredje temat undersöker jag deras positiva och negativa erfarenheter som östeuropéer. Här tar jag hänsyn till 

de olika nationaliteter och bakgrund respondenterna har. I det fjärde temat berättar de om sin subjektiva sociala 

anpassning och/eller integration i det gotländska samhället.  Slutligen, under femte temat samlar jag materialet 

för att undersöka eventuella gemensamma synpunkter, inställningar och betraktelsesätt, i förhållande till andra 

invandrare eller invandrargrupper i samhället.  

 

5.1 Första Temat: De första kontakterna och språket – Svenska för invandrare (SFI)                       

5.1.1 Bakgrund 

 

I denna första del berättar de intervjuade om upplevelser, erfarenheter och minnen kring de första kontakterna i 

samhället och om hur de lärde sig det svenska språket. Bakgrunden bland respondenterna varierar starkt 

beträffande utbildning, yrkeserfarenhet, intresse och motivation. Några ser vistelsen i Sverige som en parentes, 

medan andra räknar med att kanske aldrig återvända. Samtliga har haft behov av att lära sig svenska. Flera av 

dem som sökte asyl berättar att den långa väntan på en meningsfull utbildning eller arbete skapade onödigt 

slöseri med tid och krafter. Samtliga var överens om att bristande svenskkunskaper samt osäkerhet inför 

framtiden försvårade anpassningen i det gotländska samhället.  

5.1.2 Arbetskraftinvandrare och språket 

 

De flesta arbetskraftinvandrare uppfattade vistelsen i Sverige som en tillfällighet eller som ett stopp i en 

oplanerad resa. Av de fyra jag har intervjuat sökte sig tre av dem frivilligt bort från sina länder till en ny framtid, 

de hade inga traumatiska upplevelser av att lämna landet, familj eller vänner. Den fjärde sökte sig till Sverige 

som flykting. 

De flesta menar att kontakt och umgänge med infödda svenskar bidrog till att inlärning av grundläggande 

svenska skedde relativt snabbt, de hade möjlighet till vidareutbildning och via egna kontakter även till lämpliga 

arbetsuppgifter. En annan aspekt som lyfts fram i intervjuerna är att de flesta klarade sig med engelska som 

hjälpte dem att kommunicera och etablera nya bekantskaper under tiden de lärde sig svenska.   
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En av dem kom som flykting från Ungern 1956, vid 18 års ålder. Han tänkte arbeta och eventuellt skaffa sig en 

utbildning i Sverige. Tanken var att återvända hem när krisen i Ungern var över. Han berättar att på den tiden var 

det svårare att lära sig svenska än att skaffa sig ett arbete.  

”På den tiden fanns det inte svenskundervisning, som idag, man kom hit för att jobba och klara sig själv. Vi var 

inte behandlade som småpojkar utan som män! Jag lärde mig språket i vardagslivet”  

En kvinna från Polen minns de första åren på Gotland på 70-talet ”De första kontakterna vi hade var med 

polisen.  Andra bekanta vi hade kontakt med var våra jobbarkompisar. De var nyfikna på oss. Det var inte så 

många invandrare på Gotland. Vi var exotiska och skilde oss kanske i vårt temperament. Vi klarade oss bara på 

engelska på den tiden och det var spännande att lära känna svenskar”. 

5.1.3 Flyktingarna och språket 

 

De flesta flyktingar jag intervjuat kom till Gotland mellan 1991-1993. De var vuxna och hade lämnat ett 

etablerat liv i hemlandet. Flera påpekar att den första tiden i Sverige var oerhört kaotisk. De upplevde en 

osäkerhet kring vad de svenska myndigheterna förväntade sig av dem och var även oroliga framförallt på vad 

som skulle hända den närmsta tiden framöver. Efter att ha fått permanent uppehållstillstånd (PUT) var det 

svenskundervisning som gällde för de flesta flyktingar. Studier i svenska för invandrare (Sfi) tog, helt naturligt, 

olika lång tid för olika personer. Flyktingarnas förkunskaper, undervisningens upplägg och klassgrupperingar 

varierade. Några kvinnor talar om att det tog längre tid för dem att lära sig svenska än vad det tog för deras män. 

Några orsaker som nämnts är t.ex. att några av dem var småbarnsmammor och väntade på att vara berättigade till 

barnomsorg först vilket gjorde att de var hemma. Hemma talade de sina inhemska språk med maken och barnen. 

Efter att ha bott i flyktingförläggning i väntan på ett positivt besked var flera också glada för att kunna tillbringa 

tiden tillsammans med familjen.  

De flesta tycker att det var jobbigt att gå i skolan i vuxen ålder eftersom detta inte stämde överens med de 

funktioner de hade haft i sina ursprungsländer. Samtliga nämner att Sfi-lärarna var bland de första kontakter de 

hade, förutom några tjänstemän. Det är viktigt att nämna att på Komvux träffas de flesta nyanlända invandrare 

för att läsa sfi och det leder till att nya bekantskaper etablerats   

De flesta akademiker och de som kommit från storstäder har försökt att lära sig språket så effektivt som möjligt 

för att kunna komma ut på arbetsmarknaden och etablera sig i det gotländska samhället. Ett problem som 

akademikerna lyfter upp i intervjuerna är besvikelsen över den sfi-klass de hamnade i.    

En kvinnlig akademiker från Litauen uttrycker sin besvikelse och förvåning över undervisningen i svenska. ”Jag 

var väldigt angelägen att lära mig svenska. Det var oerhört viktigt för mig. Jag ville läsa tidningar, förstå 

nyheterna på TV, prata med människor och söka jobb. När jag satt i klassrummet då fanns det också några 

klasskamrater från afrikanska länder som var analfabeter och några från arabländer som hade det väldigt svårt 

att skriva. De var tvungna att lära sig att skriva från vänster till höger. Jag var tvungen att anpassa mig till 

deras nivå. Jag blev chockad när vi började lära oss alfabetet från början… A, B och C under hela veckan!!  

Även andra som kommit till Sverige med universitetsutbildning, har uttryckt sin frustration över sättet att hantera 

utländska betyg. Deras allmänna uppfattning att det enda som behövdes för att gå vidare, förutom översättning 
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på deras betyg, var att lära sig det svenska språket. Flera har blivit besvikna när de inser att deras utbildning från 

hemlandet inte är gångbar eller måste kompletteras i Sverige.  

5.1.4 Anhöriginvandrare och språket 

 

Samtliga av de anhöriga jag intervjuat har fått uppehållstillstånd via ett etablerat förhållande. De flesta har ingått 

äktenskap med infödda gotlänningar och är bosatta på landsbygden. De menar att bo på landet har inneburit 

svårigheter med att etablera kontakter med grannarna. Två av dem följde med ena föräldern till Sverige och 

Gotland. De flesta är överens om att praktiserande av svenskan dagligen har bidragit till att skaffa sig 

grundläggande kunskaper och en förståelse av vanliga meningar och uttryck, men två erkänner att de har fortsatt 

att kommunicera på engelska med familjen. De flesta anhöriginvandrare har fått information om att det finns 

svenskundervisning på Komvux i Visby. Informationen har de fått via gemålen, landsmän eller via eget letande. 

De flesta kvinnliga medverkande, som själva tog reda på vilka möjligheter till svenskstudier som fanns i Visby, 

känner sig irriterade över svårigheterna att få ihop svenskundervisningen, familjeliv och eventuell fritid. Denna 

irritation grundar sig i att de flesta är bosatta på landsbygden och inte har körkort. De tycker även att 

kollektivtrafiken på Gotland är begränsad och att det inte underlättar pendlande till Visby.  

En kvinna från Lettland berättar om hur hon började lära sig svenska: ”Eftersom jag inte hade fått 

uppehållstillstånd brukade jag pendla mellan Lettland och Gotland. Jag köpte pocketböcker, jag gillade bl.a. 

Henning Mankell. Jag förstod bara lite av bokens innehåll men ändå läste jag”. 

 

En annan förklarar sina erfarenheter kring inlärning av det svenska språket ”Jag var självlärd men hade som 

önskemål att anmäla mig till Sfi. Jag kunde prata och göra mig förstådd. Jag var gravid när jag började mina 

studier och då var jag tvungen att avbryta igen. När jag anmälde mig en andra gång då behövde jag bara göra 

det slutliga provet och klarade det”  

 

En som kom till Gotland vid 19 års ålder berättar om sin nyfikenhet och längtan över att kunna kommunicera 

med andra ungdomar på svenska ”Jag lärde mig det svenska språket genom att besöka caféer, jag hade med mig 

en ordbok för att lära mig nya ord hela tiden. Jag försökte klura ur vad folk pratade om. Försökte känna igen 

orden, men hade det svårt att förstå när man bildade meningar och så. Jag kunde redan flera språk, rumänska, 

engelska, franska, började lära mig spanska och svenska”  

   

5.2 Andra Temat:  Att komma in på den Svenska/Gotländska arbetsmarknaden 

 

Att komma in på den svenska/gotländska arbetsmarknaden är med rätt hög sannolikhet ett av de viktigaste målen 

som en invandrare vill nå, oavsett när, hur och varför han eller hon sökte sig till Sverige.  
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5.2.1 Arbetskraftinvandrare och arbetsmarknaden  

 

Det är ett bekräftat faktum att arbetskraftinvandrare under 50- 60 talet var yrkesskickliga och att de flesta av dem 

hade ett ordnat arbete innan ankomsten till Sverige. De arbetskraftinvandrare jag intervjuad emigrerade till 

Sverige under perioden 1956 – 1970 och var mellan 18 och 24 år gamla vid ankomsten. Trots att de kommer från 

olika länder, kulturer och etniska grupper hade de något i gemensamt, de sökte sig till en ny framtid. Det var inte 

så svårt att lämna landet, familj eller vänner eftersom de menar att de inte hade långsiktiga planer i Sverige. Av 

de fyra jag har intervjuat, var det bara en som hade ordnat arbete. De andra tre hamnade i Sverige av olika 

anledningar: En kom som flykting vid 18 års ålder pga. Ungernkrisen 1956. Den andra kom med sin svenska 

flickvän från USA, lyckades komplettera sina studier och tog läkarexamen vid Karolinska Institutet i Stockholm. 

Den tredje ville både komplettera sina studier i Stockholm och skaffa sig ett arbete. Oavsett anledning fann 

samtliga ett arbete strax efter ankomsten till Sverige.   

Deras förhoppningar var att arbeta och spara ett kapital som skulle möjliggöra en investering i hemlandet. På så 

sätt skulle de skapa bättre levnadsvillkor i unga år. Trots dessa planeringar eller drömmar var det ingen av dem 

som återvände till sitt hemland. Istället bildade de familj i Sverige och stannade kvar. Samtliga berättar även att 

de inte har haft någon svårighet att hitta ett arbete eller sysselsättning under de första åren i Sverige. Deras 

språkkunskaper ifrågasattes inte och de ser sig själva som flexibla och anpassningsbara.  

En av dem minns att ungrarna som kom vid slutet av 50-talet och början av 60-talet kunde känna sig välkomna i 

Sverige, svenskindustrin skrek efter arbetskraft och möjligheterna att få ett arbete var optimala och 

arbetskraftsinvandrare hamnade inte på något flyktingläger, utan så fort de landade fick de bostad och arbete. 

Han uttrycker sig på följande sätt: ”Jag måste säga att de ungrarna som flydde blev betraktade som hjältar som 

flydde från kommunismen. De var unga, arbetsföra och villiga att anpassa sig. Så de blev enormt väl 

omhändertagna!  Sverige tog två flugor i en smäll. Att man tog emot flyktingar och arbetskraft. Sverige tog emot 

nästan 10 000 ungrare. Och det var oerhört mycket i relation med resten av världen tog emot alltså” 

De är överens om att de kom till Sverige vid rätt tillfälle, det var högkonjunktur inom industriområdet, de var 

unga, hade hygglig utbildning och ville tjäna pengar. Anpassningen till den svenska arbetsmarknaden gick 

smärtfritt och gjorde det lättare att komma i kontakt med det sociala livet. De hade egna rutiner och försörjde sig 

själva. ”De arbetarna ville verkligen assimileras så till vida att de inom 2 - 3 år hade bytt namn till och med. 

Deras egna inställningar var att bryta så mycket med sin förflutna som möjligt att de ville bli bättre svenskar än 

svenskarna själva”.  

Respondenterna berättar om hur viktigt det var att ha egen försörjning eftersom det bidrog till att de fick en 

enorm självtillit och framåtanda. Samtliga är medvetna om att dagens arbetsmarknadssituation i Sverige har 

förändrats radikalt och att detta påverkar de nya invandrarnas introduktion i samhället. De är kritiska till hur 

invandrare idag omhändertas av myndigheterna och menar att detta har lett till att invandrare ses som en 

belastning istället för en tillgång. När de invandrade fanns det inte tanken på att bli försörjd men idag, menar de, 

är det vanligt att få försörjningsstöd. Två av dem som haft möjlighet att arbeta sedan ankomsten till Sverige 

uttrycker sig känsloladdat: ”Jag fick aldrig något bidrag i Polen. Att få ekonomisk hjälp är inte en självklarhet 

för invandrare. Många blir överraskade om hur lätt många svenskar har, utan arbete. Delaktigheten i samhället 

är viktigt! Genom arbete får man mycket självförtroende och självkänsla, ett sätt att inte bli beroende av staten” 
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En man från f.d. Jugoslavien tycker så här: ”Människan är i grunden en lat varelse. Det är du och jag, det är vi 

alla. Om man får tillvaron fixad månad efter månad, år efter år, med pengar och allting, kommer man inte att 

anstränga sig och kämpa. Då försvinner instinkten och detta leder tills att man vill ha mera och mera.  

Invandrare som kommer hit har ingen aning om den sociala tryggheten som finns i Sverige. De vill jobba och 

vill hjälpa till med vad som helst och det ska samhället utnyttja”  

En ungrare berättar att han var anpassningsbar och flexibel när det gällde arbetstillfällena. ”Jag tog de tillfällen 

som fanns, och hade en strategi. Min ålder och familj påverkade. Om jag skulle ha velat stanna i en större stad 

skulle jag förmodligen inte ha lyckats få tjänsten jag fick på ön. Min familj och jag själv tyckte att Gotland var 

ett trevligt ställe att bosätta sig på, speciellt när man har barn. Så det blev Gotland och det bestämdes i augusti     

1978”. 

5.2.2 Flyktingarna och arbetsmarknaden 

 

De flesta flyktingar jag intervjuat blev placerade i förläggningen i Klintehamn, förutom en familj från Bosnien 

och Hercegovina som valde Visby som bosättningskommun efter att ha fått uppehållstillståndet beviljat på 

fastlandet. Flyktorsakerna varierar från politiskt förtryck, rädsla för etniskt förtryck, inbördeskrig, mm.  

Väntan på uppehållstillståndet på flyktingförläggningar varierar mellan ett till tre år. Väntetiden upplevdes av de 

flesta som mycket svår, fylld av osäkerhet, fruktan och extrem psykisk stress. En faktor som lyfts upp bland 

männen är den ofrivilliga inaktiviteten de påtvingades under väntetiden. En av dem berättar att han inte klarade 

att vara inaktiv och ville göra något under sin tid i Klintehamn. Han bestämde sig för att samla en grupp 

asylsökande och be Invandrarverkets personal i Klintehamn att ordna några sysselsättningsplatser åt dem. Efter 

några veckor hade Skogsvårdsstyrelsen ordnat några enkla arbetsuppgifter utan ekonomisk ersättning. Det hela 

byggde på frivillig basis och sysselsättningen fick gruppen att få sin arbetsmoral och självkänsla tillbaka.  

Samtliga respondenter har gymnasiekompetens som lägsta utbildningsnivå, några av dem har angivit vid 

intervjutillfällena att de var färdigutbildade vid ankomsten till Sverige. Bland de yrkesbeteckningar som nämnts 

finns det sjuksköterska, trätekniker, ingenjör och agronom. Några andra berättade att de var verksamma och 

jobbade med administration inom företag och byggbranschen. De var relativt unga, 15-25 år gamla, och hade 

inga läs- eller skrivsvårigheter när de kom till Sverige. Snarare anger några av dem att de behärskade flera språk. 

Två av dem anger att de bara kunde tala sina respektive modersmål.  

Efter att ha fått uppehållstillstånd önskade samtliga att skaffa sig ett arbete, ha en månadslön och sluta vara 

beroende av staten, men arbetsmarknaden på Gotland var väldigt begränsad, särskilt för flyktingar. De krav och 

restriktioner som ställdes för att bli inskrivna som arbetssökande på arbetsförmedlingen var inte rimliga, anser de 

flesta, då invandrare som inte kunde uppvisa intyg på avslutad kurs i svenska för invandrare inte hade möjlighet 

till inskrivning. De flesta jag intervjuat uttrycker en negativ uppfattning om det svenska bidragssystemet och att 

de har upplevt en sorts förnedring eller skam över att leva på socialbidrag när de velat och kunnat försörja sig 

själva. En yrkesutbildad bosnisk kvinna, uttryckte sin frustration: ”I våra länder försörjer vi oss själva, ingen vill 

vara en parasit”. Med uttrycket ”våra länder” menade hon länderna som bildade f.d. Jugoslavien. 
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De med akademisk bakgrund anser själva att de hade det svårast eftersom språkkravet var större. En av dem 

uttrycker sin djupa besvikelse på följande sätt: ”När jag var motiverad och sökte jobb eller presenterade mig för 

någon arbetsgivare, blev jag bemött av tystnaden! Jag fick varken ”Ja” eller” Nej”. Mina papper eller 

handlingar sorterades av en osynlig handläggare och kastades i en osynlig papperskorg” 

Två kvinnor berättar att när de sökte hjälp på arbetsförmedlingen, blev de hänvisade till att söka jobb själva. En 

av dem sökte en arbetspraktik för att öva sina svenskkunskaper, men hon fick inte chansen för att hennes svenska 

var dålig. Hon fortsätter och uttrycker sin irritation ”Jag har knackat själv på varje dörr och sökte jobb på olika 

industrier och företag. Jag har gått på träteknisk utbildning. Jag fick jobb tack vare att jag vågade komma ut på 

arbetsmarknaden själv. Jag ville bara ha en chans, jag hade 4 års utbildning. På den tiden var jag den enda 

inskriven på AF Gotland som hade en sådan utbildning. Det ville jag utnyttja utan att behöva komplettera 

något”.  

De andra kommenterar sin väg till arbete: ”Tack vare egna kontakter med landsmän eller personer som talade 

samma språk, kunde jag ordna en praktik och ett arbete. Min länk var en ny bekant som hade kommit på 60-70 

talet från f d Jugoslavien. Det handlar om att vara flexibel och ta de jobb som finns till hands, Jag kunde lite 

svenska och det räckte för att jobba som städerska, så jag klarade mina arbetsuppgifter bra. Det har tagit sex år 

att komma till rätta i arbetslivet och få de administrativa arbetsuppgifter jag hade och har kompetens till”. 

5.2.3 Anhöriginvandrarna och arbetsmarknaden 

 

De flesta anhöriginvandrare jag gjort intervju med nämner att de två vanligaste tillvägagångssätten de har använt 

sig för att söka och skaffat ett jobb har varit: att själva kontakta arbetsgivaren eller via egna kontakter, där den 

nya familjen och nya gotländska bekanta har hjälpt till. De flesta har bott på landsbygden och inte har haft 

körkort. Några har flyttat och är verksamma i Visby.  

En av de yngre, som återförenade sig med sin mamma på Gotland berättar att hennes första kontakt med 

arbetslivet var genom en praktikplats på ett konditori. Hon anmälde sig till arbetsförmedlingen och fick stöd i 

olika arbetsmarknadsåtgärder. Hon berättar att hon hade tålamod med insatserna arbetsförmedlingen erbjöd och 

att hon brukade tacka ja till vad hon fick. ”Det tog lång tid men till slut har jag fått en anställning jag trivs med. 

Jag har aldrig gett upp. På jobbet har jag aldrig känt mig som en invandrare. Jag har aldrig känt mig mobbad, 

trakasserad eller utanför. Det finns några invandrare som arbetar där också, för det mesta är alla sociala. Jag 

duger på mitt jobb” 

Fyra av dem hade en universitetsutbildning vid ankomsten till Gotland och som jag tidigare nämnt upplevde 

dessa akademiker att den gotländska arbetsmarknaden var svår. De uttrycker, som akademiska flyktingar även 

gjorde, samma frustration över hur valideringar och kompletteringar av utländska utbildningar behandlats i 

Sverige. En kvinna från Litauen uttrycker sin besvikelse på det här sättet: ”Jag ger inte upp, utan söker om och 

om igen, men man får fortfarande ett nej. Till slut tänker jag att det är något som är fel, men jag vet inte vad det 

riktigt är. Jag vill inte utesluta att det handlar om att jag är utländsk, men så är det tyvärr. För många 

arbetsgivare är det bara kunskaper och svenska betyg som räknas, även om arbetsgivaren inte säger det 

formellt”  
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En lettisk kvinna uttalar sin förvåning och besvikelse över den brist på information hon som nyanländ upplevde 

vid de möten hon haft med Migrationsverket. Hon utvecklar och berättar ”Min f.d. sambo tyckte att han själv 

kunde försörja mig och barnen och jag fick vara hemma. Jag hade ingen aning om att jag kunde vända mig till 

Arbetsförmedling och söka jobb. Ingen informerade mig om vilka möjligheter jag hade” Efter ett par år 

arbetssökande fick hon ett vikariat inom vården, trots att hon är färdigutbildad sjuksköterska i Lettland.  

En polska som emigrerade till Sverige och Gotland 1985, har haft en annan erfarenhet. Hon har genom makens 

kontakter etablera och anpassa sig i det gotländska samhället, hon uttrycker sina erfarenheter på följande sätt: 

”Språket var det första steget. Jag har anpassat mig och aldrig blivit bemött med motstånd, jag har levt som en 

svensk nästan. Angående integration, det är möjligt att begreppet fanns, men jag har aldrig lagt märkte till det. 

Det var lättare att få jobb på den tiden” 

En kille från Rumänien tyckte att det var svårt att lära sig svenska men när han fick möjligheten att bli 

timanställd så förändrades det mesta. ”Jag kunde inte så mycket svenska men fick jobbet ändå. Jag lärde mig 

otroligt mycket svenska på jobbet med olika människor. Olika dialekter var svåra att förstå. Det var 

uppmuntrande att arbetsgivaren kunde lita på folk trots språkliga brister” 

5.3 Tredje Temat:  Att komma från Östeuropa -                                                                  

Fokus på attityder, fördomar och diskriminering 

 

Att komma från Östeuropa är kärnan av mitt arbete, då jag ha varit intresserad på respondenternas upplevelser 

och erfarenheter i Västeuropa. I den här delen behandlar jag de individuella svar jag fått men även drar jag 

generella slutsatser med avsikt att belysa följande frågeställningar: Hur har respondenterna upplevt och upplever 

sin anpassning och/eller integration i det gotländska samhället?  Har det varit en fördel eller en nackdel att 

komma från Östeuropa? 

5.3.1 Bakgrund  

Sedan andra världskriget delade järnridån de västra delarna från de östra fram till 1989, Så sent som för 22 år 

sedan var Europa en delad kontinent och idag har Europas karta ritats om. Nya stater har upprättas och andra har 

blivit självständiga efter Sovjetunionens fall. Samhällena i Östeuropa har genomgått en radikal förändring. Dessa 

förändringar bidrog till att EU:s östutvidgning blev en av viktigaste prioriteringarna på 90-talet. Den 1 maj 2004 

anslöt sig tio nya länder till EU, Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, 

Tjeckien och Ungern, den största enskilda utvidgningen i EU:s historia. Den 1 januari 2007 blev Bulgarien och 

Rumänien nya EU-medlemmar. Samtliga, förutom bosnier och serber, kommer från länder som idag är en del av 

EU. 

I en artikel i Svenska Dagbladet reflekterades över de nya medlemmarnas ekonomiska integration och det 

politiskt samförstånd mellan staterna.  Barbara Törnqvist-Plewa, professor i öst- och centraleuropeiska studier i 

Lund, säger ”Det finns mycket forskning som visar att Östeuropa som helhet har fått tjäna som ett slags gjutform 

för en västeuropeisk identitet”. Hon förklarar att europeiska makthavare genom historien bidragit till att förstärka 

gränserna. Som exempel nämner hon att Europa är indelat i en slavisk och en germansk/anglosaxisk kultursfär 

och att Napoleon och den ryska tsaren delade kontinenten i denna kulturgräns. Professor Törnqvist-Plewa tilläger 
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att när Adolf Hitler började benämna östeuropéerna för ”untermenschen” utnyttjade han bara en bild som redan 

fanns och även Josef Stalins järnridå motsvarade i stora drag de tidigare uppdelningarna. Hon kommenterar även 

följande: ”Västeuropa har alltid avgränsat sig mot öst som stått för det mindre kulturellt utvecklade och 

ekonomiskt efterblivna”. 82 

I samma artikel uttrycker Sveriges radios korrespondent Kjell-Albin Abrahamsson, som rapporterat från Öst- 

och Centraleuropa i 30 år, följande: ”Svenskarna är fullt nedlusade med fördomar och att det alltid funnits en 

kulturgräns och ibland även en rasistisk gräns mellan väst och öst.” Abrahamsson menar även att västerlänningar 

har kallat östeuropéer för hundar, barbarer och ”untermenschen” och att etablerade västerländska EU:s 

medlemsländer ser de nya tillträdande Östeuropeiska unionsmedlemmarna som ”EU:s B-lag” som inte skall ha 

samma rättigheter som andra EU medborgare.  

5.3.2 Respondenternas positiva erfarenheter 

 

De flesta tycker att det är lättare att komma in i det gotländska samhället om man är betraktad som europé. Trots 

att de varken tillhör samma kultur eller delar samma värderingar är de flesta överens om att kulturskillnaderna i 

förhållande till Sverige är inte så stora. Levnadssätt och uppträdande i samhället är inte så olika det heller. 

Samtliga är överens om att Stockholm och andra stora städer inte är så vänliga, men på Gotland upplever en 

majoritet att det inte finns en öppen främlingsfientlighet. Det har hänt att några har känt sig trakasserade på 

någon pub eller missgynnade t.ex. på arbetsförmedlingen, men ingen har upplevt rasistiska påhopp eller liknande 

företeelser. Kvinnorna är överens om att de har haft väldigt lätt att anpassa sig till levnadsförhållandena på 

Gotland och att de har haft mer tid för familjen än vad de skulle ha haft i en större stad. De förklarar närmare att 

skillnaden mellan deras hemländer och Sverige inte är så stor, däremot fick de en ökad möjlighet till jämställdhet 

och tid över för egna intressen.   

En man från Polen påpekar att idag är det en fördel att komma från Europa. Under intervjun utvecklar han sitt 

resonemang med att fästa uppmärksamheten på EU:s östutvidgning. Han menar att genom östutvidgning har 

bilden av polackerna påverkats positivt, från att ha varit östeuropéer till att ha blivit EU-medlemmar och att 

mindre fördomar mot förstagenerations polacker leder till att den andra generationen, födda på Gotland, kan 

anpassas på ett naturligt sätt. Enligt integrationsverkets rapporter är de drygt 40 000 polacker som lever i Sverige 

väl integrerade, har jobb och utbildning. De flesta har samma bostads- och levnadsstandard som svenskar och 

umgås med svenskar.  

En yrkesskicklig ungrare som emigrerade till Sverige under arbetskraftsinvandringsperioden vid 60-talet 

reflekterade över sina upplevelser om hur han och många andra östeuropéer blev bemötta i Sverige. Han påstår 

att många som kom från Östeuropa betraktades som pålitliga antikommunister. Det uppfattades som positivt att 

östeuropéer som levde under sovjetisk inflyttande flydde till väst.  

”De som lyckades fly från Polen, Tjeckien eller Ungern var bra människor. Under kalla kriget mellan öst och 

väst var det enklare för Östeuropéer att flytta till Sverige, anpassa sig och assimileras pga. den befintliga, 

medveten eller omedveten, sympati för dem bland den svenska befolkningen. Man ska säga som det är, och jag 
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är helt övertygad om detta! att den svenska befolkningen är relativ konservativ och relativ antikommunistisk, 

speciellt var det gäller Sovjet. Det var lättare, tror jag, att fly från en kommunistisk diktatur och bli välkommen 

och integrerad, än att komma från en fascistisk diktatur och betrakta sig själv som kommunist. Det vågar jag 

påstå” 

En kvinna ursprungligen från Polen och som idag arbetar som lärare tycker: ”Jag har bott på Gotland i snart 40 

år och har inte upplevt någon märkvärdig kulturkrock. Skillnader mellan europeiska länder är minimala, 

framförallt mellan länderna från norra, öst- och Centraleuropa. Matkulturen har internationaliserats och vädret 

skiljer inte sig så mycket. Att jag kommer från väst eller öst har jag ingen aning om. Men att jag från Europa det 

är klart! Ett stenkast från Gotland ligger Polen, trots detta tog det mig 11 år att åka tillbaka dit första gången.” 

Respondenter som kommer från Bosnien, Polen och Rumänien ser sig själva som mer spontana och sociala än 

svenskar och samtliga upplever svenskarna som mer punktliga och försiktiga än vad de själva är.   

5.3.3 Respondenternas negativa erfarenheter 

 

De flesta som kommit från Baltikum och Ryssland uttrycker sin besvikelse på den allmänna negativa 

informationen som svensk media sprider om olika samhällsproblem som t.ex. människohandel, kriminalitet, 

korruption och vapensmuggling från deras hemländer. Respondenterna är medvetna om problematiken och att 

något måste göras för att hindra exempelvis människohandel. De tycker även att detta skapar negativa bilder och 

förutfattade meningar om befolkningen som ursprungligen kommer från de baltiska staterna och att detta har 

påverkat deras möten med gotlänningar.  

Efter att Sveriges Television visade ett program om fattigdomen i Lettland och hur de lettiska kvinnorna mellan 

18-30 års ålder tvingades att prostituera sig i Riga, blev en av de intervjuade bemött med misstänksamhet på 

Komvux i Visby. ”När jag läste på komvux närmade sig två svenska klasskamrater och ställde frågan: Har du 

också blivit tvungen att prostituera dig? De ställde frågan eftersom jag ingick i åldersgruppen. Jag kände mig så 

förnedrad och ledsen att det kunde bli så.”  Några kvinnliga medverkande, har berättat att de har försökt i olika 

sammanhang, både privat och offentligt, t.ex. vid skolor eller arbetsplatser förklara och informera om det 

samhälle de kommer ifrån.  ”Vi individer kan bidra med förklaringar och information men då måste vi låta 

övertygande och det är inte alltid lätt. I samtalet dyker hela tiden medias roll upp. Media har påverkat 

svenskarnas bild av letter oerhört mycket” 

En av dem som har bott på södra Gotland tycker att gotlänningar har mer kännedom om Estland pga. historiska 

förbindelser och mer etablerade kontakter men att hon har erfarit att kvinnor från baltiska länder och Ryssland 

kan betraktas som lycksökerskor ute efter någon välbärgat partner. Hon uttrycker sin besvikelse: ”Jag har märkt 

attityden att folk inte sett mig rak i ögonen”.   

Detta känslan bekräftas av professor Barbara Törnqvist-Plewa som tycker att svenskar ha utformat en klar 

hierarki bland balterna, där Estland står högst upp följt av Lettland och sist Litauen, en fallande skala från norr 

till söder. En förklaring är omfattning av kontakterna. Geografiskt sett är det närmare till Estland och det finns 

närmare 10000 ester i Sverige mot bara 2500 letter och 1300 litauer. Ülo Ignats, chefredaktör för Estlands 

dagblad och född i Sverige, tilläger att han aldrig mött verkliga fördomar om ester. En undersökning om hur 
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invandrargrupper hade lyckats ekonomiskt i förhållande till svenskarna visade att esterna var den enda grupp 

som hade högre inkomster i genomsnitt än svenskarna själva.83  

För ett par polacker var det en nackdel att vara östeuropé. Det var i Sverige som de blev medvetna att de var 

östeuropéer. En av dem i 55-årsåldern hänvisar till välkända nyhetsprogram som Rapport och Aktuellt, ”Via 

svenska media har det framkommit att oärliga polska bärplockare och lantarbetare har invaderat Sverige för att 

arbeta svart och även anklagas för att ta de jobb som var menad till svenska ungdomar”.  

Bland bosnier och serber framkommer att de har hört ryktena om organiserade kriminella jugoslaviska grupper 

eller ”juggemaffian” på fastlandet, framförallt i vissa stora städer. De flesta instämmer i att någon sorts 

organisation finns, men att de aldrig har haft personlig kontakt med någon av de medlemmarna. De är även 

överens om att här på Gotland har de inte upplevt några allvarliga trakasserier vad det gäller maffian, de hör 

bekanta göra skämtsamma kommentarer, men inget mer. Samtliga intervjuade från f.d. Jugoslavien upplever att 

de är väl integrerade i samhället och de har bra kontakt med både gotlänningar och andra invandrargrupper. En 

bosnisk kvinna uttrycker sig ”Jag har hört om jugoslaverna. Att de jobbar med maffian. Men jag tar inte illa 

upp, jag vet att de finns kopplingar men när folk talar om det med mig då menar de generellt. Jag tar inte det 

personligt.” En Bosnier berättar att i mitten av 90-talet fanns det en grupp entusiaster från f.d. Jugoslavien som 

ville starta en förening, några sporadiska möten ägde rum men det gick inte att sätta i verket. 

5.4 Fjärde Temat:           Social Integration - Anpassning 

5.4.1 Bakgrund 

 

I den här delen presenterar jag respondenternas subjektiva social anpassning/integration i det gotländska 

samhället. Med social anpassning/integration menar jag tillgången till ett svenskt socialt nätverk, kontakter, 

inflytande och referenser m.m. Jag har inte presenterat någon färdig definition på orden integration eller 

anpassning till respondenterna, utan låtit de berättat vad de själva upplevt och tycker. Berättelserna varierar och 

är präglade av egna tolkningar, erfarenheter och upplevelser som jag redovisar här nedan. 

5.4.2 Empirin 

 

Kvinnor som kommit till Gotland för ungefär 25-40 år sedan och är bosatta i Visby upplever den sociala 

integrationen som ganska positiv. De har etablerade kontakter med svenska familjer, känner sig delaktiga och har 

inga svårigheter att uttrycka sig på svenska. De förklarar detta med att de varit flexibla och anpassningsbara. De 

menar att de från början anpassade sig för barnens skull men att det med tiden är den andra generationen som 

genom sin assimilering påverkat livet i Sverige. Barnens skolgång och kontakten med de första 

barndomskompisarna bidrog att forma en bild av hur en traditionell svensk familj agerar i vissa situationer, 

gällande barnuppfostran, måltider, läggdags, etc. Bilderna krockade ibland, menar de flesta mammorna, därför 

att i de länder de kommer ifrån finns det mer utrymme för vuxna. ”Vuxna har mer tid för varandra och det 

verkar som om att barnen skall alltid vara i centrum här i Sverige”, menar en av dem. Integrering för många 
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familjer sker via barnens naturliga anpassning, det har resulterat i att föräldrarna kan känna sig trygga och 

delaktiga i det nya samhället.  

En kvinna från Bosnien uttrycker sin integration på det här sättet: ”Hela familjen känner att vi tillhör Sverige. Vi 

pratar svenska hemma pga. av min yngsta dotter talar bara svenska. Vi har stannat på Gotland för att barnen 

trivs här annars skulle vi ha flyttat till fastlandet eftersom det är lättare och smidigare att ta sig till Bosnien 

därifrån. Vi känner oss välkomna, vi har kompisar och vi har jobb. Jag känner mig som en gotlänning, jag har 

mitt hus, min familj, det här min gata. Så känner jag” 

En av dem tycker att varje nation har någon sorts livsstil, sina oskrivna regler och seder. Hon anser att om en 

invandrare kommer till ett nytt land och har för avsikt att stanna, då är det varken integration eller assimilering 

som gäller, utan anpassningen nästan en skyldighet. Respondenten flydde från en kommunistisk regim då hon 

inte hade friheten att tycka olika eller uttrycka sig fritt, här i Sverige däremot upplever hon att hon har de 

möjligheter och rättigheter hon drömde om, men att det är hennes skyldighet att lära sig språket för att kunna 

klara sig i samhället. Hon uttrycker sig så här: ”Hemma, inom mina fyra väggar kan jag faktiskt göra som jag 

vill. I samhället kan jag inte begära att det är samhälle som ska förstå mig utan det måste vara tvärtom om jag 

vill trivas här och vill leva resten av mitt liv. Jag, jag tycker att anpassning är bättre. Jag tycker att man inte har 

något val”. 

Angående sin identitet berättar en polska som bott i Visby i 25 år att hon funderar inte länge på sin nationalitet. 

Hon är i dagsläget svensk medborgare men detta påverkar varken positivt eller negativt hennes vardag, familj 

eller arbete. Hon avslutar kommentarerna om sin anpassning så här: ”När jag bestämde mig att flytta till det här 

samhället då hade jag också bestämt att anpassa mig och göra min bästa för att leva här. Det var enkelt, annars 

skulle jag ha svårigheter. Jag bor och lever här, jag lever nuet” 

Bland de manliga respondenterna, som bott länge i landet och på Gotland, finns det bara en som relaterar en del 

av sin integration till barnens uppväxt i Sverige. Respondenten är ursprungligen från Ungern och har bott drygt 

45 år i Sverige och mer än 30 år på Gotland. Han minns med glad förvåning att det fanns hemspråksundervisning 

och att hans familj till och med blivit kontaktad av Gotlands kommun för att välkomna barnen till en ny klass. 

Han fortsätter med att han upplevde sin vardag som vilken svensk som helst, arbete, familj och rutiner. Däremot 

påpekar han att när hans fyra barn började med fritidsaktiviteter etablerade han och hans familj nya bekantskaper 

och fick nya vänner. Han tycker att den sociala integrationen var relativt enkel och smärtfri pga. att han hade 

skaffat familj med en svenska och att han hade en makalös tur med de kontakter och referenser han kände och 

vägledde honom till lämpliga utbildningar och arbeten. ”Jag upplever att jag är ganska väl anpassad till det 

svenska samhället” avslutar han.  En man från f.d. Jugoslavien, som kom till Sverige under 60-talet som 

arbetskraftsinvandrare, är även nöjd med sin sociala integration. Denne förklarar att hans enda mål när han var 

yngre var att arbeta och spara ett kapital. Han upplevde då inget behov av att etablera djupare kontakter med 

svenskar eller lära sig svenska flytande. Efter mer än 40 år förklarar han att hans livssyn påverkades av 

omgivningen och de få människor han hade kontakt med. Han tilläger att har skaffat sig själv en plats i samhället 

genom att starta eget och driva sin egen verksamhet p.g.a. han har alltid upplevt att den svenska 

arbetsmarknadspolitiken är krånglig och mycket byråkratisk. Han avslutar med följande mening: ”Jag gillar inte 

att myndigheter skall kontakta mig hela tiden, jag är ingen belastning för samhället då jag alltid har arbetat och 
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betalat skatt. Jag tycker att jag är integrerad, visst saknar jag Jugoslavien men den Jugoslavien jag saknar finns 

inte länge”  

I kontrast till tidigare uttalande har två äldre män uttryckt en viss besvikelse och frustration över att inte känna 

sig accepterade till fullo. De kommer från olika länder och har bott mellan 45 och 50 år i Sverige. Både berättar 

att de inte fick möjligheten till lämpliga arbetsuppgifter trots alla insatser de gjorde för att anpassa sig i det 

gotländska samhället. En av dem berättar öppet att ungdomsåren var tuffa utan kontakt med släktingar, vänner 

eller förebilder. Sökande av en identitet i vissa ungdomskretsar ledde till att han begick brottsliga handlingar som 

snatteri, stöld och drogkonsumtion. Efter att ha avtjänat ett fängelsestraff och gått vidare i livet genom att utbilda 

sig och etablerat ett framgångsrikt eget företag upplever han att han är, i andras ögon, fortfarande den där 

utlänningen som flydde en gång. Även hans barn blev också skickliga hantverkare, båda är födda och uppväxta i 

Visby och betraktas som gotlänningar. Respondenten kompletterar att han aldrig har gått i svenskundervisning 

och det är därför han bryter som har gör. Han har lärt sig svenska genom alla möten har haft och varit mycket 

intresserad av samhällsdebatten i Sverige.   

”Jag har velat skriva flera insändare men jag kan inte stava rätt, tyvärr. Mina barn har inte velat hjälpa mig 

med det, de kanske tyckte att det var pinsamt. Jag gick aldrig i skolan, jag har problem med brytningar, jag kan 

inte ta bort min brytning!”  Om jag återvänder hem skulle jag betraktas som svikare, att jag stack när landet satt 

i skiten. Förutom det, de gånger jag åkt, har folk frågat mig: ”I vilket land bor du? På grund av att bryter på 

mitt eget modersmål”. 

En till man uttrycker sin frustration, han kom från Polen under 70-talet och är väldigt kritisk mot 

integrationspolitiken, då han menar att Sveriges integrationspolitik inte är genomtänkt. Det är viktigt att 

poängtera att den intervjuade var arbetssökande och ganska upprörd över sin situation när frågestunderna ägde 

rum. Detta ser jag som ett positiv bidrag till min uppsats då han upplever en dold diskriminering och en 

missgynnande behandling i hans jobbansökningar.   

”Jag lärde mig språket själv och läste Kalle Anka och ett antal tidningar. Jag lärde mig svenska genom samtal 

och möten med svenskar men även med andra utlänningar, det är kanske anledningen att jag bryter tills idag.  

När du blir arbetslös då är det upp till dig att leva på socialbidrag eller starta eget, något typisk för invandrare 

som kapitulerar. Jag vill inte återuppleva att bli sorterad igen eller höra att jag är överkvalificerad, att jag är 

för duktig eller kanske möta bara en tystnad. Det finns en inre konflikt inom mig, jag är fortfarande till hälften 

diplomat till hälften rebell”  

Flyktingar och anhöriginvandrare som bott på Gotland i 20-25 år har påbörjat sin sociala integration i kontakt 

med svenska myndigheter t.ex. Polismyndigheten, Migrationsverket, Integrationsverket, Arbetsförmedlingen, 

Flyktingmottagning, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Individ och familjeomsorgsförvaltningen (Social 

service), Försäkringskassan, Skatteverket och sist men absolut inte minst Komvux.  Dessa människor kom till 

Sverige när den svenska arbetsmarknaden inte kunde erbjuda arbetstillfällen som den gjorde fram till mitten av 

70-talet. Samtliga respondenterna har bemött stora krav, från godkända svenska kurser till intygad 

dokumentation om yrkeskunskaper. Några har även nämnt körkortstillstånd, grundläggande kunskaper i engelska 

samt datakunskaper som de mest vanliga hinder de mött under sitt arbetssökande. Samtliga har gått på Komvux 

och läst svenska. Flyktingars sociala integration skedde i första hand i kontakt med statliga och kommunala 

tjänsteman, men även genom att etablera kontakter med andra sfi-elever i Komvux:s korridorer. Dessa möten i 
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skolan skapar en viss tillhörighet med andra invandrarelever, en vi - nyanlända känsla, däremot har flera 

östeuropeiska akademiker påpekat att de upplevde ha det lättare på lektionerna än andra invandrargrupper och att 

detta hindrade dem att lära sig svenska fortare eftersom andra behövde mer tid och extra hjälp.  Samtliga 

flyktingar är överens att det tog längre tid att lära känna ”vanliga” svenskar. Flyktingar påpekar även att de inte 

har emigrerat frivilligt från sina hemländer, utan har varit tvungna av olika omständigheter. 

En glad och karismatisk rumänsk tjej som flyttade till Gotland, när hon var 19 år, efter att hennes mamma hade 

gift sig med en gotlänning, uppfattar sin integration och anpassning som lycklig. Detta beror på, tycker hon, 

hennes ålder, kön, matlagningskunskaper och livsglädje. Hon förklarar att hon aldrig upplevt en ”vi och dem 

känsla”. Hon tycker att hennes nyfikenhet haft stor inverkan, eftersom hon ville etablera nya bekantskaper och 

vänner. En intressant tanke som respondenten delar med sig är att invandrarkvinnor har större möjligheter än 

invandrarkillar då hon menar att invandrarkillar kan upplevas som ett hot, eftersom den allmänna uppfattning 

svenska killar har är att invandrarkillar kommer och tar deras kvinnor. Hon tror även att utländska män, oavsett 

var de kommer ifrån, har det lite svårare än invandrarkvinnor att anpassa sig här i Sverige och att ett säkert kort 

för en lyckad integration är matlagning, ”Mat öppnar dörrar”, ler hon. Hon berättar att genom rumänska kända 

maträtter som t.ex. kåldolmar, etablerade hon djupare kontakt med sina arbetskamrater, som i sin tur lärde henne 

gotländska lammrätter.  ”Hittills har jag tillbringat mer tid av mitt vuxna liv på Gotland och jag hört att jag 

blivit gotlänning. Invandrare kan man alltid vara, jag är en hybrid! Man präglas av de människor man umgås 

med och det språk som finns omkring mig.” 

Två killar som även kommit som anhöriga upplever sin anpassning som lätt. Trots att de bodde på södra 

Gotland, fick de sysselsättning ganska snabbt och tränade svenska hemma. Båda var unga, nyfikna och sökte 

arbete själva. Kontakten med Arbetsförmedlingen var väldigt sporadisk de första åren. En av dem berättar att 

hans sätt att komma i kontakt med svenskar var under fritiden ”Jag var väldig aktiv inom en idrottsförening där 

var det lättare att skaffa mig jobb och kontakter genom andra medlemmar. Med åren har det blivit svårare och 

svårare att komma ut på arbetsmarknaden” En annan utökar sina möjligheter till arbete genom att fortsätta hålla 

fast i sina etablerade kontakter på Gotland. ”Mitt sociala nätverk är blandat med både svenskar och utlänningar. 

Många av mina gotländska vänner och bekanta har flyttat till fastlandet, De utgör idag min länk till fastlandet 

när jag reser dit eller söker arbete, Det är lättare att komma in i det gotländska samhället men det är svårare att 

få arbete här.  I Stockholm däremot är det lättare att få jobb men det kan vara svårare att bli accepterad”. 

En bulgarisk kvinna är nöjd med sina egna insatser och de möjligheter hon fått i det gotländska samhället. Hon 

upplever att hon har kommit långt men att tror inte att hon kommer att vara helt och hållet en del av det svenska 

samhället. Hon tycker att hon inte haft stora svårigheter med att kommunicera med folk och aldrig upplevt att 

folk avvisat henne pga. hennes brytning ”Jag strävar inte heller efter att vara eller känna mig som gotlänning. 

Jag är bulgar. Jag tycker om Gotland. När jag är i Bulgarien saknar jag Gotland, men jag kan inte säga att jag 

är gotlänning”.  

Några kvinnliga respondenter, som är uppväxta i de baltiska huvudstäderna Vilnius, Riga och Tallinn bor idag på 

den gotländska landsbygden. De har visat sin besvikelse över de få sociala kontakter de haft möjlighet till. 

Samtliga är akademiker och söker lämpliga arbeten som motsvarar deras kvalifikationer, de har även varit 

kritiska mot svenskundervisningen i tidigare kommentarer. En vanlig uppfattning hos dem är att de har trott att 

gotlänningarna hade bättre kunskaper om de baltiska grannarna. En av dem berättar om sina etablerade kontakter 
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på Gotland: ”Jag har anpassat mig och förstå hur det gotländska samhället är, men mina närmaste vänner som 

jag har idag är faktiskt ester också. Det finns ester bosatta på Gotland sedan andra världskriget och andra som 

har invandrat till Sverige under Sovjetunionens fall” En annan kvinna kommenterar: ”Vad gäller integration är 

det för mycket prat men inget gjort. AF kan ha lyckats ibland ordna någon praktik, men senare då?  Jag känner 

fortfarande att jag är från Litauen och att jag inte är en av dem”. 

 

5.5 Femte Temat:  Östeuropéer i förhållande till andra invandrargrupper 

5.5.1 Bakgrund 

 

Syftet med följande teman är att ta reda på hur respondenterna förhåller sig till andra invandrargrupper i det 

gotländska samhället. Samtliga var väldigt stolta över sina nationer och har uttalat sig med glädje över respektive 

ländernas historia, natur och kultur. När jag ställde frågan om vilka fördelar och nackdelar de upplevde de som 

östeuropéer, svarade de flesta i första hand som bosnier, bulgarer, ester, jugoslaver, letter, litauer, polacker, 

rumäner, serber och ungrare. De är katoliker, protestanter, lutheraner, ortodoxa, muslimer, agnostiker och 

ateister. De flesta har betraktat sig själva som icke-kommunister men har däremot gedigen erfarenhet om hur det 

är att leva i kommunistiska styrda regimer. Samtliga är idag EU-medborgare, förutom bosnier och serber. 

Samtliga behärskade det latinska alfabetet. De som ursprungligen kom från Bulgarien och Serbien behärskade 

även det kyrilliska alfabetet.  

5.5.2 Empirin 

 

I den här delen hamnar nationaliteterna i bakgrunden för att redovisa ”vi-känsla - vi östeuropéer”. En del 

föreställningar om de andra invandrargrupperna framkom under intervjuerna. Det intressanta är att trots att de 

medverkande kommer från flera olika länder och att intervjuerna varit individuella, hade samtliga liknande 

föreställningar av vad ”icke östeuropéer” är eller står för. Flera av dem, medvetet eller omedvetet, det vet jag 

inte, uttryckte sig ibland med ”vi européer” anda.  

Respondenterna har flera föreställningar om andra invandrargrupper. Den vanligaste föreställning är att 

afrikaner, araber och asiater har det svårare att komma in i samhället, eftersom svenskarna är lite mer reserverade 

mot dem. En man uttrycker sig om tidigare nämnda folkgrupper på det här sättet: ”Då måste man vara en 

stjärna eller att de upptäcker att du är en stjärna för att dörrarna ska öppnas till arbetssituationer och 

språkkunskaper”. En annan föreställning är att nyanlända invandrare har omoderna yrkeskunskaper, en utvecklar 

sin teori så här: ”Jag kan tänka mig att det är mycket få människor från Somalia som hittar ett lämpligt jobb i 

Sverige p.g.a. att de har en annan bakgrund. De kan ha hur bra kunskaper som helst men det är mera anpassat 

till andra miljöer än det högteknologiska svenska samhället”. 

Under mitt arbete har religionen inte varit något angeläget ämnet och i frågeformuläret har ingen fråga om 

religiös tillhörighet ställts. Å andra sidan, när det gällde att beskriva andra invandrargrupper i det gotländska 

samhället uttryckte sig några av de intervjuade om islam och om hur islam påverkar integrationen och 
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framförallt jämställdheten negativt. De menar att desto större kulturavstånd, kulturkrockar och skillnader mellan 

länder desto längre tid tar det att anpassa sig. En kvinna från Baltikum kommenterar: ”Det är en fördel att inte 

komma från ett muslimskt land och inte bära slöja”. En annan kvinna som betraktar sig själv som sekulariserad 

muslim tilläger: ”Om man kommer från ett europeiskt land så är det inte fientligt. När jag berättar vad jag 

kommer ifrån, då säger svenskar: det är ganska fint där, jag har varit där och jag skulle vilja åka tillbaka någon 

gång. Jag har haft det lätt på så sätt att jag alltid fått ett positivt bemötande. Skillnaden mellan Bosnien och 

Sverige är inte så stor. Däremot för personer som kommer från Irak och Iran kan jag tänka mig blir det 

svårare” 

I artikeln ”Andens taggtråd delar öst och väst” lyfter Åke Daun, professor i etnologi, fram en gammal 

föreställning hos svenskar om att folk inom östblocket har levt under så annorlunda förhållanden så att det har 

påverkat deras syn på stat och myndigheter negativt. Föreställningen att människor som kommit från Östeuropa 

till Sverige tycker att fusk är ok, grundas på en annan föreställning, nämligen att östeuropéer inte är präglade av 

den relativa solidaritet och jämlikhetskänsla som finns i Sverige. Daun förklarar närmare att den oroligheten över 

att de nya EU medlemmar ska komma till väst för att utnyttja välfärdssystemet bygger i grunden på det bedrägeri 

vi svenskar ser bland svenskarna själva. 84
 Det intressanta är att även de intervjuade har kommit med liknade 

kommentarer, men inte om sig själva som östeuropéer utan om andra invandrargrupper. 

Respondenterna framhäver i nästan alla intervjuer att de vet vilka rättigheter och möjligeter de har i Sverige och 

påpekar även att de tar ansvar för sina skyldigheter i det svenska samhället. De flesta anser sig veta hur det 

svenska bidragssystemet fungerar, men har en negativ uppfattning om att leva på försörjningsstöd om man kan 

försörja sig själv. Några har uttryckt sina föreställningar om andra invandrargrupper på följande sätt:      

”Jag tycker synd om de färgade, de är stämplade. Jag vet att integration inte hjälper. De nya invandrarna får 

bidrag och betalt för allt, de har ju ingen motivation! De har ingen aning om sina skyldigheter! Jag menar att 

vissa är väldigt duktiga på att ta reda på sina rättigheter och möjligheter men inte sina skyldigheter”.  

”Under tiden jag gick och läste svenska på Komvux upptäckte jag att många afrikanska flyktingar ville vara 

hemma och inte i skolan. Det kan bero på diverse problem att de inte orkade kanske”.  ”De nya invandrarna blir 

utlämnade till socialbidrag, de lever år efter år så där i decennier. Jag kan inte förstå hur de människorna 

klarar situationen år efter år. Det är ju inget värdigt liv”.  

De som har bott länge på Gotland, tycker att de nya invandrare, framförallt från afrikanska länder och 

mellanöstern, blir betraktade som grupper och att det påverkar deras möjligheter negativt i samhället, till skillnad 

från exempelvis thailändska kvinnor, som i dagens Gotland, betraktas som grupp med positiva egenskaper för att 

få ett jobb. De flesta även har nämnt att de har kontakt med människor med olika nationaliteter, men framförallt 

med landsmän som är bosatta på ön och med gotlänningar. En del kommer ihåg att de också hade svårigheter att 

bli betraktade som individer och att de blev medlemmar av en större grupp med samma egenskaper och 

värderingar. Idag är samtliga väletablerade på Gotland och har sitt eget sociala nätverk. ”Jag har känslan att det 

är väldigt lätt att dra en invandrargrupp över en kam. De som kommer från samma land, speciellt nu när det 

kommer flera, har de ingen chans att bli uppfattade som individer.” 

                                                 
84 Svenska Dagbladet, publicerad 13 april 2004 
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En tydlig fördel som, framförallt, flera kvinnliga respondenter har angivit är deras utseende i relation med andra 

etniska grupper som flyttat till Gotland. De menar att deras utseende påverkade de första kontakterna med 

svenska myndigheter men även hur de blev bemötta på allmänna platser. Två kvinnor från olika länder berättar: 

”När jag kom till Gotland på 70-talets fanns det inte så många invandrare då blev jag väl ihågkommen av alla 

man träffade, Jag var ju exotisk och då blev jag inte hopblandat med andra invandrare. Jag kan känna mig 

privilegierad eftersom jag aldrig har blivit behandlad som invandrare” Den andra tilläger: ”Det är lite svårt att 

jämföra eftersom jag kunde dra fördel av mitt utseende. Jag ser ut som vilken svensk som helst tills jag öppnar 

munnen, då hörs det att jag är inte svensk. Folk hör att jag inte är svensk först när jag börja prata, men i alla 

anonyma möten i Visby och överallt då har de ingen aning om att jag är utlänning” 

Några av dem har haft solidariska funderingar och tycker att alla människor borde ha samma möjligheter och 

inte bara skyldigheter. De har även talat om att i deras egna länder pekar man ut de grupper som inte är 

välanpassade eller integrerade. De allra flesta har en uppfattning om att i Sverige görs för många 

undersökningar, studier, statistiska tabeller, klassificering och grupperingar av människor. En polsk medborgare 

säger: ”Svenskar gör detta för att de vill ha koll på allt, de vill ha allt i ordning innan de fattar sina beslut, men 

resultaten blir densamme eftersom det handlar om människor och människor är alltid i konstant förändring.”  

En annan fortsätter diskussionen med en fundering: ” Är det samhället eller jag som bestämmer vem jag är?? Är 

det så relevant? Jag tycker att relevant är att ta reda på hur många språk jag kan!  Han berättar att han hade 

blivit tillfrågad vid ett tillfälle om vilken nationalitet han hade. Svaret skulle visa hur bra eller dåligt han låg till i 

samhället. ”Beroende på vilken svar du ger så stoppar de dig automatiskt i ett fack. Oavsett om du är professor i 

astronomi eller är städare i tunnelbanan. I en osynlig skala där USA och England med andra västeuropeiska 

länder låg på de två första platserna, låg jag bra till. I en värderingsskala från 0 till 10 skulle jag hamna på 3 

och efter mig kommer jugoslaver, greker, iranier och i en kategorisering inom ’den tysta rasismen’ befinner sig 

afrikaner längst ned på skalan.” 

En man från Bulgarien uttrycker sig så: ”Jag är helt övertygad att det är fortfarande så att folk i Sverige finner 

det lättare att vara integrerad i samhället om du kommer från Östeuropa till skillnad om du kommer från en 

annan världsdel. Möjligtvis skulle jag placera latinamerikaner som grupp två” 
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6.1 Avslutande analys och diskussion 

 

I analysen kommer jag att göra ett försök att se kopplingar mellan intervjuernas empiri, integrationspolitiken 

samt flyktingmottagning.    

Arbetskraftinvandrare anpassade sig till den svenska arbetsmarknaden snabbt, många av dem hade blivit 

erbjudna arbete av svenska företag innan ankomsten till Sverige. De togs väl emot av arbetsgivarna, som 

ordnade visum, resekostnader, arbetstillstånd, tillfälliga bostäder, tolk, försäkringar, fackliga kontakter, och så 

småningom skulle arbetskraftinvandrare få möjlighet till svenskundervisning på betald arbetstid. Svenska 

arbetsgivare gjorde stora investeringar pga. högkonjunkturen inom industriområdet och anställde unga 

arbetsvilliga med lämpliga och användbara yrkeskunskaper. Med utgångspunkt i litteratur jag läst och 

respondenternas berättelser konstateras att de flesta som kom under den perioden framförallt ville tjäna och spara 

en del pengar för att t.ex. lösa familjens ekonomiska bekymmer, investeringar eller förverkliga någon dröm. 

Arbetskraftinvandrare hade möjligheten att åka tillbaka hem om arbetssituationen inte var tillfredställande eller 

pga. andra orsaker. Generellt kan man säga att arbetskraftsinvandrare inte uppfattades som en börda utan snarare 

som en lösning för den svenska arbetskraftbristen. Deras anpassning till den svenska arbetsmarknaden var 

smärtfri och för många av dem även lukrativ. Det svenska språket lärde de sig beroende på vad dem hade för 

mål, de flesta lärde sig grundläggande svenska, så de kunde klara sina arbetsuppgifter och ha ett någorlunda bra 

socialt liv.  

 

De arbetskraftinvandrare jag har intervjuat blev anställda på fastlandet, vid slutet av 1950-talet fram till början av 

1970-talet. Jag analyserar deras svar, som individer och inte som grupp. De representerar inte någon gotländsk 

arbetskraftinvandring. Efter några intervjuer med tjänstemän som arbetat med invandrarfrågor på olika områden 

t.ex. Gösta Holmström, IF Metall, Owe Ronström, Högskolan på Gotland och Roger Kedja, Arbetsförmedlingen 

har jag fått upplysning om att arbetskraftinvandrare inte var verksamma på Gotland. Dessa fakta får stöd i den 

statistiken från SCB, då det visas väldigt tydligt att befolkningssammansättning på Gotland sjönk under 1960-

talets, då det var många gotlänningar som ”emigrerade” till fastlandet för att arbeta istället.  

 

Arbetskraftinvandrare som har bidragit till mitt uppsatsarbete kom till Sverige under perioden 1955- 1970-talet 

och har haft olika öppningar och öde i Sverige och på Gotland, gemensamt är att de haft det lätt att finna ett 

arbete och försörjt sig själva. De har haft möjligheten att göra sina livsval i Sverige som har påverkat deras 

nuvarande livssituation. Jag har tagit del av olika information, minnen och erfarenheter från olika perspektiv, 

detta har bidragit till dragning av generella slutsatser om arbetskraftinvandring men även komma nära dessa 

individers verklighet och livsval. Det konstateras också att östeuropeiska invandrare, som kom till Sverige under 

samma period, utan något arbetskontrakt, kunde ändå hitta ett arbete ganska omgående, skillnaden här är att de 

som emigrerade från öststaterna, med kommunistiska regimer, hade ett annat önskemål med Sveriges vistelse. 

Enligt en av dem, var de östeuropéer, som lyckades ta sig till Sverige, från kommunistiska regimer hård politik, 

välmottagna i Sverige. Många av dem ville börja ett nytt liv och ett stort antal bytte sina namn och pga. deras 

utseende kunde de ”smälta in i samhället” på ett annat sätt än vad andra etniska grupper skulle kunna ha lyckats 

med. Många försvenskades snabbt av rena friviljor, de ville stanna och assimileras, avslutar han. 
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Att ha ett arbete och egenförsörjning från start underlättade för de europeiska arbetskraftinvandrare, som 

bestämde sig för att stanna i Sverige, att göra egna insatser i det nya landet, t.ex. starta egna rörelser med egen 

kapital, köpa ett hus, bil och bo bland etniska svenskar. Det är svårt att få fram statistisk om antal 

arbetskraftinvandrare gifta med svenskar, men man kan dra slutsatser att ett stort antal gjorde detta. Av de jag 

intervjuat har samtliga skaffat barn med svenskar. Deras barn är födda och uppväxta antigen på fastlandet eller 

på Gotland. Barnen har assimilerats i det svenska/gotländska samhället, talar flyttande svenska och några av dem 

talar gotländska eller Visbymål. Dessa arbetskraftinvandrares barn, som idag är mellan 30-45 år gamla, är en del 

av statistikens andra generations invandrare.  

 

En klar slutsats är att under arbetskraftinvandringen kunde Sveriges invandrarpolitik leva upp till sina mål. 

Arbetskraftinvandrare skulle anpassas och inte integreras, meningen var att de skulle åka hem efter några år och 

inte stanna i Sverige. Det är även viktigt att nämna att under hela 1960-talet, då det fanns arbetstillfällen, hade 

majoriteten av arbetskraftinvandrare och andra invandrare från europeiska länder gynnsammare möjligheter än 

de som kom vid 80-90 talets. Vad de här människorna gjorde av de möjligheterna de fick vid 60-talet, är 

individuella, men det påverkade deras position på arbetsmarknaden 20-30 år senare. Det skulle vissa sig, vid 80- 

och början av 90 talets, att arbetskraftinvandrarnas arbetssituation försvagades pga. den djupa lågkonjunkturen.  

De som hade förlorat sina jobb, var inte länge konkurrenskraftiga och hade det svårt att komma tillbaka till den 

nya arbetsmarknaden.  

  

Till skillnad från arbetskraftinvandrare så har de flyktingar jag intervjuat inte haft det så lätt. Medan 

arbetskraftinvandrare på 60-70 talet hade ett arbete att gå till, utan något större krav på det svenska språket eller 

innehavande av körkort, så hade flyktingar ett mörkare scenario framför sig. Respondenternas har upplevt att 

deras första tid i Sverige och på Gotland varit oerhörd påfrestande. Den långa väntan, mellan två och fyra år, för 

ett positiv besked om uppehållstillstånd upplevdes som enerverande. Långa perioder utan egna inkomster och 

ovissheten om framtiden tog på krafterna hos flyktingfamiljerna som bodde i flyktingförläggningar. En viktig 

social integrationsprocess ägde rum under flyktingars närvaro på förläggningar i Gustavsvik, Slite och 

Klintehamn, där man skapade ett väl fungerande gotländskt nätverk för flyktingfrågor. Ideella föreningar, kyrkor 

och diverse organisationer arbetade tillsammans, de flesta på frivillig basis, med syfte att underlätta flyktingars 

anpassning till det gotländska samhället. Nätverket lyckades stödja flyktingarna under krisperioden, med diverse 

aktiviteter återställdes flyktingarnas självförtroende och självkänsla. Det etablerades sociala kontakter på 

Gotland men vad det gällde sysselsättning var situationen besvärlig för många. Majoriteten av flyktingarna 

flyttade från Gotland till fastlandet när de fick sitt uppehållstillstånd. De som önskade sig gotländska referenser 

för att etablera nya kontakter på fastlandet fick hjälp av frivilliga organisationer och kyrkorna på Gotland. 

De flyktingar jag har intervjuat är bland dem få som finns kvar på Gotland sedan placeringarna under slutet av 

1980- och början av 1990-talet. Min undersökning visar att möjligheter för flyktingar placerade på Gotland att 

göra egna livsstilsval de första 4-5 åren har varit begränsade. De har till största del varit hänvisade till en 

färdigutstakad väg som myndigheter och andra offentliga verksamheter anordnat åt dem. Deras första kontakter 

var Statens Invandrarverk, Polisen, flyktingmottagningen, Komvux och nätverket för flyktingfrågor. Under hela 

1990-talets talades om integration istället för anpassning, men samtliga intervjuade flyktingar nämner att de har 

anpassat sig, det underlättar den redan hårda tillvaron, menar de. De flesta hade bestämt att påbörja ett nytt liv på 
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Gotland och är även överens om att man skall ta seden dit man kommer, skaffa ett arbete och försörja sig själv. 

För de flesta har tagit år att kunna få ett vanligt avlönat arbete utan något ekonomisk stöd från 

Arbetsförmedlingen. Jag har ställt frågor angående hur dessa flyktingars barn har anpassas och svaren visar att 

samtliga småbarn som bodde på flyktingförläggningar med sina föräldrar, idag har väl etablerade kontakter med 

både svenska ungdomar och ungdomar vars föräldrar kommer från utomeuropeiska länder. Väldigt få har haft 

svårigheter att hitta en plats eller identifiera sig med det gotländska samhället. Jag tycker att detta grundar sig på 

att föräldrarna själva har velat lära sig språket, anpassa sig och inte talat om eventuellt återvändande till 

hemlandet med sina barn. Då de flesta barn är födda och samtliga uppväxta på Gotland identifierar de sig som 

gotlänningar. Flera av dem har avslutat sina gymnasie- studier och flyttat till fastlandet för vidareutbildning. 

Gotland är hemma för dem.  

Den tredje gruppens, anhöriginvandrarnas, etablering på Gotland varierar beroende av makes eller makas sociala 

nätverk. De anhöriginvandrare som har etablerat kontakter via den nya familjens vänner och bekanta har lärt sig 

det svenska språket hemma, i första hand. Samtliga har, med lite försprång, fortsatt studierna på Komvux. Vad 

det gäller språk är anhöriga den enda grupp i min undersökning där de flesta är bosatta på landsbygden och har 

haft möjligheten att lära sig hur den utpräglade gotländska dialekten skiljer sig från rikssvenskan, t.ex. på 

Komvux, då flera läraren är från fastlandet och talar ”fastländska”. En annan integrationsaspekt som anhöriga 

har fått uppleva är gotländska traditioner och släktträffar, som andra invandrare inte haft möjligheten att vara 

med om. Arbetsmarknaden på Gotland har även för anhöriginvandrare varit väldigt begränsad. Att de flesta är 

akademiker och bosatta på landsbygden har inte gör saken lättare, arbetsmarkanden i en liten kommun kan vara 

svår när man inte har de rätta kontakter och referenser. Den här gruppen integreras och anpassas via familjen och 

nya bekantskaper. Några har nämnt under intervjuer att de inte syns eller betraktas som invandrare, så länge de 

inte behöver prata svenska.   

Det finns akademiker i samtliga grupper jag intervjuat men procentuellt finns det fler bland de anhöriginvandrare 

jag mött. Akademiker är en grupp som definitivt har haft det svårt att finna ett lämpligt arbete som matchade 

deras kompetenser. Akademikernas strävan att få sina studier, utbildningar eller yrkeskunskaper validerade var 

för det mesta ett hopplöst fall. Valideringar, kompletteringar, översättningar m.m. var de vanliga krav. Många 

var också tvungna att visa vad de verkligen kunde genom att vara praktikanter. Det är även viktigt att påpeka att 

för majoriteten av akademiker är det särskilt angeläget att klara sig obehindrat på svenska och för att klara detta 

räckte det inte, i vanliga fall, med kursen svenska för invandrare.  Några anhöriginvandrare med akademisk 

bakgrund som stannade kvar på Gotland var tvungna att börja från början.   

Bilden av invandrare – I 1970-talets långsiktiga integrationslösningar blev invandrarna indelade och formerade i 

grupper, som i sin tur var skilda från majoritetssamhället. Avsikten var förmodligen att få ordning på kaoset men 

det ledde till en uppenbar segregation och diskriminering i samhället. Varje grupp hade sin kultur och detta 

bidrog till att kulturen sågs som ett redskap eller i många fall som ett hinder. Ett tydligt exempel på hur det kan 

skapas en positiv bild av svensken är genom att tillskriva invandrare otillräckliga kunskaper när arbetslöshet 

bland personer med utländsk bakgrund ensidigt förklaras av brister i kompetenser och språkkunskaper. Fokus på 

kompletterande intyg, betyg eller handlingar hos sökande med utländsk bakgrund samt särskilda insatser 

inriktade just för den gruppen skapar bilden av invandrare som kulturellt annorlunda, dåligt integrerade, med 

bristfälliga språkkunskaper och andra negativa karaktärsdrag.  
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Hur betraktar respondenterna sig själva – Vid intervjutillfällena betraktade jag dem som östeuropéer. Några 

invände att de idag betraktar sig själva som EU-medlemmar och inte länge som östeuropéer. De tyckte att 

benämningen ”Östeuropa” låter passé eller inaktuell. Samtliga har på ett eller annat sätt etablerat sig på Gotland 

och gått vidare i livet. De flesta ha skaffat sig nya bekantskaper och menar att de med sin europeiska bakgrund 

haft det lättare att smälta in i samhället än vad de haft om de varit från andra delar i världen. Majoriteten har 

skaffat familj på Gotland och några har berättat att barnens assimilering i samhället har underlättat för dem att 

anpassa sig. En observation är att de flesta nämner att barnen assimileras eller anpassas, ingen nämner ordet 

integration. Jag drar slutsatsen att det blir lättare för barnen och ungdomar på Gotland att anpassa sig eller 

assimileras för att föräldrarna själva har velat anpassa sig och inte ens haft möjligheten att huvudsakligen umgås 

med landsmän. Konsekvenser skulle förmodligen ha sett annorlunda ut om de här familjerna hamnat i en förort i 

Stockholm, där koncentrationen av invandrargrupper är större och mer organiserade i olika föreningar. Min 

generella uppfattning är att hos de flesta finns det ett önskemål att bli betraktade och sedda som européer 

och/eller EU-medlemmar.  

 

Hur deras bakgrund påverkade deras integration – De intervjuades kommentarer om hur deras europeiska 

bakgrund har påverkad deras anpassning eller integration i det gotländska samhället har för det mesta varit 

positiva. De med akademisk bakgrund har betonat att inställning till invandrare på den gotländska 

arbetsmarknaden har att göra med de etablerade förväntningarna på olika invandrargruppers arbetsförmåga. De 

menar att det handlar om på vilket sätt gotlänningar, medvetet eller omedvetet, rangordnar nationer eller 

nationaliteter. Det handlar mycket av vad befolkningen har fått eller får för information om de olika 

”folkgrupper” via media eller andra informationskällor menar dem. Under intervjuer har flera påstått att det har 

att göra med ”modernitet” och ”kulturform”. På det sättet kan man dra nytta av att komma från ett annat 

europeiskt land. Gotlänningar föreställer sig att nationer som tillhör EU har eller är på väg att ha liknande 

industriell utveckling. Konsekvensen bli att om man kommer från ett europeiskt land borde man inneha lämpliga 

egenskaper för att utföra likvärdiga arbetsuppgifter som svenskarna gör.  

 

Respondenterna med arbetarklassbakgrund, har varit väldigt explicita med att betona betydelsen i att skaffa sig 

ett arbete eller vara sysselsatt. Majoriteten har berättat att de tackade ja till de jobben de fick, oavsett om 

arbetsuppgifterna hade samma status de hade innan ankomsten till Sverige och Gotland. Flera har uttryckt sitt 

missnöje och sin frustration över att inte få arbetsuppgifter eller befattningar de har kvalifikationer till, men att 

ha ett arbete har medfört en moralisk pliktkänsla, ett sätt att ha ett värdigt liv. En iakttagelse, som framkommer 

under samtalen är att flera av dem, framförallt flyktingarna, har upplevt skamkänslan det innebar att bli 

omhändertagna även efter att de blev beviljade ett permanent uppehållstillstånd.   

 

 

 

 

 

 

 



 41 

Avslutningsvis redogör jag respondenternas förslag och vägledande råd hur de nya anlända invandrarna skall på 

bästa sätt etableras i det gotländska samhället.  

  

• I första hand kom språket. Att lära sig språket är nyckel. Svenska är det gemensamma språket i Sverige 

oavsett vilka andra språk du behärskar. Med grundläggande kunskaper kan en ny anländ ta makten över 

sitt liv, känna sig delaktig i det gotländska samhället, öka arbetsmöjligheterna och klara sin egen 

försörjning. En man tilläger: ”Vad det gäller SFI på Komvux, är det väldigt viktigt att se till att hamna i 

rätt grupp. På min tid var det en usel indelning men jag hoppas att det har blivit bättre idag.” 

• Anpassning kom strax efter. Ordet anpassning har nämnts flitigt under de flesta intervjuer. De flesta 

tycker att det är mycket lättare att komma in i ett samhälle om man anpassar sig. En del poängterar att 

nyanlända bör skaffa sig information från kommunen eller berörda myndigheter så tidigt som möjligt.  

• Att ta reda på de möjligheter, rättigheter och även om vilka skyldigheter gällande i det gotländska 

samhället. En kvinna utrycker sig på följande sätt: ”Lära sig språket. Det är nyckeln. Anpassa dig lite. 

Man måste anpassa sig om man kommer hit. Man skall inte förvänta sig att de skall anpassa sig till oss. 

Visst vill man att svenskarna skulle tänka efter lite. Men ändå det är jag som har kommit hit, det är jag 

som var i behov. Det är självklart att man måste tänka sig för”  

• Ett av de viktigaste momenten i ett nyanländs liv i det nya landet är att få sysselsättning. Här är samtliga 

överens om att de nyanlända skall tacka ja till det de jobb som erbjuds. De som kom för 40-50 år sedan 

hade arbete nästan på momangen, situationen har förändrats idag, menar de och då måste man ta de 

chanser som finns. En kvinnlig respondent vänder sig framförallt till nyanlända kvinnor: ”Sök vad som 

helst. Sök praktik! Ta vilken sysselsättning som helst istället än för att bara vara hemma. Om du sitter 

hemma, då sitter du fast i ditt eget land.” En annan kvinna uttrycker sig bestämt: ”Man ska inte ta det 

för givet att den svenska staten ska fixa allt åt dig! Man ska visa lite landet som tagit emot dig lite 

ödmjukhet och tacksamhet.  Försök hitta ett jobb och inte bara sitta hemma, vänta och drömma.”  

• En respondent vill gärna skicka en vänlig varning till de nyanlända. Hon menar att efter alla försök med 

att få sina utbildningar översatta och validerade har hon skaffat sig en föreställning om att svenskar 

inte tror på att invandrare kan utföra ett arbete så bra som de själva gör. ”Svenskarna tror även att de 

kan allt bättre och att deras utbildningar är kanske de enda som är godkända. Svenskar har en 

uppfattning om att allt som kommer från utlandet är medioker, men om din utbildning är från USA, 

England eller Tyskland då är det lugnt” avslutar hon med ett leende. 

• Att vara realistisk och ha en positiv attityd! Här menar en majoritet att om man inte hittar lämpliga 

arbetsuppgifter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter, sänk ribban! Att vara social och söka 

sig till gemensamma mötesplatser t.ex. caféer eller biblioteket, att skaffa sig körkort, är andra tips.  

• En kvinna avslutar med följande råd: ”Alla nyanlända invandrare skulle börja jobba med äldre 

personer, det är den bästa träningen för att man kombinerar jobbet med språkinlärning. Försök att 

etablera kontakt med folk. Om det finns barn i familjen, läs barnböcker! Jag läste för min dotter 

varenda kväll i fem år” 
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6.2 Sammanfattning  

 

Östeuropéer på Gotland är en empirisk studie med syfte att ta reda på hur personer som har sina rötter i 

Östeuropeiska länder har anpassas och integreras på Gotland. Det har även varit relevant att ställa frågor om 

europeisk gemenskap samt föreställningar om andra invandrargrupper i det gotländska samhället.  

Intervjuerna genomfördes med ett 20-tal personer i två perioder, år 2003 samt 2010, med hjälp av katolska 

kyrkan i Visby, Röda korset och egna etablerade kontakter på ön. Studien omfattar perioderna 1960-talet 

respektive 1990-talet och undersöker tre grupperingar, nämligen arbetskraftinvandrare, flyktingar och 

anhöriginvandrare.  

Uppsatsens resultat visar att förutsättningar för anpassning och integration skiljer sig avsevärt mellan de 

undersökta tidsperioderna och för individerna, beroende på hur de kom in i landet. Medan de flesta 

arbetskraftsinvandrare anpassades snabbt på arbetsmarknaden och hade de bästa premisser för att bli ekonomiskt 

oberoende i samhället, hade de flesta flyktingar under slutet av 1980- och början 1990-talet det väldigt svårt att 

hitta ett arbete överhuvudtaget. Till de först nämnda ställdes inte några särskilda krav för att få ett arbete, detta 

ledde däremot att många av dem inte lärde sig det svenska språket väl och inte blev konkurrensmässiga under 

1990-talets kris. Flyktingar och anhöriginvandrare var förmådda att lära sig språket men även hur samhället och 

statliga myndigheter fungerade för att på så sätt underlätta deras integrering. Min studie visar att 

Gotlandsplacerade flyktingar hade begränsade möjligheter att ta egna livsstilsval under de första 4-5 åren. Dessa 

har i princip blivit anvisade en färdigutstakad introduktionsprocess som statliga myndigheter och andra 

offentliga verksamheter planerat åt dem.  

Undersökningen påvisar att ett drivande gotländsk nätverk spelade en viktig funktion för de flyktingar och andra 

nyanlända invandrare som bodde på de tre flyktingmottagningar som fanns på Gotland under slutet av 1980- och 

början 1990-talet, med syfte att skapa gynnsammare förutsättningar för dessa människors integration i det 

gotländska samhället. Min studie visar även att de flesta östeuropéer idag är mer medvetna om de fördelar som 

finns nu, när deras ursprungsländer har blivit/blir medlemmar i EU och att i en jämförelse med utomeuropeiska 

invandrargrupper, anser de flesta, att det är just de som har bättre förutsättningar för att komma in i det 

gotländska samhälls- och arbetslivet. En kuriös observation är att invandrarna på Gotland inte ses direkt som ”de 

andra” i samhället; den lokala befolkningen drar gränserna i första hand mellan ”gotlänningar” och 

”fastlänningar” .  
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Bilaga 1 

 

Östeuropéer anpassning/integration på Gotland 

Frågeformulär  

Namn: 

 

Datum:   Intervju 1 2 

Ålder:   Nationalitet:       

Bor:    

 

Huvudfrågeställningar 

 

1 Hur blev du bemött och vem/vilka var dina första kontakter?  

2 Vilka integrationsåtgärder fanns när du kom till Gotland? 

3 Hur inrättade du ditt liv i det gotländska samhället? 

4 Var/är det en fördel/nackdel att komma från Östeuropa?  

5 På viket/vilka sätt kunde du komma in i det gotländska arbetslivet? 

6 Hur lärde du dig det svenska språket? 

7 Vad gör du idag? 

8 Följer du den aktuella integrationsdebatten? 

9 Vad tycker du om integrationspolitiken på Gotland? 

10 Vilka råd, rekommendationer eller tips kan du ge de nyanlända invandrare?

  

 


