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Abstract 

The purpose of this project was to understand the different factors that affect 
refugee reception in two municipalities in southern Sweden: the municipality of 
Vellinge and the municipality of Landskrona. The content of three interviews with 
three local politicians was analysed. With the help of Matthew J. Gibney seven 
factors were identified which aided the analysis: integration history, ethnic 
affinity, determining who is a refugee, the wealth of the municipality, the housing 
market, the labour market and the actions of other municipalities. Subsequently, 
postcolonial theories were used in order to understand refugee reception in the 
two municipalities. 

This project demonstrated that these factors were all useful in creating an 
understanding of refugee reception in the two municipalities. However, they 
affected the municipalities differently. The municipality of Vellinge claimed that 
economic factors were the most important when deciding not to receive any 
refugees. Nevertheless, this paper suggested that factors like ethnic affinity and 
integration history played an important part in the decision making as well. This 
essay showed that in the municipality of Landskrona refugee reception was to a 
large extent independent of political decisions and was instead something that 
continued without involvement from local government in the municipality. 
Refugee reception in Landskrona can instead be understood as dependent on 
traditions in the municipality, on its ethnic affinity, and on its housing market. 
 

 
Keywords: The municipality of Vellinge, The municipality of Landskrona, 
refugee reception, postcolonial theory, content analysis. 
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Inledning 

Många människor i världen lever idag under mycket svåra förhållande såsom 
förtryck och krig. Under extrema omständigheter tar flera sin flykt till andra 
länder i hopp om att skapa sig en drägligare tillvaro. En del av dessa flyktingar 
kommer till Sverige. Vi har ett ansvar enligt FN s konventioner att hjälpa dessa 
människor i nöd. 

 
No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner 
whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be 
threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular 
social group or political opinion (www.unhcr.org). 

 
I Sverige har staten det övergripande ansvaret för flyktingmottagande som helhet, 
samtidigt har kommuner det konkreta ansvaret för dess utförande (Kadhim 2000: 
4). En kommun kan emellertid välja att ställa sig utanför systemet för 
flyktingmottagande, detta då den av staten aldrig kan tvingas ta emot flyktingar 
(SOU: 2003: 75:236). Det centrala i vår uppsats är att förstå vad som ligger 
bakom kommuners vitt skilda ageranden på denna punkt.  

Intresset för uppsatsämnet flyktingmottagande föddes under den metodkurs 
som föregick uppsatskursen. Vi hade tagit del av en enkät genomförd av 
Länsstyrelsen i Skåne i vilken det framgick att hela arton av trettiotre kommuner i 
Skåne valt att inte avtala med Integrationsverket om flyktingmottagande år 2005. 
(Länsstyrelsens enkät) Dessa stora skillnader förvånade oss och under 
metodkursen gick vi vidare genom att söka efter statistiska mönster bland de 
kommuner som avtalat om flyktingmottagande och de som inte gjort det. Vi 
genomförde ett antal sökningar i kommundatabasen KFAKTA 06 och efter denna 
statistiska genomgång fann vi ett tydligt mönster1 kring vad som kännetecknar 
kommuner som avtalat och de som inte gjort det. Detta mönster kan kort 
sammanfattas som att de mer ekonomiskt resursstarka i Skåne i högre 
utsträckning än de med sämre ekonomiska förutsättningar saknar avtal om 
flyktingmottagning. 
De kommunerna med en medelinkomst högre än genomsnittet och en arbetslöshet 
lägre än medelvärdet i riket hade en betydligt mindre benägenhet att skriva avtal 
än de med lägre medelinkomster och högre arbetslöshet. Andelen biståndstagare i 
befolkningen och storleken på de utbetalda socialbidragen visade sig även de 
skilja sig kraftigt mellan de utan avtal som hade lägre både andel biståndstagare 
och kostnader för socialbidrag än de kommunerna med avtal.  

                                                                                                                                                         
 
1 Tabeller över de statistiska resultaten går att hitta i bilaga 1 
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Mönstret vi fann gick tydligt igen då vi tittade närmare på olika kommunala 
resurstillgångar. Bland de kommunerna med fler lärare per elev, färre barn per 
förskolelärare och större andel behöriga lärare saknade en majoritet avtal om 
flyktingmottagande. På bostadsmarknaden visar det sig att kommuner med många 
bostäder i allmännyttan och med få tomma lägenheter i större utsträckning har 
avtal än de kommunerna med motsatta förutsättningar. Vad som ytterligare tydligt 
kännetecknade de kommuner med avtal var en stor andel utrikesfödda. Av de med 
en större andel utrikesfödda än genomsnittet i Skåne hade 65 % skrivit avtal om 
flyktingmottagande medan tre fjärdedelar av de kommunerna med lägre andelar 
utrikesfödda saknade det samma.  

Mönstret vi fick fram med statistikens hjälp gick emot det förväntade 
resultatet då vi i Länsstyrelsen enkät även kunnat utläsa vad kommunerna utan 
avtal angett för anledningar till detta och dessa centrerades nästan uteslutande 
kring bristande ekonomiska resurser i kommunen. Detta resultat väckte vår 
nyfikenhet och häri ligger utgångspunkten för vår uppsats. Hur kan man förstå att 
kommuner väljer att agera på så olika sätt vad gäller mottagande av flyktingar när 
det verkar som att förklaringarna kommunerna själva angett inte kan förklara 
skillnaderna?   
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte föddes ur den statistiska undersökning vi genomfört och det var att söka 
en förståelse för bakomliggande orsaker till vad som påverkar det kommunala 
flyktingmottagandet.  Hur kan man förstå de kommunerna i Skåne som väljer att 
ställa sig utanför den nationellt beslutade flyktingpolitiken och vad ligger bakom 
de kommuners ageranden som har ett stort flyktingmottagande? Vi har tittat 
närmare på Landskrona kommun och Vellinge kommun som kan ses som två 
extrema fall på var sin kant i denna fråga. Landskrona kommun har under lång tid 
tagit emot väldigt många flyktingar och Vellinge har valt att inte ta emot någon. 
Härlett ur detta resonemang blir våra frågor: 

 

• Hur kan det kommunala flyktingmottagandet förstås och förklaras? 

• Vad har påverkat Vellinge kommun till att inte ta emot några 
flyktingar? 

• Vad har påverkat Landskronas kommun att ta emot relativt många 
flyktingar?  
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1.2 Teori 

För att söka svaren på våra frågeställningar valde vi att använda oss av 
postkolonialteori. Detta då den ger oss möjlighet att tränga in i olika 
förklaringsmöjligheter och försöka hitta vad som kan ligga bakom olika 
kommunala prioriteringar, beslut och åsikter. Postkolonialismen bildar ett 
teoretiskt ramverk till vilket vi sedan kopplar mer specifika teorier kring vad som 
kan påverka kommuner att ta emot fler eller färre flyktingar.  

Vi stötte på problem vad gällde att hitta fruktbara teorier kring kommuners 
ageranden inom vårt intresseområde. Vi strävade efter att hitta förklaringsfaktorer 
som möjliggör en studie av något så komplext och mångfacetterat som 
kommunalt flyktingmottagande men den litteratur vi fann har framförallt 
fokuserat på hur det kommunala flyktingmottagandet går till när väl personerna är 
på plats i kommunen och om olika integrationsstrategier. Detta gjorde att vår 
uppgift att hitta förklaringar och tolkningar till kommuners ageranden på denna 
punkt kändes än mer brännande, samtidigt som det även innebar svårigheter att 
hitta användbara teoretiska utgångspunkter och förklaringsmodeller. För att hitta 
en framkomlig väg valde vi därför att använda oss av litteratur som behandlar vad 
som påverkar nationella beslut kring flyktingmottagande. Matthew J Gibneys bok 
The Ethics and Politics of Asylum behandlar staters agerande som berör 
flyktingmottagande. Gibneys bok passar väl in i det av oss valda postkoloniala 
ramverket och erbjuder ett flertal förklaringsfaktorer varför denna bok valdes för 
att hjälpa oss att hitta möjliga svar på våra frågeställningar. Gibneys 
förklaringsfaktorer har av oss vänts och vridits på för att hitta så djup förståelse 
för varje faktors betydelse och koppling till den postkoloniala teorin som möjligt. 
Matthew J Gibneys faktorer som vi har analyserat betydelsen av är:  

 

• Tradition av integration  

• Etnisk samhörighet  

• Den asylsökandes asylskäl och lättheten med vilken dessa kan 
bedömas  

• Ekonomiska resurser 

• Arbetsmarknad   

• Bostadsmarknad  

• Andra staters agerande 

 
För att få ökad förståelse för Gibbneys förklaringsfaktorer använde vi oss av ett 
flertal postkolonialateoretiker och av läroböcker med sammanställning av denna 
teori. De teoretiker vi valde var: Benhabib, Brah, Molina, Yuval- Davis, 
Tesfahuney, Petersson, Welch & Schuster, De los Reyes. Vi tog även hjälp av två 
läroböcker nämligen Globaliseringens kulturer och The Globalization of World 
Politics. Detta urval kan möjligen ifrågasättas då några tydliga kriterier för urval 
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av teoretiker ej tillämpades. Å andra sidan har vi uppfattat det som att de 
teoretiska resonemangen som vi återgett inte uppfattas som kontroversiella inom 
det postkoloniala fältet då många av författarna behandlade teori på ett likartat 
sätt.         

Att applicera postkolonialteori och Gibneys förklaringsfaktorer på 
kommunalnivå kan diskuteras. Mycket av det som diskuterats inom fältet för 
postkolonialforskning har koncentrerats på nationell nivå då man många gånger 
diskuterar formationer av nationella identiteter. Diskussioner kring 
identitetsformationer på mindre geografiska platser och i mindre skal ingår dock i 
det av oss valda teoretiska forskningsfältet postkolonialism. Det kommunala 
självstyret i Sverige är starkt och att det skapats konstruktioner där den egna 
gruppen av boende i kommunen prioriteras i jämförelse med människor utanför 
kommunens gränser menar vi inte är orimligt att anta. Gibneys förklaringsfaktorer 
har varit relativt lätta att applicera på kommunalnivå och vi har helt enkelt bytt ut 
orden stat och nation mot kommun. 
 

1.3 Metod och Material 

Undersökningen vi genomförde har tagit form av en multipel fallstudie. Denna 
design kan användas i samband med en kvalitativ forskningsstudie i form av en 
multipel fallstudie eller så kallad flerfallsstudie (Bryman 2006: 70). De fall som 
studerades var Vellinge kommun och Landskrona kommun. Dessa båda utgjorde 
fall som har hanterat kommunalt flyktingmottagande på vitt skilda sätt. För att 
kunna belysa och förstå dessa två kommuner med extremt olika agerande valde vi 
att studera dem enskilt och inte komparativt. Vi menade att det var viktigt att 
förstå varje enskild kommun i sin kontext.  
Studien visade sig inte lämplig för en komparativ undersökning. Detta då det 
tidigt blev klart att det kommunala flyktingmottagandet i Vellinge kommun var ett 
politiskt beslut till skillnad från Landskrona kommun där flyktingmottagandet inte 
visade vara ett politiskt beslut, utan ett rent faktum som kommunen måste förhålla 
sig till. Vår uppgift blev därmed att undersöka hur de båda kommunernas olika 
situationer kan förstås i relation till teorin. Vår studie blev därmed främst av det 
teorikonsumerade slaget, men med vissa teoriutvecklande ambitioner. Vi ville helt 
enkelt försöka se om några av de faktorer som vi undersökte kan anses ha större 
betydelse än andra. Detta måste emellertid tas med försiktighet då våra fall var 
begränsade och vårt material likaså. Dessa begränsningar innebar också att det var 
vanskligt att generalisera utifrån våra resultat. Vidare antog vi att våra två fall kan 
anses som extrema vilket ytterligare begränsade generaliseringsmöjligheterna. 
Landskrona kommun har tagit emot väldigt många flyktingar i förhållande till 
befolkningen i kommunen. Vellinge å andra sidan har tagit emot få, dvs.noll 
flyktingar under 2005, detta mönster känns också igen om man går längre tillbaka 
i tiden (www.integrationsverket.se). Trots dessa begränsningar menade vi att det 
var rimligt att anta att Landskrona kommun var representativ för de kommuner 
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som tar emot väldigt många flyktingar. Eftersom de kommuner som tar emot 
många flyktingar uttryckt att avtalen inte fungerar i avseende att reglera hur 
många flyktingar som tas emot i kommunen (www.integrationsverket.se). 
Vellinge kan också möjligen anses representativ för några av de kommuner som 
valt att inte ta emot flyktingar. Detta då kommunen faller väl in i de mönster som 
vi fann i vår tidigare statistiska undersökning (se bilaga 1)   

1.3.1 Material 

Materialet insamlades genom intervjuer med kommunpolitiker. Dessa 
intervjupersoner valdes då de är personer som har makt att påverka beslut kring 
flyktingmottagande. I de fall där det inte visade sig vara ett politiskt beslut ansåg 
vi att politiker har en god inblick i dessa frågor. De personer som vi intervjuade 
var Marita Larsson (S) kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen i 
Landskrona.  I Vellinge kommun intervjuades Lars- Ingvar Ljungman (M) 
kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen. Oppositionspolitikern Mats 
Tindberg (S) i Vellinge intervjuades också. Dessa uppfattades av oss som 
nyckelpersoner. Man kan fråga sig varför vi inte valde att intervjua en 
oppositionspolitiker i Landskrona. Detta gjordes emellertid då 
flyktingmottagandet där i första hand inte kan anses bero på ett direkt politiskt 
beslut.  

Kritik kan riktas mot att uppsatsen endast innehåller intervjuer med politiker. 
Frågan kan ställas varför inte kommuninvånare inte tillfrågats eller flyktingar 
själva. Det finns självklart många sätt att angripa problematiken men här har valts 
politiker för intervjuer eftersom de har den reella makten för att just kunna 
påverka i dessa frågor. Därför ansågs detta vara en fruktbar utgångspunkt. 

Intervjuerna genomfördes som semi -strukturerade intervjuer och tog ungefär 
en timme vardera. Intervjuerna genomfördes med en uppsättning frågor som 
utgick från aktuell frågeställning och teori och kan generellt beskrivas som ett 
frågeschema. Frågorna var allmänt ställda så att det fanns utrymme för att ställa 
ytterligare frågor så kallade uppföljningsfrågor till det som kunde uppfattas vara 
viktiga svar (Bryman 2006:127 ). Visst material insamlades även från statistiska 
centralbyrån detta gjordes för att ge en statistisk bakgrund till studiens 
analyserade förklaringsfaktorer.  

1.3.2 Innehållsanalys 

Vårt tillvägagångssätt för att analysera materialet var en innehållsanalys. 
Innehållsanalys är en metod som berör analys av dokument och texter där man på 
ett systematiskt sätt vill analysera innehållet utifrån kategorier som utformats i 
förväg (Bryman 2006:190). I vår uppsats intresserade vi oss för 
flyktingmottagande på kommunal nivå som vi ville analysera med hjälp av 
postkolonialteori. Denna teori kompletterades med hjälp av Gibbneys 
förklaringsfaktorer. Vi skapade därför ett kodningsschema med hjälp av vår teori. 
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Ett kodschema talar om vilka noteringar som gjordes av de analyserade texterna 
så att materialet kunde delas in i olika kategorier (Bergström 2002:50). 
De kategorier vi analyserade var: tradition av integration, etnisk samhörighet, den 
asylsökandes asylskäl och lättheten med vilken dessa kan bedömas, kommunala 
ekonomiska resurser, bostadsmarknad, arbetsmarknad, andra staters agerande. 
Dessa kategorier valdes utifrån Gibney. I studier av samhällsvetenskapliga 
forskningsresultat är det vanligt förekommande att undersökningsmaterial 
klassificeras i beskrivning av termer exempelvis arbetsmarknad, bostadspolitik 
m.m. i respektive ämnesområde (Bryson 2006:198). Inom samhällsvetenskap 
utförs studier av innebördsaspekten: Vad säger texten? (Bergström 2002:45). 

Vidare gjordes transkription och därefter djupläsning av intervjuerna. 
Kategorierna i vårt kodningsschema kan möjligen anses vara tämligen 
okomplicerade, dock måste uppsatsen utgå från ett tolkande perspektiv då 
kodningen är av ett tematiskt slag (Bryson 2006:198). Det tolkande perspektivet 
möjliggör att det blir möjligt att utforska det som ligger under ytan för att på så 
sätt kunna söka svar på mer djupgående frågor om vad det är som sker och vad 
som har skett.  Vi var medvetna om att tolkningsmomentet oundvikligen innebar 
ett visst mått av subjektivitet. Hur kan vi veta att vi tolkade rätt? Thurén menar att 
vi aldrig kan veta om vi har tolkat rätt (Thurén 1991:47). Han menar vidare att när 
man tolkar vad andra människor upplever så görs det utifrån egna känslor och 
upplevelser, vilket alltid innebär ett visst mått av osäkerhet. Innehållsanalysen 
beskrivs ofta som ett slags icke reaktiv metod, det vill säga en metod som gör att 
det som studeras inte påverkas av forskarens närvaro (Bryman 2006: 203). Detta 
påstående bör emellertid tas med en nypa salt. I vårt fall har vår subjektivitet tagit 
sig uttryck på flera olika nivåer nämligen; när vi först med hjälp av teorin 
utformade vårt frågeschema, senare vid själva intervjutillfället och slutligen av 
tolkningen av svaren. Denna problematik var vi medvetna om. Det finns en risk 
att man hittar det man letar efter och att då andra viktiga aspekter glöms bort. 
Lundquist menar att förståelse och forskarens person är av betydelse vid 
angripandet av forskningsproblemet. Han menar vidare att personliga värderingar 
spelar roll för hur vi uppfattar skeenden och begrepp. Dessa värderingar påverkas 
i sin tur av den miljö som forskaren befinner sig i (Lundquist 1993: 45).   

Om någon annan hade gjort dessa tolkningar så är det möjligt att de hade lagt 
tyngdpunkt på andra faktorer. En intervjus kontext och innehåll kan innebära att 
olika läsare kan göra tolkningar av sådant som implicit finns beskrivet i texten. Vi 
menar att även sådant som beskrivs explicit kan vara problematiskt att tolka. Vi är 
med andra ord medvetna om att vi måste göra antaganden om hur detta kan förstås 
genom postkolonial teori och vi vill understryka att detta är våra antaganden. 

1.3.3 Begreppsdefinitioner 

 

Med begreppet flykting menas enligt 1951 års FN-konvention om flyktingars 
rättsliga ställning:  
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Person som i anledning av välgrundad fruktan för förföljelse p.g.a. sin ras, religion, 
nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk åskådning befinner sig 
utanför sitt hemland och som inte kan eller p.g.a. sin fruktan inte vill begagna sig av 
det landets skydd (Kadhim:2000:1). 

 
Med begreppet invandrare menas i vår uppsats personer som immigrerat till 
Sverige som flyktingar, som fått uppehållstillstånd och som bosatt sig i en 
kommun. Att detta begrepp behandlades beror på att det kan sägas vara intimt 
sammankopplat med begreppet flykting. Detta har framkommit många gånger i 
intervjusituationerna då respondenterna flera gånger övergått till detta begrepp då 
vi diskuterat flyktingar. I delar av teoriavsnitten återkommer även begreppet 
invandrare då t.ex. invandrares situation på arbetsmarknad diskuteras. Vi har valt 
att ha med dessa diskussioner då man i kommunerna kan ha haft med funderingar 
kring flyktingens framtida chanser på arbetsmarknaden då man diskuterat ett 
eventuellt flyktingmottagande. En framtid då flyktingen eventuellt kan möta den 
problematik som diskuteras vid resonemang om invandrare.   

Med begreppet svensk flyktingmottagande menas det begrepp som myntades 
den 1 januari 1985 i en överenskommelse och samarbete mellan ena sidan SIV 
(Statens invandrarverk) som statlig myndighet och andra sidan kommunerna som 
anordnar mottagande av flyktingar (Kadhim 2000:41). När uppehållstillstånd har 
beviljats får de asylsökande bosätta sig var de vill dvs under förutsättning att de 
själva ordnar bostad. I de fall där bostad inte själv kan anordnas anvisar 
Integrationsverket en bostad i en kommun som slutit avtal om 
flyktingmottagande. När bosättningen är gjord kan personen folkbokföra sig i 
kommunen och har därefter samma rättigheter och skyldigheter som svenska 
kommuninvånare. I planeringen ingår att kommunen ska upprätta en 
introduktionsplan för varje nyanländ invandrare. Då får kommunen en statlig 
ersättning för varje mottagen person. (www.migrationsverket.se). 

1.3.4 Disposition 

 
I kapitel två ges en bakgrund till våra valda kommuner. Detta görs för att skapa en 
grov bild av de kommuner som valts.  

I kapitel 3 görs en kort genomgång av den postkoloniala teorin efter vilken vi 
diskuterar på vilket sätt vi kopplar kommuners flyktingmottagande till denna 
teori. Efter detta, i kapitel 4- 10, följer en sammanslagen teoretiskdiskussion av de 
olika förklaringsfaktorerna och en analys av dess betydelse i de två studerade 
kommunerna. Vi valde att disponera uppsatsen på detta sätt då vi ansåg att det 
underlättar läsning och förståelse av de många faktorer som dessa presenteras i 
anslutning till analysen. Många av de olika faktorerna vi studerade och 
analyserade i Landskrona kommun och Vellige kommun kan möjligen tyckas 
hänga tätt samman och kan vara svåra att separera. Vi vald ändå att göra en tydlig 
uppdelning då vi menar att detta underlättar förståelsen för läsaren. 

I kapitel 11 diskuteras slutsatserna som vi uppnått i analysen.    
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2 Bakgrund 

De två kommuner som studerades var ungefär lika stora sett till invånarantal och 
de båda kommunerna ligger i västra Skåne med närhet till kusten. Förutom dessa 
ytliga likheter är det dock inte mycket som är likt i de båda kommunerna. Det 
råder vitt skilda förutsättningar då det gäller ekonomi, arbetsmarknad, 
bostadsmarknad, tradition av integration och etnisk sammansättning. De båda 
kommunerna har även agerat helt olika gällande flyktingmottagande. 

2.1 Vellinge kommun 

 
Vellinge kommun är traditionellt en pendlarkommun, då den ligger nära både 
Malmö, Trelleborg och Lund, och dagligen pendlar 10 000 av kommunens 
invånare främst till Malmö (se tabell 5). En stor del av pendlarna reser med bil då 
järnvägstrafik saknas helt. Dock finns det i kommunen cirka 2 800 företag, varav 
95 % är småföretag, dvs sådana som sysselsätter under fem personer. 
Arbetslösheten är låg och ligger under genomsnittet för riket och även andelen 
arbetssökande är låg. Ser man till förvärvsarbetande blir detta mönster tydligt då 
hela 80 % av befolkning mellan 20- 64 år arbetar (www.scb.se). Kommunen är 
känd för sitt goda företagsklimat, den har exempelvis blivit placerad på 
topplaceringar i Svenskt Näringslivs kommun-SM tre år i rad  (www.susning.nu).   

Vellinge kommun har för närvarande den lägsta kommunalskatten i Sverige 
(www.vellinge.se). Kommunen är, efter Danderyd, Moderata samlingspartiets 
starkaste fäste i Sverige med egen majoritet i kommunfullmäktige (www.scb.se). 
Den sammanräknade förvärvsinkomsten i kommunen ligger en bra bit över 
riskgenomsnittet (se tabell 2). I kommunen bor hälften så många utrikes föda som 
i genomsnittet i landet (se tabell 4).      

Det ekonomiska biståndet i Vellinge kommun är relativt lågt i jämförelse med 
riket för sammanboende med barn är det 0 % vilket kan ställas mot riket som 
ligger på 6 % (se tabell 1). I tabell 3 går det att utläsa hur nybyggandet går till, där 
framkommer det att man i Vellinge har byggt knappt dubbelt så många 
flerbostadshus än småhus.     
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2.2 Landskrona kommun 

Efter 1800-talets mitt växte Landskrona snabbare än många andra städer, staden 
fick järnvägsförbindelse från 1865 och industri och sjöfart fick ett uppsving. Efter 
1920 har utvecklingen åter gått långsammare än i flertalet andra städer. Mer än 
hälften av Landskronas befolkning har från 1920 varit sysselsatt inom industrin, 
främst Öresundsvarvet (www.landkrona.se) 
Landskrona drabbades hårt av Varvskrisen. Den 11 mars 1981 varslades 1807 
kollektivanställda på Öresundsvarvet om uppsägning. Sveriges största enskilda 
industrinedläggning var ett faktum. 1982 levererades det sista nybygget från 
varvet, men varvsverksamheten dog dock inte helt ut med att nybyggnationen 
upphörde. Verksamheten fortsatte, som reparations- och ombyggnadsvarv. Under 
de följande åren låg staden stilla till följd av lågkonjunkturen som även drabbade 
många andra industrier som fanns kvar i staden, bland annat Landsverk 
(www.landkrona.se). 
 Andelen arbetssökanden har sedan denna tid varit relativt hög. Andelen som 
arbetar, i åldern 20 – 64 år, är endast 65 %. Statistiken för Landskrona kommun 
kan jämföras med riket där 76 % av befolkningen är förvärvsarbetande 
(www.seb.se). Detta får även genomslag på inkomstnivåer i kommunen vilka 
ligger under rikets nivåer (se tabell 2). För att locka till sig en pendlarbefolkning 
och för att förbättra stadens kommunikationer mot Helsingborg och Malmö 
byggdes den nya Västkustbanan med en ny station för Landskrona vilken invigdes 
2001. I jämförelse med kommuner som tex i Vellinge kommun så är pendlandet 
relativt lågt (se tabell 5). Något som utmärker Landskrona i jämförelse med 
övriga riket är deras höga andel utrikesfödda (se tabell 4).  

2.3 Sammanställd statistik 

 
 Tabell 1 

 Ekonomiskt bistånd 2004 
 
 
 

 
     Källa: www.scb.se 

 Tabell 2 

 Förvärvsinkomst 2004 
 

 Vellinge Landskrona Riket 
Medelinkomst/år 278 000 196 000 228 000 

 
     Källa: www.scb.se 
 

Hushållstyp Vellinge Landskrona Riket 
Sammanboende 
utan barn 

0 % 9 % 6 % 
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Tabell 3 

 Antal nybyggda bostäder 2005 
 

 Vellinge Landskrona 
småhus 23 25 
flerbostadshus 40 140 

     Källa: www.scb.se 
 Tabell 4 

 Utrikes födda 2005 
 

Vellinge Landskrona Riket 
6 % 21 % 12 % 

     Källa: www.scb.se 
 Tabell 5 

 Pendling 2004 
 

 Vellinge Landskrona 
inpendling 2718 4547 
utpendling 10438 5301 
nettopendling - 7720 - 754 

 
     Källa: www.scb.se 



 

 11 

3 Postkolonialism och kommunalt 
flyktingmottagande 

Vårt teoretiska ramverk, som vi använde oss av för att förstå vad som påverkar 
kommuners flyktingmottagande, bygger på postkolonialteori. Centralt för denna 
forskningstradition är ett intresse för hur identiteter och sociala grupperingar 
formeras och skapas. Teoretiker inom detta fält menar att identiteter aldrig kan ses 
som några förutbestämda fasta enheter, istället ska de ses som ständigt pågående 
och skiftande processer. Identiteter skapas genom sociala relationer med andra 
människor och är bundna till specifika kontexter och sammanhang. (Föreläsning 
19/9 2006) Identiteter ska ur detta förstås som en subjektiv känsla av tillhörighet 
och kontinuitet och aldrig som en färdig produkt. (Brah 2003:20)  

I processer av identitetsskapande är det nödvändigt att definiera vad den egna 
identiteten inte är. För att veta vad ”jag” eller ”vi” är krävs det att dessa 
föreställningar kan sättas i opposition mot något annat. Begreppet kvinna har 
ingen betydelse utan oppositionen man, svart är meningslöst ytan motsatsen vit 
osv. Inga gråzoner kan tillåtas i identitetsskapandet. (Eriksson m.fl.2002:18) De 
postkoloniala analyserna av identitetsformation bygger alltså på att källorna till 
vår identitet ligger utanför oss själva. De formas genom föreställningar och bilder 
vi antingen identifieras oss med eller inte identifierar oss med. Identifikationen 
kan gälla dels konkreta personer men även mer abstrakta begrepp som kultur, 
nation eller kön. (Ibid:34) 

Att dela in sin omgivning i ”oss” och ”dem” skapar en känsla av trygghet och 
styrka. (Föreläsning 10/10 2006) Genom att ständigt konstruera och rekonstruera 
gränser till ”de andra” och till ”de som jag inte är” förstår jag vem jag och min 
grupp är. (Benhabib 2002:8) Att dra upp dessa gränser är att exkludera och att 
bryta ner dem är att inkludera. Gränsdragningarna kan liknas vid ett omvänt 
kylskåp som är varmt för dem som befinner sig på utsidan och kallt för de som 
står utanför (Föreläsning 19/9 2006).  

Irene Molina har i sin avhandling studerat den svenska diskursen kring vem 
som hör hemma i Sverige och inte och visar på hur olika grupper genom historien 
har stämplats som de avvikande. De avvikande har varit bl.a. arbetarklass, 
zigenare och invandrare.(Molina:1997) Indelningen av människor i vi och dem är 
alltså föränderlig och inte naturligt given och olika grupper har avvikit genom 
historien i takt med att normer har förändrats. 

Historiskt sett har hudfärg varit den dominerande gruppens verktyg för att 
markera skillnad mellan ”oss och dem”. I de västerländska traditionerna har vit 
länge stått för gott och svart för ont, något som har fungerat som en legitimering 
av den rasistiska ideologin. (Yuval-Davis 2003:49) På senare tid har dock 
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rasismen baserad på föreställningar om biologiska skillnader fasats ut och dess 
plats har tagits av föreställningar om oöverkomliga kulturella skillnader. 

 Skillnaderna mellan oss och dem är sällan skapade i en enkel process där ”vi” 
skiljs från ”dem” och placeras på olika trappsteg på en hierarkisk stege på ett 
osystematiskt och chansartat sätt. Skillnaderna i status är istället ofta ett uttryck 
för de rådande sociopolitiska och socioekonomiska relationerna. De bäst ansedda 
egenskaperna och värderingarna är mest troligt föreställda som tillhörande den 
dominanta gruppen i samhället. (Brah 2003:19) Vidare sitter medlemmar av de 
dominerande grupperna i ett samhälle ofta på positioner där de styr över politiska 
och materiella förfaranden som förstärker uppdelningarna av vi och de andra. 
(Ibid:112) Uppdelningarna och gränsdragningarna kan därför inte endast förstås 
som abstrakta tankemodeller utan som strukturer som påverkar människors 
existens varje dag. Gränsdragningarna påverkar var människor bor, vilka skolor 
de går i, hur de positionerar sig på arbetsmarknaden och vilken behandling de får 
av statliga aktörer bland annat. (Ibid:53) 

Makten i samhället har under långt tid varit starkt präglad av asymmetriska 
relationer med skiljelinjer mellan kön, klass och ras. Makten att formulera 
sanningen har därmed genom historien främst legat hos vita män i de övre 
samhällsskikten. Dessa har haft makten att definiera vad som är normalt och 
passande och vad som är avvikande och annorlunda. (Tesfahuney 1997:56) Denna 
ide om den vita mannens överlägsenhet kan endast förstås i ett långt historiskt 
perspektiv och som en produkt av invecklade relationer mellan över och 
underordnade grupper. Idéerna går att följa hundratals år tillbaka i tiden då de 
legitimerade övergrepp och exploatering under kolonialismen. (Molina:1997) 

3.1 Postkolonialism och flyktingmottagande 

Matthew J. Gibney diskuterar i sin bok The Ethics and Politics of Asylum frågor 
som rör staters olika ageranden och beslut kring flyktingmottagande. Han har 
genomfört en normativstudie med syfte att utforska hur stater bör agera och 
utforma sin flyktingpolitik och varför politiken ofta är mer restriktiv än vad vore 
önskvärt. (Gibney: 2004: 196) 

Författaren diskuterar varför moderna stater tenderar att agera exkluderande 
genom sin ofta restriktiva flyktingpolitik. Vad han finner är att en stats agerande i 
flyktingfrågan ofta beror på att stater sällan ser behov hos människor utanför 
statsgränserna som lika betydande och viktiga som de hos de egna invånarna. De 
stater Matthew Gibney studerat prioriterar alla den egna statens medborgare. 
(Ibid:197) Detta menar Gibney delvis beror på att nationella identiteter formats 
där tydliga gränser byggts kring de som passar in och hör hemma i staten och de 
som inte gör det. Gibney diskuterar hur moderna staters ansvarsområden har 
expanderat vilket har inneburit att staters mål har utvidgats till att inte längre 
endast garantera fysisk säkerhet utan även bevarandet av ett fungerande 
välfärdsystem och specifik kultur eller sätt att leva. Utvecklingen har lett fram till 
en syn på staten som något mer än en slumpartad samling av individer och har på 
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många håll gjort distinktionerna kring vem som hör hemma på insidan och vem 
som inte gör det tydligare och starkare. Distinktioner som enligt författaren tydligt 
har påverkat flyktingpolitiken. (Gibney: 2004:205)  

Politiken som utformats kring flyktingfrågor i olika stater är alltså enligt 
Gibney starkt påverkad av en uppfattning att det finns tydliga skillnader mellan de 
på insidan och de på utsidan. Något som med enkelhet kan passas ihop med ett 
postkolonialt angreppssätt.  

Staters utformning av politiken innebär att hänsyn först tas till de egna 
medborgarna vilka även har rätten att rösta bort dess ledare om dessa intressen 
inte tillvaratas. Hur flyktingar mottas kommer därmed att bero på en rad faktorer i 
den inhemska politiska miljön som påverkar synen på ”de andra” som står utanför 
statens gränser. Dessa faktorer presenteras och analyseras i relation till de 
undersökta kommunerna i följande kapitel. 
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4 Tradition av integration 

4.1.1 Teori 

En kommuns historiska vana att ta emot flyktingar är ofta en avgörande indikator 
på huruvida en kommun kommer att inta en inkluderande eller exkluderande 
position i flyktingfrågan menar Gibney. Att detta har så stor påverkan menar 
Gibney vidare har sin förklaring i att en tradition av immigration innebär 
svårigheter att hävda att nytillkomna immigranter omöjligt kan integreras då detta 
redan gjorts och ständigt pågår. Ytterligare en förklaring till historiens påverkan 
på nutida beslut är att kommuner som sedan länge tagit emot många immigranter 
redan har en välutbyggd organisation och infrastruktur för att hantera 
flyktingmottagandet (Gibney 2004:217).    

Kring traditioners och historias påverkan finns mycket skrivet och ifrån många 
akademiska utgångspunkter. Huvudtanken innebär att historien formar en 
vägkarta i vilken en viss riktning tycks lättare att ta än en annan och att tvära 
omvändningar är ofta svåra att göra. (Martin & Sunley 2006:398)  

Mantzavinos m.fl.studerar i sin artikel Learning, Institutions, and Economic 
Performance institutioners påverkan av det förflutna. De skriver om institutioner 
som ett samhälles spelregler eller som de normer som strukturerar mänsklig 
interaktion. Institutionerna formar populationens rutiner och beteenden och de 
bildar mentala modeller kring hur vi löser återkommande problem kring vår 
sociala interaktion. Institutionernas spårbundenhet består i att då tillräckligt 
många inkorporerat institutionernas mentala modeller så blir de omedvetet 
applicerade varje gång liknande problem uppkommer och alternativa lösningar 
reflekteras inte över. Detta kan få samhällen att spela det samhälleliga spelet med 
regler som mynnar ut i ovälkomna resultat. (Mantzavinos m.fl 2004:81).   

Postkoloniala teoretiker behandlar även historiens påverkan på nutiden och 
talar då om hegemonier. En hegemoni ska förstås som en dominerande ideologi, 
formad av de styrande med makt, som sprids i samhället och inkorporeras av 
människorna så att den med tiden framstår som sunt förnuft. ( Baylis & Smith 
2001:210) Ett sunt förnuft som inte ifrågasätts och som appliceras varje gång en 
liknande fråga uppkommer.  

4.1.2 Analys 

I Landskrona är det tydligt att traditionen av att ta emot flyktingar har spelat en 
avgörande roll för flyktingmottagandet. Att historien har format en vägkarta för 
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framtida riktning verkar idag påtagligt i Landskrona. Marita Larsson berättar hur 
flyktingmottagandet idag är något som rullar på av sig själv, ett faktum som 
kommunen endast har att finna sig i. I Landskrona kommun styrs 
flyktingmottagandet alltså inte av ett politiskt beslut utan är något ständigt 
pågående och till stor del oberoende av kommunens agerande. Anledningen till 
detta tror Marita till stor del beror på att kommunen är välkänd bland nytillkomna 
flyktingar. Något hon tror beror på tidigare ageranden i kommunen då Landskrona 
under en lång tid tagit emot relativt många flyktingar. En annan anledning tror 
hon kan vara att det under lång tid funnits mycket lägenheter i kommunen. Detta 
menar hon beror på att kommunen är en gammal industrikommun och därför har 
haft många hyreslägenheter tillgängliga. Marita Larsson berättar: 

 
Någon diskussion för och emot inflyttandet av flyktingar och invandrare har vi 
överhuvudtaget inte fört i rådet. För det här är något som bara sker. Inflyttningen är 
något som sker och som vi vet om men denna har vi varken diskuterat eller 
problematiserat utan så här ser det ut i vår kommun… Landskrona, både under åren 
före (År 1995 då nollavtalet med Integrationsverket skrevs, vår kommentar) och 
ända fram till nu, tar Landskrona emot flyktingar hela tiden på sk. spontan 
inflyttning. Dvs de flyttar hit då de själva vill, då de har tex familj, släkt här, det 
finns lägenheter o såna saker. Den inflyttningen är så pass stor så att man har 
accepterat ett noll avtal från Invandrarverket, det heter ju inte så längre, men att vi 
får schablonersättning ändå. Vi får viss ersättning men vi förbinder oss inte att ta 
emot någon, vi får inga kommunplaceringar då det ändå är en så stor inflyttning.  
  

Martin och Stanley säger att när ett spår en gång har skapats så är det så svårt att 
bryta och välja ny väg. Marita, i Landskrona, ger exempel på hur detta kan te sig 
och att när ett politiskt beslut att ta emot flyktingar en gång tagits är det svårt att 
avvika från detta:  

 
Ska man gå in på det politiska läget så är det där skon klämmer när det gäller 
Landskrona. Många undrar varför vi inte säger stopp och inte tar emot fler men det 
kan vi inte. Sverige demokraterna som då säger att vi ska kasta ut dem lyssnar 
människor på. De säger vad många vill höra. 

 
Situationen i Vellinge kommun är helt olik den i Landskrona kommun då man i 
Vellinge aldrig tagit emot några flyktingar. Då även den spontana inflyttningen till 
kommunen är väldigt liten innebär det att situationen gällande flyktingmottagande 
främst är styrd av ett politiskt beslut. Lars Ingvar Ljungman kommunalråd i 
Vellinge och Mats Tindberg oppositionspolitiker i Vellinge berättar: 
 

Lars- Ingvar Ljungman: Vårt ställningstagande är ju vid det här laget ganska välkänt 
därför att vi har ju egentligen ända sedan 1980- talet inte accepterat att skriva avtal 
med det som först hette Statens integationsverk men som idag väl heter 
Migrationsverket. 
Mats Tindberg: Vi har inte tagit emot några flyktingar någon gång och jag skulle tro 
att vi är den enda kommunen i Sverige som inte gjort det. 

 
Traditionens påverkan på flyktingmottagande har varit helt olika i de båda 
kommunerna. Traditionen i Landskrona kommun har haft stor del i att inflyttning 
av flyktingar idag är något som rullar på av sig självt. I Vellinge å andra sidan har 
traditionen möjligen ha haft en annan ha påverkan då beslut kan ha tagits på rutin. 
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Enligt teorin har institutioner och ideologier en tendens att rulla på i samma spår 
och generera likartade beslut i likartade frågor utan att de utsätts för ett allt för 
stort ifrågasättande. Att detta är en del av förklaringen till Vellinge kommuns 
ihållande nej menar vi inte orimligt. Både Lars- Ingvar Ljungman och Mats 
Tindberg är öppna för att det kan ha påverkat då de säger: 
 

Lars- Ingvar Ljungman: Jaa det är svårt att säga, ehh… eller rättare sagt det är svårt 
att ha en bestämd uppfattning kanske va, det är klart att det finns ju alltid en 
möjlighet att om man väl så att säga har hamnat i ett hjulspår fortsätter vidare i det… 
det finns det säkert va, men jag tycker nog att det är en fråga som nog är svår att 
besvara på ett enkelt sätt.  
 
Mats Tindberg: Lite tradition tror jag dock att det är, man har tackat nej länge och 
det ligger i sakens natur att, har vi har inga nya villkor, bostadsmarknaden och 
arbetsmarknaden ser likadan ut varför ska vi då plötsligt säga ja nu? 
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5 Etnisk samhörighet 

5.1.1 Teori 

En faktor som Matthew J Gibney menar ofta kan överskrida betydelsen av andra 
faktorer beror på graden av inkludering i flyktingpolitiken och som är 
mottagarsamhällets etniska samhörighet. (Gibney 2004:216) En faktor som även 
hänger tätt samman med den ovan diskuterade betydelsen av tradition då ett stort 
historiskt flyktingmottagande med största sannolikhet innebär konsekvenser för 
den etniska sammansättningen.  

En del asylsökande, menar Gibney, kan inte ses som hot och utmanare i 
kampen om samhällets resurser, utan istället som en del av kommunens utvidgade 
familj. Människor som uppfattas lika tas oftare emot med större lätthet. Likheten 
kan ta sig uttryck i liknande religiös övertygelse, etnisk eller språklig koppling till 
statens dominerande grupp. Motsatsen, dvs. en restriktivare flyktingpolitik, sker 
ofta då den som vill komma in i kommunen uppfattas som annorlunda.(Gibney 
2004:216)  

Irene Molina tar i sin avhandling upp en intressant diskussion av fenomenet 
likhet. Vad är att vara lik någon annan? Hon menar att föreställningarna om likhet 
och olikhet har varit starka genom historien och än idag är ytterst aktuella då 
identiteter konstrueras i dess namn.  Molina menar att likheter och skillnader som 
kan ta sig uttryck t.ex genom hävdandet av olika kulturer inte kan förstås som 
något statiskt. Att tro att det finns olika väsensskilda kulturer för den inhemska 
befolkningen och invandrade människor är att förneka den effekt olika kulturer 
har på varandra. Hon menar vidare att kultur inte kan behandlas som isolerad från 
de sociala relationer denna utformas i, samtidigt som vi måste komma ihåg att 
kulturen i sig ständigt påverkar dessa relationer.(Molina 1997:48)  

Föreställningar om olikhet är ofta beroende på att stereotyper tillåts växa och 
frodas utan utmaning från möten med personer man målar upp bilder om. Detta 
behandlar Bo Petersson i sin bok Stories about strangers då han skriver om hur de 
flesta stereotyper bildas genom rykten och berättelser hörda från andra människor 
som föräldrar, från lärare eller media. (Petersson 2006:27). Situationer där 
människor lever åtskilda och separerade från varandra är alltså en grogrund för 
felaktiga föreställningar och stereotyper om ”de andra”. 
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5.1.2 Analys 

Vi diskuterade den etniska sammansättningen med Lars- Ingvar Ljungman i 
Vellinge kommun och det blev tydligt att andelen människor med 
utländskbakgrund i kommunen är liten. Något som också framkommer i 
statistiken över Vellinges befolkning (se tabell 4 sidan 11).  Det framkommer 
även att uppfattningen är vag om orsakerna till immigration och att det inte har 
funnits anledning att fundera mer över problemet. Han säger:  
 

 
Jag vet ju trots allt det finns någonstans mellan 1500 och 2000 invånare i den här 
kommunen som så att säga inte är svenskar, ehhh… och de kommer från många 
olika länder alltså och många av dem har kommit hit av de olika skälen att de har gift 
sig så att säga med en svensk man eller en svensk kvinna, och har valt att flytta till 
Sverige. Detta är nästan den vanligaste orsaken, men, jag har egentligen ingen 
uppfattning i den frågan och jag tror inte att vi har funderat särskilt på den. 
 

I Landskrona kommun är situationen helt annorlunda där man under 1990- talet 
tog emot 1500- 2000 flyktingar under ett till två år och idag har kommunen en 
stor grupp invandrare. Vi menar att detta även kan ha haft påverkan för 
flyktingmottagandet och Marita Larsson berättar: 
 

Totalt i kommunen är andelen invandrare ungefär 25-30 % och i city ligger siffran på 
40 %... Jag menar att vi har ju haft invandring, arbetskraftsinvandring sedan lång 
lång tid tillbaka, sedan 60- talet. Det har ju funnits en flyktingförläggning, flera blev 
kvar i kommunen efter att ha bott där…  
    

 Enligt teorin innebär etniskt homogenitet en ökad benägenhet att vara mer 
negativt inställd till flyktingar och att detta kan vara del i förklaringen till 
Vellinges beslut i frågan kan inte avskrivas. Hur det påverkar Landskrona 
kommun är svårt att uttala sig om då situationen där inte är beroende på nutida 
politiska beslut. Det kan dock inte uteslutas att Landskronas etniska 
sammansättning som präglas av en större etnisk heterogenitet kan påverka 
inflyttningen av nya flyktingar. Flyktingarna har kanske hört talas om kommunen 
från släktingar eller vänner eller att Landskrona kommun har ett rykte om sig som 
en inflyttningskommun för nya svenskar. 

Avstånd till ”de andra” menar teoretiker som funderar kring stereotyper kan 
påverka dessas bildande. Avstånd kan enligt dem ses som en grogrund för 
fördomar och stereotyper. I Vellinge kommun kan frånvaron av människor med 
annorlunda etnisk bakgrund möjligen påverka rädslor för vad som skulle hända 
om man tog emot flyktingar. Den etniska sammansättningens homogenitet innebär 
att information om ”de andra” ofta får inhämtas från andrahandskällor, något som 
kan innebära att negativa stereotyper uppmålas. Detta resonemang kan kopplas till 
Mats Tindbergs citat nedan: 

 
Ofta bygger det på rädsla, vad händer om vi öppnar upp. Vi ser ju vad som händer i 
andra kommuner med de problem som har varit. Istället för att se möjligheter har 
man sett problemen och då har man varit lite försiktig att driva den frågan. 
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 Enligt postkolonial teori så är likheter vid identitetskonstruktioner och ju mer 
avvikande individen är desto svårare är hon att acceptera. Nedan följer ett citat av 
Lars-Ingvar Ljungman 
 

Hur ska man som enskild arbetsgivare värdera den utbildning hos någon som 
kommer från ett annat land som man inte känner till, jag menar man vet var landet 
ligger och vad landet heter… Då kanske det är lättare att välja… att ta en som man så 
att säga vet dvs har ett svenskt efternamn. Och det behöver inte ligga någon så att 
säga något kriminellt i det. Utan det handlar helt enkelt om en okunskap eller en 
osäkerhet, så det ligger på många plan. 
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6 Flyktingens asylskäl och lättheten 
med vilka dessa kan bedömas 

6.1.1 Teori 

Gibney menar att när immigranter söker asyl blir detta en potentiell anledning till 
att få stater att öppna sina dörrar för utomstående. En del asylskäl är svårare att 
förneka än andra och väcker starkare moraliska övertygelser hos den inhemska 
befolkningen. Till exempel menar Gibney att det ofta är lättare att ha en positiv 
attityd till flyktingar om en flykting riskerar livet eller kan utsättas för grovt våld 
om personen ifråga skickas tillbaks till hemlandet. (Gibney 2004:214) 

Welch och Schuster diskuterar fenomenet bogus asylum seekers i sin artikel 
Detention of asylum seekers in the UK and USA.  Författarna skriver om hur detta 
begrepp innebär en övertygelse hos den inhemska befolkningen att flyktingar 
ljuger för att ta sig in i det egna landet. Flyktingarna ses inte som verkligt 
behövande människor utan ses istället som ekonomiska immigranter som sökt sig 
till landet för att utnyttja de utvecklade välfärdssystemen och det anses många 
gånger att värdlandet har en för mjuk inställning till flyktingar. Överdrivna åsikter 
framhålls för att legitimera en mer restriktiv flyktingpolitik med hårdare kontroller 
av de asylsökande. Författarna exemplifierar denna debatt genom att hänvisa till 
den massa av tidningsartiklar som skrivits på detta tema med stora rubriker kring 
det annalkande hotet från de anländande flyktingarna. De asylsökande får bära 
skulden för ett överutnyttjande av välfärdssystemen och ses som ett hot mot den 
nationella säkerheten, inte minst efter terrorattacken den 11 sep 2001. (Welch & 
Schuster vol 7: 400) 

Vid konstruktionen av ”vi” och ”dom” kan negativa bilder av ”de andra” 
målas upp vilket också är vanligt förekommande och kan alltså ha konsekvenser 
för hur man bedömer en flyktings asylskäl. Negativa stereotyper kan innebära att 
flyktingar betraktas som t.ex. lögnaktiga och manipulerande. Dessa stereotyper 
skapas då det är svårt att samtidigt som man definierar ”de andra” som djupt 
annorlunda jämfört med sig själv se ”de andra” som likvärdig den egna personen 
eller egna gruppen. (Benhabib 2002:8) Tesfahuney beskriver i sin bok Imagining 
the others om hur den internationella migrationen idag styrs av bilder och 
föreställningar kring vem som passar in och vem som inte gör det samt, vem som 
ses som hotande och vilka som inte gör det. Författaren talar om hur det finns 
olika grupper som på grund av kön, ras och klass åtnjuter vitt skilda rättigheter. 
En del har genom sin grupptillhörighet nästan obegränsat tillträde till alla jordens 
hörn och andra som tillhör grupper med lägre status är starkt kontrollerade och 
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hindras att flytta vart de vill. (Tesfahuney 1998:125) Tesfahuney diskuterar vidare 
kring detta då han skriver om hur vissa typer av migration inte finns med på 
agendan och i diskussionen kring internationell migration. Han diskuterar hur det 
kan vara så att två tredjedelar av den totala migrationen som sker i Europa inte 
diskuteras medan en tredjedel tydligen är så allvarlig att den kräver krafttag och 
massiv mobilisering för att hantera. (Ibid:38) Vidare diskuterar Tesfahuney hur 
det därför inte kan sägas vara immigrationen i sig som ses som problemet i många 
samhällen i väst utan hur problemet handlar om vem immigranten är. (Ibid:39) 

 

6.1.2 Analys 

Att tendenser att se flyktingar som ”bogus asylum seekers” kan påverka 
kommunal flyktingpolitik kan inte avskrivas. Detta då det vid intervjun med Lars-
Ingvar Ljungman, kommunalråd i Vellinge kommun, framkom det att det finns 
tendenser att ifrågasätta flyktingars skyddsbehov. Även om han själv inte menar 
att alla flyktingar konstruerar sina skyddsbehov så är det inte helt främmande för 
honom att tänka i dessa banor. Han säger: 
 

Som det nu är… så måste man nästan uteslutande för att kunna komma hit, ha 
skyddsbehov eller någon form av att riskera förföljelse eller någonting… Då finns 
alltid risken att man försöker att konstruera ett skyddsbehov som egentligen inte 
finns, men eftersom att det är enda möjligheten att få stanna, så gör man det. Jag 
menar… jag träffar ju på folk som kan tycka att det är märkligt att man kommer hit 
och så söker man asyl och skydd och sen åker man på semester tillbaka till sitt land 
där man en gång har kommit ifrån och det kan ju då inte röra sig om något 
skyddsnät. Då hade det kanske varit lättare om det fanns andra möjligheter typ 
arbetskraftsinvandring, jag tror dessutom att den svenska allmänheten hade haft 
enklare för att acceptera det. 

 
Detta resonemang ledde oss in på en diskussion om arbetskraftsinvandring. Det är 
något som man i ledningen i Vellinge kommun har en mer positiv inställning till 
än flyktingmottagande. Detta ligger i linje med det som teoretiker hävdar då de 
menar att det inte är immigrationen i sig som ses som problematisk på de ställen 
den gör det, utan problemen är vem immigranten är. Tesfahuneys menar vidare att 
den internationella migrationen är påverkad av ojämnlika villkor som skapar olika 
förutsättningar för människor att bosätta sig på olika platser.  

 
Även Mats Tindberg, som ingår i oppositionen i Vellinge, är inne på detta spår.  
 

Men så fort man ska ha en femton, tjugo flyktingar så går det inte. Men sen säger 
man ju också att ingen är ju förhindrad att flytta hit, alla är ju välkomna men, man 
ska klara sig själv. Man ska kunna köpa en bostad och klara sitt uppehälle, då är man 
välkommen hit. Det tar ju lite tid innan våra flyktingar når den statusen. 

 

Tendensen att ifrågasättas flyktingars asylskäl kan möjligen påverkas av att 
man har svårt att föreställa flyktingars hemska upplevelser. Detta 
resonemang är Mats Tindberg inne på.   
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Det kan ju vara att katastrofer inträffar som till exempel den här tsunamin som 
hände. Då plötsligt kommer saker närmre en själv. Vi hade ju ett antal som var 
berörda här nere och då plötsligt blir det påtagligt även om det sker långt borta. Då 
öppnar man sig kanske också för det här att hjälpa och stötta, nåt sånt skulle kanske 
kunna påverka inställningen. 
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7 Ekonomiska resurser  

7.1.1 Teori 

Flyktingmottagande innebär ofta betydande kostnader för mottagarkommunen 
rörande boende, språkkurser, sociala trygghetsnät och utbildning. Många har 
därmed kopplat ihop möjligheterna till en inkluderande flyktingpolitik med en 
kommuns ekonomiska situation. Gibney menar att denna koppling ofta är 
överdriven då en kommuns ekonomi sällan kan förklara hur den kommer att agera 
i förhållande till flyktingar. (Gibney 2004:215) 

Med ett postkolonialt angreppssätt kan detta förstås genom att de på ”insidan” 
hellre ser att pengar går till den egna gruppen än till de ”annorlunda andra”. Det är 
den egna gruppens välfärd som ska maximeras och vem som ingår i den egna 
gruppen har konstruerats och formerats i identitetsprocesser och är därmed inte på 
förhand givet. ”De andra”, kan istället för att ses som en del av den egna gruppen, 
uppfattas som hot för välfärden. Mekonnen Tesfahuney behandlar hur människor 
från tredje världen ofta uppfattas som hot mot det västerländska samhället. ”De 
andra” har blivit utmålande som ovälkomna och bilden av dem innebär att de på 
förhand tillskrivs vissa negativa egenskaper som inte är behövliga i värdlandet. 
Tesfahuney skriver hur studier visar att immigranter i genomsnitt producerar mer 
än de konsumerar, ändå är det vanligt att höra hävdandet att immigranters effekter 
på välfärden är ytterst negativ. (Tesfahuney 1998:35) 

7.1.2 Analys  

Att flyktingmottagande innebär tryck på de kommunala ekonomiska resurserna är 
något som Marita Larsson, kommunalråd i Landskrona belyser i citatet nedan där 
hon talar om varför hon tror att andra kommuner utövar en restriktiv 
flyktingpolitik.  
 

Man är kanske rädd att det ska vara besvärligt, att det ska kosta pengar. Och det gör 
det ju också, det krävs extra resurser. Det vi i Landskrona idag får klä skott för är ju 
att ungdomar inte går ut skolan med fullständiga betyg osv men det är ju inte så 
konstigt. Många av de ungdomar har ju kanske inte gått mer än fyra, fem, sex år och 
ska de klara av en skola som för andra tar tio år. Det är ju inte rimligt. Man kan inte 
stirra sig blind på statistiken utan att se vad som ligger bakom. Detta är saker som vi 
får lida för, om man nu ska kalla det lida för, i media och statistik. Det är den 
situation vi har att hantera och det kräver extra resurser som lärarpersonal och 
dagispersonal. 
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Att ett flyktingmottagande skulle innebära extra kostnader för kommunen är något 
som även Lars- Ingvar Ljungman i Vellinge funderat över. Den anledning som 
kommunen själva hävdar är avgörande för deras beslut att inte ta emot flyktingar, 
är just att de tycker det skulle innebära för stora kostnader för kommunen, 
kostnader som han menar inte täcks av statens bidrag. Han säger:  

 
Om staten vill att någon annan huvudman ska sköta det hela eller delar av den 
verksamheten (flyktingmottagande, vår kommentar) så får man också se till att 
säkerställa så att de som ska göra det får de möjligheterna och de pengar, de medlen, 
som krävs för att kunna fylla uppgiften… och vi har hela tiden hävdat att de avtal 
som erbjuds från statens sida gentemot kommunerna inte uppfyller de som vi 
menade var grundläggande kraven och därför så har vi sagt att ett avtal bygger på en 
överenskommelse mellan två parter som är överens… och vi är inte överens. Vi har 
inte tyckt att de villkoren som ni (staten, vår kommentar) erbjuder är tillräckliga 
alltså vill vi inte skriva på dessa avtal, detta har varit den mer principiella 
inställningen. 

 
Även Mats Tindberg menar att de ekonomiska faktorerna har fått styra i 
Vellinge kommun, även om han har en annan inställning.    

 
Det är dock viktigt att säga att man inte resonerat att man inte vill ta emot flyktingar 
utan det är den ekonomiska biten som styrt. Sen har vi då sagt att vi tycker att en så 
välmående kommun som Vellinge, ah… är det någon kommun som skulle lyckas att 
integrera 15 till 30st så är det väl vi! Men majoritetsförhållandet ser ju ut som det 
gör. 

 
En anledning, som postkoloniala teoretiker menar påverkar inställningen till vem 
som har rätt till gemensamma medel, är vem som anses tillhöra gemenskapen. 
Genom identitetskonstruktioner har den egna gruppen formerats och då man talar 
om en maximerad välfärd är det underförstått vems välfärd det är som man 
hänvisar till. Att en sådan formation påverkar flyktingmottagandet i Vellinge är 
inte orimligt då Lars –Ingvar på frågan om det skulle vara svårt att hitta stöd för 
flyktingmottagandes eventuella extra kostnader i kommunen svarar: 

 
Jaa… alltså… det skulle jag nog tro, jag menar, rent generellt så tycker jag nog att, 
…eller jag tror att folk i den här kommunen så att säga värderar sina skattepengar 
och ser gärna att det som de betalar i skatt går till typ skola vård och omsorg som ju 
är ett välkänt begrepp. Så hade det visat sig att en mottagning av flyktingar skulle 
innebära att vi hade fått lägga, kanske rent av mycket kommunal skatt och pengar i 
det så tror jag nog att folk hade varit mer kritiska… det tror jag nog…jaa… 

 
I Landskrona kommun är det svårt att med säkerhet uttala sig om ekonomins 
påverkan på flyktingmottagandet. Man har under en lång period haft relativt låga 
medelinkomster och begränsade resurser i jämförelse med kommuner som t.ex. 
Vellinge men har ändå haft ett stort flyktingmottagande. Detta tyder på att 
ekonomins betydelse är relativt liten i Landskronas fall. Man ska dock komma 
ihåg att kommunen under de senaste 10 åren inte själva styrt över inflyttningen 
och det är möjligt att man i så fall tagit hänsyn till ekonomiska faktorer. Något 
som i så fall påverkat flyktingmottagandet på ett sätt som inte sker nu när det är 
präglat av spontan inflyttning. Klart är dock att man inte är så djupt missnöjd med 



 

 25 

de statliga ersättningssystemen som man är i Vellinge då Marita Larsson menar att 
de för Landskronas del fungerat hyfsat. 
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8 Bostadsmarknad  

8.1.1 Teori 

Gibney menar att bostadsmarknad är en viktig faktor som ofta kan användas som 
indikator för hur kommuner kommer att ställa sig i flyktingpolitiken. Visst 
motstånd till flyktingar finns även i ”goda tider” men högljudda krav på en 
restriktiv flyktingpolitik i sådana lägen är ovanligt skriver Gibney. Istället brukar 
sådana krav uttalas då ekonomin är på tillbakagång. Då menar Gibney att en del 
invånare ser flyktingar som hot då det gäller möjligheter till arbete, bostäder och 
välfärd. (Gibney 2004:215) Det är vanligt att människor i utsatta lägen söker efter 
förklaringar till de problem man upplever, inte sällan blir förklaringen att man 
nöjer sig med att det måste vara invandrarnas eller flyktingarnas fel. Dessa enkla 
förklaringar attraherar människans behov av att finna lätta lösningar då skapandet 
av en syndabock och erbjuder möjlighet att lägga alla problems orsaker på någon 
annan än sig själv. (Petersson 2006:30) 

I Sverige har ingen kommun rätt att neka någon inflyttning om personen själv 
vill söka bostad. En del har därför hävdat att det kommunala flyktingmottagandet 
skulle bero på flyktingarnas egen vilja att söka sig till specifika platser. Den 
etniska segregationen ska därför enligt en del forskare förstås genom att 
människor som kommit till landet helt enkelt föredrar att bo nära människor med 
bakgrund i samma kultur. Segregationen beror alltså enligt dessa forskare på 
karakteristika hos de invandrade individerna. (Palander :2006)   

Postkoloniala teoretiker har ställt sig djupt kritiska till dessa slutsatser. Man 
kategoriserar därför istället människor i tydliga ”vi” och ”dom” grupper och inte 
bara att man tillskriver individer egenskaper och identiteter. Detta innebär också 
att man delar upp både det geografiska och sociala rummet och ger grupper ”sin 
plats”. Grupper med utomeuropeisk härkomst tillskrivs ofta negativa egenskaper 
och de blir automatiskt klassade som underordnade den svenska identiteten varför 
de endast bereds plats på sämre samhälleliga positioner än befolkningen i övrigt, 
både fysiskt och socialt. (Molina:1997) Många flyktingar som är nya i landet har 
troligtvis mindre ekonomiska resurser än personer som är etablerade i samhället 
sedan lång tid tillbaka. Kommuner kan därför genom att välja att inte planera för 
billigare bostäder i praktiken omöjliggöra för flyktingmottagande. (SOU 2003:75 
s. 236) Flyktingarna blir därmed hänvisade till platser där många billiga bostäder 
redan är tillgängliga.  

Genom att hävda att ett annorlunda bostadsbyggande inte maximerar 
invånarnas välfärd kan man legitimera att ett annorlunda bostadsbestånd inte 
kommer till stånd. (Ibid:7) Ett sådant agerande från kommuners sida kan med 
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lätthet kopplas samman med de postkoloniala teorierna kring gruppidentiteters 
konsekvenser. Tillhörighet och identifikation ger svar på frågor kring vems 
välfärd som ska maximeras och vilka som står utanför.  

8.1.2 Analys 

Bostadsmarknaden är en faktor som i våra intervjuer visat sig vara något som 
båda kommuner menar är av stor betydelse och som kraftigt har påverkat 
flyktingmottagandet. I Vellinge menar man att bostadsmarknaden flera gånger 
varit av stor betydelse vid beslutandet att inte ta emot flyktingar. Lars- Ingvar 
Ljungman berättar: 

 
Jag menar, då att detta är en inflyttningskommun, har vi tidvis en väldigt kraftig 
inflyttning och därmed väldigt svårt med situationen på bostadsmarkanden… Jaa, i 
den här kommunen så är det väl någonstans kring 85 % småhus och resten då 
lägenheter och de lägenheterna är då en blandning av hyreslägenheter men också 
bostadsrätter. Och den här kommunen har egentligen vuxit varje år under de sista 30 
åren så att säga och det betyder ju att bostadssituationen och bostadsmarknaden har 
ju alltid varit ganska överhettad i den här delen av landet… får man nog säga. 

 
Även Marita Larsson talar om bostadsmarknadens påverkan för 
flyktingmottagandet.  En påverkan som varit den motsatta än den i Vellinge, då 
hon menar att den stora våg av flyktingar som togs emot på 1990- talet delvis 
berodde på att det fanns en stor andel lediga hyreslägenheter. Att det fanns mycket 
lägenheter kommenterade Marita i citatet nedan:  
 

Det beror på att Landskrona är en gammal industristad där man byggt 
hyreslägenheter för att arbetskraften ska ha bra boende. Man kan väl också säga så 
här att precis innan varvet lades ner så byggdes ett stort område ute i norra delen av 
staden som idag kallas Karlslundsområdet och som då hette Norrestad. Med facit i 
hand skulle inte den sista delen av detta område ha byggts, för sen packades varvet 
ner och bostäderna var ju byggda för varvsarbetarna. Så där fanns 1985-1990, 800 
tomma lägenheter. Det var därför man byggde om till flyktingförläggning bland 
annat för att fylla dessa tomma lägenheter. Man byggde även sjukhem, till skolor 
men det fanns ändå väldigt mycket tomma lägenheter. 

 
Varför man i Vellinge kommun inte har fler hyreslägenheter frågade vi Lars- 
Ingvar Ljungman och han menade att: 
 

Det är ju så… att många flyttar till den här kommunen för att miljön ser ut på ett 
visst sätt och då kan vi liksom inte förstöra den genom att snabbt smälla upp en 
massa bostäder för då tar vi liksom bort orsaken till varför folk liksom faktiskt vill 
flytta, så det kan vi inte heller göra… det finns liksom också gränser för hur mycket 
människor som kan flytta in, utbyggnaden måste ändå ske i en viss takt,  

 
Att det inte finns tillräckligt med hyresrätter i Vellinge kommun kan tolkas som 
att det i praktiken har omöjliggjort ett flyktingmottagande. Att man vill behålla en 
miljö av vilor och dyrare bostäder i kommunen kan visa på att kommunen är 
skapad för en viss kategori människor med mer pengar. Miljön som skapas är 
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maximal för denna grupp människor men ogynnsam för personer med sämre 
ekonomiska förutsättningar. Detta leder följaktligen till en viss typ av segregation. 
Vilket belyses av Mats Tindberg nedan: 
 

Nu kostar ju en tomt runt 2-3 miljoner och sen ska du ju sätta nåt att leva i på den 
också och det kostar lika mycket till. Då är vi uppe i summor som genomsnitts 
befolkningen har svårt att klara. På det sättet får vi ju en segregation per automatik 
och den är olycklig enligt mitt sätt att se det och den är svår att göra något åt, nu när 
vi befinner oss här. Det är ju inte vi som kan sätta priser på tomter och kåkar längre 
utan det är ju marknaden. Vi befinner oss i ett ekorrhjul, där vi inte kommer ur det, 
en begränsad kategori kan flytta in här ofrånkomligt… Det blir ju en segregation på 
andra hållet. Det är ju likaväl en segregering, så ser det ju inte ut i många andra 
kommuner…  

 
De båda kommunalråden är båda inne på att flyktingars egna val att söka trygghet 
genom att bosätta sig där de har sina landsmän och familjer spelar roll. Lars- 
Ingvar Ljungman talar om hur han inte tycker det är konstigt att inte så många 
med en annan etniskt bakgrund själva söker sig till Vellinge kommun. Han säger:  

 
Nä men det beror ju naturligtvis på att… det tycker jag i och för sig inte är så 
märkligt för om man tittar i de länder som, de städer, de områden där man har haft en 
inflyttning så är det naturligtvis så att de som senare kommer och söker sig dit där 
man har landsmän eller, jag menar det behöver ju nödvändigtvis inte vara samma 
land det kan ju vara samma religion eller någonting annat. Men alltså man söker sig 
ju till tryggheten i en sorts gemenskap, jag menar Amerika då, eller USA som då har 
tagit emot så kolossalt mycket folk som har invandrat och där fanns områden i de 
stora städerna eller där många kom in så att säga, jag menar Little Italy och China 
Town och allt vad de nu heter och man kan ju titta på de svenskar som emigrerade 
till USA de bor ju i mellan västern inom ett relativt litet område och det är ju säkert 
av samma skäl, man söker ändå någon slags trygghet i en gemenskap som bygger på 
någonting och det kan säkert vara språket, ursprungsland eller religionen eller vad 
det nu är… 

 
Även Marita är inne på samma spår då hon diskuterar anledningar till varför så 
många självmant väljer att flytta till Landskrona kommun. Hon säger: 

 
Så att det fanns ju kanske släktingar, man kände till Landskrona… Det är ju heller 
inte så konstigt, ser man på svenskarna som flyttade till Amerika så flyttade ju folk 
till svenskbygder, ungefär så fungerar det ju fortfarande.  
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9 Arbetsmarknad 

9.1.1 Teori 

En dålig arbetsmarknad påverkar ofta flyktingpolitik och flyktingmottagande 
negativt menar Gibney. (Gibney 2004:215) Liksom vid bostadspolitik så tenderar 
inställningen till ”de andra” bli mer negativ vid ”dåliga” tider då det gäller 
arbetsmarknad. Flyktingar ses då som konkurrerande om de få jobb som finns och 
negativa föreställningar får lättare fotfäste.  

Flyktingpolitiken kan även påverkas av en uppfattning om att flyktingar inte är 
rustade eller kapabla till att arbeta i Sverige. En stereotyp föreställning av 
flyktingen som okapabel till arbete innebär att man ser flyktingen som en börda 
som ska bäras med hjälp av det gemensamma välfärdssystemet oavsett bra eller 
dåliga tider. (Tesfahuney 1998:38) Inflyttningen av människor utifrån Sveriges 
gränser har gått från att under 1960- talet domineras av arbetskraftsinvandring till 
att idag domineras av flykting- och anhöriginvandring (Dahlström 2004:47). Ett 
faktum som möjligen kan ha påverkat bilden av nytillkomnas möjligheter på 
arbetsmarknaden. 

Bilden av flyktingar som okapabla på arbetsmarknaden löper en risk att bli en 
självuppfyllande profetia. Detta då en sådan bild av flyktingen kan leda till 
diskriminering och utanförskap på arbetsmarknaden vilket i sin tur kan innebära 
ett ökat tryck på välfärdssystemen. Paulina de los Reyes har skrivit om 
invandrares ofta utsatta situation på den svenska arbetsmarknaden. Hon skriver 
om hur immigranter i lägre utsträckning än svenskar finns ute på 
arbetsmarknaden, hur de ofta har lägre löner, ofta har värre arbetsmiljö än infödda 
svenskar och hur de oftare drabbas av hälsoproblem. (De los Reyes 2000:256) En 
studie visar på att efter fem år i Sverige har de flesta flyktingar inte kommit längre 
än till arbetsförmedlaren. En vanlig förklaring är att arbetsgivare är ovilliga att 
anställa invandrare. (Franzén 1997:122) De arbetssökande flyktingarna blir inte 
bedömda efter sina personliga kvalifikationer utan för att de tillhör en viss grupp 
(Andersson 1992:116). En kulturell tillhörighet annorlunda än den svenska blir 
automatiskt sammankopplad med lägre kvalifikationer och ju längre det kulturella 
avståndet bedöms vara desto lägre rankad blir personen i en jobbsökar situation. 
(De los Reyes 2000:261)   
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9.1.2 Analys 

Arbetsmarknadsläget verkar inte ha påverkat Landskrona på så sätt det skulle ha 
minskat flyktingmottagandet och Marita Larsson säger:  
 

När den här stora invandringen kom så var ju arbetsmarknadsläget katastrofalt. Dels i 
Sverige då vi var inne i en lågkonjunktur i klass med 30-talet och dels i Landskrona i 
synnerhet där vi sedan en tid haft en tuff arbetsmarknad då varvet försvann och med 
det 3000 arbetstillfällen. Det var ett absolut sämsta läge att komma hit. Det fanns inte 
en susning om att få jobb. 
 

Citatet ovan från kommunalrådet i Landskrona avviker från teorin om mer 
restriktiv flyktingmottagande i tider av ekonomiska svårigheter och arbetslöshet.   
 Det är svårare att avgöra arbetsmarkandens påverkan i Vellinge för beslut om 
flyktingmottagande. Å ena sidan har arbetslösheten under långa tider varit låg 
(www.scb.se). Å andra sidan måste man understryka att det sker stor utpendling 
vilket innebär att arbetstillfällena är begränsade inom kommunens gränser (se 
tabell 5 sid 11). Detta bekräftas av Mats Tindberg:    
 

 Sen har det varit arbetsmarknaden man också har pekat på. Vi har inte 
arbetsmarknaden i kommunen själv utan vi har mest utpendling. Vilket gör att man 
inte kan arbeta på samma sätt för att ge arbeten heller. 
 

Inflyttningen av människor utifrån Sveriges gränser har gått från att under 1960- 
talet domineras av arbetskraftsinvandring till att idag domineras av flykting- och 
anhöriginvandring. Detta är ett faktum som möjligen kan ha påverkat bilden av 
nytillkomnas möjligheter på arbetsmarknaden vilket ligger i linje med Lars-Ingvar 
Ljungmans resonemang. 

 
Till Sverige kom ju väldigt mycket människor från det som hette Jugoslavien på 
1960- talet, men de kom ju inte hit för att de hävdade att de hade något sorts 
skyddsbehov eller att de riskerade förföljelse, utan de kom hit och gick ut så att säga 
i ett arbetsliv direkt och jag tror, min minnesbild, nu var jag ju inte jätte gammal men 
min minnesbild är att de hade det mycket lättare för att bli accepterade därför att de 
gled liksom in i något socialt sammanhang på ett sätt som man inte gör idag. 
 
 

Detta citat stämmer också med vad teoretiker tidigare har sagt om hur 
inställning till nyinkomna har förändrats över tid då invandring har gått från 
arbetskraftsinvandring till flyktingmottagande.  
 

 

Bilden av flyktingar som okapabla på arbetsmarknaden löper även en risk att bli 
en självuppfyllande profetia. Nedan följer ett uttalande från Lars- Ingvar 
Ljungman.  

 
Jag tror kanske att det finns medveten, det finns det ju alltid, men så finns det också 
omedveten diskriminering. Alltså det finns ju svårigheter och jag menar hur ska man 
som enskild arbetsgivare värdera den utbildning hos någon som kommer från ett 
annat land som man inte känner till, jag menar man vet var landet ligger och vad 
landet heter, men jag menar man vet kanske ingenting om så att säga 
utbildningsväsendet, hur ska jag som arbetsgivare då kunna värdera den om, dvs det 
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papper som du kommer med. Jag har ingen aning… Då kanske det är lättare att 
välja… att ta en som man så att säga vet dvs har ett svenskt efternamn. Och det 
behöver inte ligga någon så att säga något kriminellt i det. Utan det handlar helt 
enkelt om en okunskap eller en osäkerhet, så det ligger på många plan. Sedan är det 
naturligtvis så att det är väldigt viktigt med språk och trots allt i många arbeten så 
krävs det en viss förmåga att kunna kommunicera på svenska och det är ju också 
väldigt viktigt så att det fungerar.  
 

Dessa citat kan tolkas som teorin ovan om att flyktingpolitiken kan påverkas av en 
uppfattning om att flyktingar inte är rustade eller kapabla till att arbeta i Sverige. 
Men det visar också enligt teori på hur grupptillhörighet blir viktig dvs människor 
bedöms utifrån grupptillhörighet och det riskeras att individen inte blir bedömd 
efter personlig kvalifikationer. Detta kan även kopplas till ”vi” och ”dom” 
perspektivet som kan leda till utanförskap på arbetsmarknaden. 
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10 Andra staters agerande 

10.1.1 Teori 

Andra kommuners politik och intentioner kan påverka en kommuns villighet att ta 
emot flyktingar. En kommune med goda intentioner och en vilja att ta emot 
flyktingar kan få mycket svårt då samarbetet med andra kommuner på denna 
punkt inte fungerar. En kommun som tar emot många flyktingar men som ligger i 
ett område där omkringliggande kommuner inte tar emot lika många möter ofta 
frågor från medborgarna kring varför just de ska ta emot så många flyktingar. 
Ibland leder det till en press på andra kommuner att öppna sina gränser men oftare 
leder det till att politiken läggs om till ett mer restriktivt flyktingmottagande. När 
så en kommun som haft en generös flyktingpolitik dukar under så kan de komuner 
som står kvar som stora mottagarkommuner hamna under ännu större tryck. 
(Gibney 2004:219) 

10.1.2 Analys 

Vi diskuterade andra kommuners agerande med Lars –Ingvar Ljungman för att se 
om detta har påverkat Vellinge kommun att ta emot flyktingar. Andra staters 
politik kan påverka mottagande men så har tydligen ej skett i Vellinge. Å ena 
sidan stämmer citatet nedan inte med teorin eftersom de tydligen inte påverkats av 
andra staters agerande men å andra sidan stämmer teori då en del kan föra en mer 
restriktiv flyktingpolitik. 

 
Och så är det ju naturligtvis så att, och vi har blivit kritiserade för det, dvs att man 
har ett ansvar som går utanför den egna kommunen, alltså att det här är en nationell 
angelägenhet, vi måste på något sätt ställa upp även om vi inser att det här kostar oss 
både det ena och det andra, så finns det något överordnat nationellt intresse och alltså 
så gör man det i alla fall, den utgångspunkten finns säkert också va, det är nog 
väldigt blandat.  
Känner inte ni att ni har ett ansvar mot andra kommuner? Eller att det finns precis 
som du säger ett nationellt ansvar?    
Jag tror säkert att det finns dom som gör det, men vi som ju då som sagt har suttit i 
den här stolen vi har ändå hävdat den här principen som vi talade om inledningsvis. 
Har ni upplevt något tryck från andra kommuner? Det finns ju kommuner som tar 
emot väldigt många… 
Jaa visst har vi det, vi har upplevt, jag menar Ilmar tex. i Malmö har ju många gånger 
haft synpunkter både på oss och en del andra kommuner som han inte tycker ställer 
upp, jo det förekommer… 
Hur ser ni på detta då? Är detta något som diskuteras?  
Neej, jag höll på att säga, det ser vi ju som något som vi får leva med så att säga…  
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Är detta något som förändrar eran ställning i frågan?  
Nej, det kan jag inte säga… 
 

Frågan diskuterades även med Marita Larsson som menar att Landskrona kommun 
har tagit stort ansvar för flyktingmottagandet.   

 
Hur ser ni då på hur andra skånska kommuner agerar i den här frågan? 
Ja det vi reagerade starkt på under den period då det kom så många och till 
viss del fortfarande. Det fanns något som kallades hela Sverige strategin. Det 
tyckte vi var helt rätt och riktigt att man som kommun tog sitt ansvar och 
hjälpte till men däremot tycker vi att inte alla kommuner verkligen har gjort 
det. Vissa kommuner har ju klarat sig helt undan utan att ta någon form av 
ansvar och det tycker vi är fel. Vi tror att situationen hade varit bättre för alla 
parter om man hade fått en jämnare fördelning. Ett av våra huvudskäl under 
alla år vi försökte bombardera angående medel från storstadssatsningen var att 
vi hade exakt samma problematik som storstäderna i Sverige. Vi fick ju aldrig 
några pengar och har fått klara oss själva och det har varit tungt så klart. Då 
hade man ju också gärna sett att fler kommuner delat på ansvaret vilket hade 
kunnat göra att det ej behövt bli så tungt för vissa. 

 
Vidare säger Marita Larsson angående deras försök att påverka andra kommuner 
 

Ja alltså, vet inte riktigt hur jag ska beskriva detta. Det är klart att vid tillfällen 
som kommunförbund och så vidare så har vi försökt att framföra detta men 
det är ju inget som har hjälpt någonting.  
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11 Slutsatser och diskussion 

Ämnet för vår uppsats har varit komplext och mångfacetterat. Några enkla svar 
går inte att presentera, inte minst då vårt material var begränsat. Dessutom har 
ämnet av oss upplevts som infekterat och känsligt vilket har inneburit att vi noga 
försökt att komma ifrån en allt för anklagande ton. Något som inte alltid var helt 
lätt.  Valet av teori innebar även att vi känner att resultaten i vår analys inte blivit 
helt okontroversiella. Teorins inriktning innebar att det, ibland kanske oavsett vad 
Vellinge kommun som inte tagit emot några flyktingar hävdat, har lett till en 
tolkning som lutat åt att det berott på att man konstruerat en exkluderande 
identitet gentemot flyktingar. Detta behöver naturligtvis inte vara den enda 
förklaringen. Andra teoretiska utgångspunkter hade gett annorlunda resultat och 
att våra skulle vara mer rätt än dessa går inte att uttala sig om. Att vi ändå valt 
detta teoretiska angreppssätt beror på att vi tyckte att det ofta i debatten lagts fram 
allt för oproblematiserande förklaringar till det skiftande kommunala 
flyktingmottagandet. Är det så enkelt att kommuner som inte tar emot flyktingar 
helt enkelt inte har bostäder eller ekonomi som tillåter detta? Och är det verkligen 
så som vissa aktörer hävdar t.ex. Sverige Demokraterna, att de kommuner som tar 
emot många har en naiv och för generös inställning till flyktingmottagande? Vi 
tycker att det varit fruktbart att diskutera möjliga anledningar till varför t.ex. 
bostadsmarknaden inte tillåter en mer varierad grupps bosättning och varför man 
prioriterar på det sätt man gör vid användning av kommunala medel. Samtidigt 
som vi problematiserat anledningarna till att en del kommuner tagit emot väldigt 
många anledningar som sträcker sig bortom en naiv generositet. 

 Vellinge kommun har själva hävdat att ekonomi är en avgörande faktor för 
deras inställning till flyktingmottagande. De anser att ersättningssystemen från 
staten inte garanterar tillräcklig ersättning för de kostnader som kan uppstå vid 
flyktingmottagning. Ser man på Vellinge kommuns ekonomiska situation rent 
statistiskt så kan ett sådant uttalande te sig förbryllande. Om inte Vellinge klarar 
av att bära dessa kostnader vilken kommun ska då klara det? Funderar man vidare 
på detta är det dock inte orimligt att detta ställningstagande beror på en politisk 
ideologisk övertygelse att kommunen inte ska bära några kostnader som de anser 
att staten borde ansvara för.  En tolkning som möjligen stärks av det faktum att 
man tydligt uttrycker att man inte ser flyktingmottagande som ett ansvar som 
sträcker sig bortom kommungränsen. En viktigare princip tycks istället vara det 
kommunala självbestämmandet och frihet från statlig intervention. Politisk 
ideologi är något som ligger utanför vår förklaringsmodell men ska möjligtvis has 
i åtanke. Då vi diskuterade med Lars- Ingvar Ljungman kring hur en alternativ 
utformning av ersättningssystemet skulle se ut framgick det dock att han inte hade 
några tydliga föreställningar kring detta. Istället kom det fram att Lars- Ingvar 
Ljungman kan tolkas som varande generellt sätt relativt ointresserad av 



 

 35 

flyktingmottagande och istället förespråkade arbetskraftinvandring. Detta 
förstärker den postkoloniala tolkningen av situationen då de hävdar att det är av 
betydelse vem immigranten är.  

Vidare betonar Lars- Ingvar Ljungman hur kommunens arbets- och 
bostadsmarknad försvårar för ett flyktingmottagande. Naturligtvis finns det en 
poäng i dessa uttalanden. Att markpriserna är långt över det normala är inget man 
kan bortse ifrån och att arbetsmarknaden i kommunen är relativt begränsad får 
naturligtvis konsekvenser. Vi anser dock att hans resonemang kring 
upprätthållandet av en viss miljö i kommunen tydligt kan kopplas till resonemang 
kring att kommunen är till för en viss grupp och att dess välfärd prioriteras. På 
samma sätt kan hans uttalanden kring arbetsmarknadens begränsning ifrågasättas 
då detta uppenbarligen inte är ett problem för de invånare som redan befinner sig i 
kommunen. Detta anser vi stärker tolkningar som sträcker sig förbi praktiska 
förklaringar till varför flyktingmottagande inte anses möjligt i Vellinge kommun. 
Faktorer som vart i skymundan i debatten så som betydelsen av att kommuner 
ifrågasätter flyktingens asylskäl, kommuners etniska samhörighet och tradition av 
integration behövs för förståelsen. Vi menar att dessa förklaringsfaktorer får en 
större legitimitet genom våra resultat även om dessa inte på egen hand kan stå 
som överordnade andra förklarings faktorer för förståelse för kommunalt 
flyktingmottagande.  

I Landskrona var situationen som berör flyktingmottagande helt annorlunda än 
den i Vellinge. Under år 2005 var man den kommun i Skåne som tog emot allra 
flest flyktingar i relation till sin folkmängd. Dessa stora siffror har skapat en ofta 
återgiven bild av Landskrona som en mycket generös kommun vad gäller 
flyktingmottagande. Detta är dock en myt som kunnat avlivas i vår uppsats. 
Inflyttningen är i själva verket till stor del oberoende av politiska beslut i 
kommunen och fortgår av egen kraft. Vi anser att vårt teoretiska ramverk relativt 
väl lyckats förklara vad denna inflyttning kan bero på. Tradition av integration, 
etnisk samhörighet och bostadsmarknad verkar alla haft betydelse men det är 
faktorer som bör diskuteras. I intervjun med Marita Larsson såväl som med Lars- 
Ingvar Ljungman talades det om flyktingar och invandrares egen vilja att söka sig 
till en specifik plats. Att detta kan påverka inflyttningsmönstren för flyktingar kan 
inte helt förkastas. Vi finner det dock brännande att i linje med den postkoloniala 
teorin ställa motfrågan om flyktingar faktiskt har så mycket val. Kan de bosätta 
sig var de vill? I vår undersökning framgår att så inte är fallet då en inflyttning i 
Vellinge i praktiken är omöjlig. 

Konsekvenserna av det ojämnt fördelade flyktingmottagandet i de två 
kommuner vi undersökt kan möjligen ses som en bidragande faktor till den allt 
mer främlingsfientliga ton som vuxit fram i Landskrona kommun. Bilden som 
målats upp av Landskrona som en naivt generös kommun har väckt en ilska hos 
en del av invånarna som frågar sig varför man inte säger stopp. Då ett stopp är en 
politisk omöjlighet och då flyktingar har begränsade möjligheter att bosätta sig på 
andra platser borde det kanske mer fruktbart att i diskussionen kring 
integrationsproblem vända sig till de kommuner som inte tar emot nyanlända. Det 
är uppenbart att en önskan finns hos Landskrona kommun kring att fler kommuner 
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ska möjliggöra för flyktingmottagande. En önskan som än så länge gått Vellinge 
kommun obemärkt förbi. 
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13 Bilagor: 

13.1 Bilaga 1 

   Medelinkomst 2003 Arbetslöshet 2005
2
 % Utrikesfödda

3
 

Kommunen har 
flyktingavtal <md >md <md >md < md >md 

  Ja 59% 31% 38% 53% 25% 65% 

  Nej 41% 69% 63% 47% 75% 35% 

 
   % Biståndstagare i bef. 2004

4
 Socialb. i kr/ bidragshushåll 

Kommunen har 
flyktingavtal <md >md   <md >md   

  Ja 27% 61%   73% 100%   

  Nej 73% 39%   27% 0%   

 
   % Bostäder i allm.nytt 2004 % Tomma lght 2002

5
  

Kommunen har 
flyktingavtal <md >md   <md >md   

  Ja 38% 53%   77% 31%   

  Nej 63% 47%   23% 69%   

 

   Antal lärare/ 100 elev 2004 
Barn/årsarbet. i kommunal 
förskola 

Kommunen har 
flyktingavtal <md >md   <md >md   

  Ja 56% 33%   33% 60%   

  Nej 44% 67%   67% 40%   

 
 

 

                                                                                                                                                         
 
2 Arbetslösa inklusive i åtgärder. 
3 Utrikesfödda utanför Europa. 
4 Biståndstagare har ersatt den tidigare använda benämningen socialbidragstagare. 
5 Tomma lägenheter i allmännyttan. Här saknas information om alla skånska kommuner. Endast 26 st av 33 st 
kommuner finns representerade. 
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