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1 Inledning 

Människor har i alla tider förflyttat sig på ett eller annat sätt mellan olika områden i världen. 

Just när en stor grupp människor måste lämna sitt land av olika anledningar kallar man det för 

en diaspora. Det finns många exempel på stora grupper som har tvingats lämna sitt land. 

Tvångsförflyttningen av judarna är ett exempel, ett annat exempel i modern tid är den irakiska 

diasporan där över 3 miljoner irakier lever utanför sitt land. Idag lever ungefär 200 miljoner 

människor utanför det land som de föddes i. Det är ca 3 % av världens befolkning.
1
 

Anledningen till att människor lämnar sina hemland beror på olika saker. Det kan vara allt 

från att fly fattigdom och svält till att bli politiskt förföljd vilket leder till att man måste fly 

från tortyr och död. Det finns även de som flyr från krig och inte minst från naturkatastrofer. 

I Sverige 2012 fanns det 1 473 256 personer som är födda i ett annat land. Det motsvarar 

ungefär 15 % av Sveriges invånare.
2
 Eftersom en sådan stor del av vårt land består av 

människor som lämnat sina hemland för att skapa sig ett nytt liv är det viktigt att ha en 

förståelse för hur det är att komma till ett nytt land. Vad är det första man gör? Hur är det att 

lära sig ett nytt språk? Hur tänker man när man kommer till ett nytt land? Detta är viktiga 

frågor att förstå för att från båda hållen kunna medverka till en så bra integration som möjligt 

och för att slippa konfrontationer och konflikter.  

När man kommer till ett nytt land och man inte känner någon är det viktigt att skapa en ny 

egen social verklighet. Ofta umgås man med människor från sitt eget land. Även om man inte 

känner personen ifråga finns det en underliggande tillhörighet i form av nation och 

kulturkänsla. Detta för tankarna till Benedict Andersons myntade utryck ”imagined 

communities” eller den föreställande gemenskapen. Anderson menar att nationen är en social 

konstruktion som bygger på historiska myter och som hålls samman av invånarnas 

föreställningar om ett gemensamt biologiskt och kulturellt arv. Han menar att även om vissa 

                                                 
1
 Nilsson, Esse & Marsk, Kajsa, Underlag till policy om migrationsfrågor inom svenska utvecklingsarbete, SIDA 

2010 (Internetlänk hämtad 2013-04-14) 

http://www.sida.se/Global/Development%20and%20cooperation/Underlag%20till%20policy%20om%20Migr

ationsfr%C3%A5gor.pdf. 
2
 Statistiska centralbyrån, Befolkningsstatistik i sammandrag 1960-2012 (internetlänk hämtad 2013-04-13) 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____26040.aspx. 

http://www.sida.se/Global/Development%20and%20cooperation/Underlag%20till%20policy%20om%20Migrationsfr%C3%A5gor.pdf
http://www.sida.se/Global/Development%20and%20cooperation/Underlag%20till%20policy%20om%20Migrationsfr%C3%A5gor.pdf
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____26040.aspx
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invånare i en nation aldrig kommer att träffas eller ens känna till varandra kommer de ändå 

känna att de tillhör samma föreställda nationalitet.
3
 

När många migranter av samma etnicitet kommer till samma land eller stad har de en tendens 

att gruppera sig i samma områden och stanna där tillsammans. Det ser man exempel på i hela 

världen, till exempel ”Little Italy” och ”China Town” i New York. Även de kubaner och 

mexikaner som migrerade till USA, som jag kommer återkomma till längre fram, bildade 

”Little Havana” i Miami och områden i stora städer som de kallar för ”barrios”. I dessa 

bosättningar bildar migranterna väldigt ofta föreningar av olika slag som baseras på olika 

motiv. 

Detta gällde även de chilenska flyktingarna som kom till Sverige under 1970-talet. De bildade 

allt från politiska föreningar till matlagningsföreningar. För att kunna få en inblick i deras 

tankevärld och i flyktingarnas situation ska denna uppsats belysa vilka argument som fanns i 

skapandet av etniska föreningar ur ett aktörsperspektiv. Jag kommer utföra en fallstudie med 

hjälp av fyra chilenska flyktingar och analysera deras argument och tankar om hur de ser på 

och kommer ihåg sin första tid i Sverige när de var involverade i chilenska föreningar.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Det har gjorts många undersökningar och utredningar om invandrares första tid i ett nytt land. 

Till exempel Latin Journey från 1985 av Alejandro Portes & Robert L Bach, Chilenska 

flyktingar i Sverige från 1990 av Orlando Mella, Fri trygg och vilsen från 1999 av 

Socialstyrelsen, Latinamerikaner i exil – en kluven tillvaro från 1983 av C F von Seth och 

Latinamerikanska flyktingar i Sverige från 1979 av Svante Lundberg. Dessa arbeten och 

utredningar tar som sagt upp flyktingars första tid i landet och beskriver hur de organiserade 

sig. Det som jag tycker saknas i dessa texter är frågan varför. Det saknas ett aktörsperspektiv 

på hur den moderna diasporan organiserar sig i ett nytt land. Man har konstaterat att det bildas 

många föreningar och spekulerat i vad de är till för men ingen tar upp den enskildas argument 

till bildandet och arbetet med invandrarföreningarna. Detta ämne är inte bara intressant ur ett 

historiskt perspektiv utan det är även viktigt att lära sig hur flyktingar tänker och vad de 

tycker är viktigt under sin första tid i det nya landet. På så sätt kan vi lära oss hur man på 

                                                 
3
 Anderson, Benedict, Den föreställda gemenskapen: reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning, 

Diadalos, Göteborg, 1993, s. 6. 
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bästa möjliga sätt ska hjälpa dessa grupper som ofta kommer från miserabla förhållanden att 

acklimatisera sig i ett nytt samhälle och en ny vardag. 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur moderna diasporagrupper organiserar sina 

liv i ett nytt land och i en ny kultur. Hur bildar de nya grupper och gemenskaper? Vilka behov 

fyller dessa gemenskaper? Jag kommer att använda chilenska invandrare i Sverige för en 

fallstudie, och de centrala frågorna är: Hur pratar de idag om sin första tid i Sverige? Vad 

minns de och vilken berättelse är central? Vilken funktion tänkte de sig att föreningarna skulle 

spela? 

För att kunna genomföra denna undersökning och analysera det material jag samlat in har jag 

följande tre frågeställningar som jag utgår ifrån: 

 Hur argumenterar fyra chilenska medlemmar för bildandet av invandrarföreningarna i 

Sverige på 1970-talet? 

 Hur påverkas chilenarnas berättelse om deras första tid i Sverige utifrån faktorerna 

bakgrund, att bosätta sig i Sverige, framtiden och föreningarna? 

 Vad var för- och nackdelarna enligt informanterna med föreningslivet? 

1.2 Avgränsningar 

Jag avgränsar min undersökning genom att enbart intervjua fyra personer. Med hjälp av den 

information jag får av mina informanter kommer jag kunna dra slutsatser om hur de 

argumenterade för sitt deltagande i föreningslivet, hur de minns sin berättelse, och vad i 

berättelsen de lägger vikt vid. I valet av informanter försökte jag hitta fyra personer med så 

olik bakgrund som möjligt för att få en större spridning i faktorerna som påverkade deras liv. 

De faktorer jag letade efter var: bakgrunden i Chile, var de bosatte sig i Sverige och deras 

deltagande i föreningarna. Med bakgrund menar jag informanternas politiska engagemang i 

Chile. Det faktum att jag endast har manliga informanter är inte ett medvetet val. Om jag hade 

haft kvinnliga informanter med i undersökningen hade jag kunnat analysera utifrån ett 

genusperspektiv. Men eftersom jag använder mig av enbart ett aktörsperspektiv i min 

undersökning är könet på mina informanter mindre viktigt. Jag övervägde också ifall jag 

skulle ta med protokoll och liknande dokument från möten i föreningen men eftersom jag är 

ute efter berättelsen mina fyra källor har fyller sådana dokument inget syfte. Frågorna jag har 

ställt till informanterna har varit öppna frågor och utifrån deras svar ställde jag följdfrågor.  
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1.3 Disposition 

I den kommande delen i uppsatsen tas metod och källor upp där jag förklarar hur jag går 

tillväga för att besvara mina frågeställningar och vilka källor jag har använt mig av för att nå 

mitt mål. I det teoretiska perspektivet går jag igenom de teorier som speglar hur människan 

beter och anpassar sig till grupper och samhället. Detta gör jag för att kunna återkoppla mina 

resultat till hur teorin påstår att människor agerar. Nästa kapitel är bakgrunden där jag 

presenterar tidigare händelser i Chile som resulterat i att många chilenare flydde till Sverige. 

Jag redogör även för föreningar i allmänhet i kapitlet bakgrund. Kapitlet om forskningsläget 

beskriver vad andra forskare kommit fram till i deras undersökningar inom samma område. I 

analysdelen beskriver jag de faktorer som jag använt mig av när jag analyserat den 

information jag samlat in från informanterna. Där presenteras resultatet samtidigt som jag 

analyserar och jämför informanternas historia och kopplar detta till teorin och den tidigare 

forskningen. Jag har delat upp analysen tematiskt i bakgrund, att bosätta sig i Sverige, 

framtiden och slutligen föreningarna. Till sist kommer den delen av min uppsats som heter 

avslutande diskussion. Där knyter jag ihop analysen av mitt arbete med mina frågeställningar. 

I denna del av mitt arbete besvaras således mina frågeställningar. Jag presenterar också 

upplägg för en framtida forskning med utgångspunkt från min uppsats. 
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2 Metod 

2.1 Muntlig historia 

Min undersökning går ut på att ta reda på hur fyra invandrare berättar om sin första tid i 

Sverige. För att kunna göra detta krävs en kvalitativ undersökning som jag kommer att 

genomföra med hjälp av djupintervjuer. Muntlig historia är en metod för att ta fram 

information från enskilda individer som inte blivit hörda och fått sin historia berättad.
4
 Malin 

Thor menar att det som utmärker muntlig historia är hur källmaterialet bildas. När man 

använder sig av muntlig historia arbetar man ur ett aktörsperspektiv och lägger tyngden på 

människans erfarenheter.
5
 Det har funnits många diskussioner om den muntliga historians 

acceptans och vetenskapliga karaktär. Man diskuterar kring om mutlig historia bör accepteras 

som en veteskaplig metod. Detta eftersom många historieforskare sätter sin tilltro till det 

skrivna dokumentet. Men det finns ett dokumentationsproblem där barn, kvinnors eller 

arbetares historia inte finns nedtecknad. De flesta dokument som finns nerskrivna är skrivna 

av de som haft makten eller överklassen.
6
 Detta gör det svårt att hitta skrivet material som 

beskriver ett mer personligt och lokalt perspektiv. Den muntliga historien möjliggör en mer 

personlig och demokratisk historieberättelse eftersom man kan använda sig av underklassen, 

de underprivilgerade och de besegrade för att berätta deras historia.
7
 

Den muntliga historian växte fram eftersom många forskare krävde en ny historieberättelse 

som kom underifrån. Det efterfrågades en emancipatorisk historiesyn och den gick hand i 

hand med den muntliga historian som metod.
8
 Ett annat argument för att använda sig av 

muntlig historia är att historikern själv skapar sina källor. Detta ger en känsla av att den 

enskilda forskaren bidrar till historieskrivningen. I muntlig historia finns inte alltid 

ambitionen att generera den ”objektiva sanningen” utan syftet är snarare att analysera hur 

individer uppfattar sin egen historia och sina tankar kring detta.
9
 

Eftersom jag använder mig av muntlig historia skapar och analyserar jag mitt eget 

källmaterial och måste då ta ett stort ansvar och vara noggrann och ärlig i mitt arbete. Det är 

viktigt att jag som författare är så objektiv som möjligt i analysen och inte blir påverkad av till 

                                                 
4
 Hansson, Lars & Thor, Malin (red), Muntlig historia, Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 22. 

5
 Hansson & Thor, 2006, s. 8. 

6
 Hansson & Thor, 2006, s. 22. 

7
 Thompson, Paul, The voice of the past: oral history, 3. ed., Oxford University Press, Oxford, 2000, s. 21. 

8
 Hansson & Thor, 2006, s. 9. 

9
 Hansson & Thor, 2006, s. 11. 
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exempel personliga åsikter eller vilket resultat som jag förväntar mig. Det finns inga rätta svar 

utan enbart tolkningar, vilka kan variera mellan författaren och den som läser arbetet.
10

 

2.2 Metodkritik 

Det som talar emot muntlig historia och det som gör att många forskare och historiker är 

skeptiska är frågor om tendens. När diskussionen om källkritik kommer upp inom muntlig 

historia nämns oftast minnet och vilka tendenser som informanterna har inför intervjun. Inom 

historievetenskapens källkritik finns det tre klassiska krav: närhet, oberoende och 

tendensfrihet. Dessa tre krav har varit svåra att kombinera med användandet av muntliga 

källor därför är det många historiker som har varit skeptiska till användandet av just muntliga 

källor. Det är dock inte bara minnet som är den stora källkritiska punkten. Det är viktigt att 

belysa och diskutera vad informanten väljer att säga. Vilken bild av sig själv som informanten 

vill förmedla. Uppfattningar och värderingar om situationen kan påverkas av yttre krafter så 

som media och diskussioner med andra inblandade. Liknande källkritiska problem finns också 

i tryckt material men fördelen med muntlig historia är att forskaren får träffa upphovsmannen 

och göra en egen bedömning av den personen.
11

 

Eftersom forskaren skapar sina egna källor i sitt arbete med muntlig historia leder detta till att 

källmaterialet påverkas av både intervjuaren och respondenten. Bådas sociala bakgrund så 

som kön och klasstillhörighet påverkar intervjun. Den relation som uppstår under intervjun 

påverkar också resultatet.
12

 

När analysen ska genomföras pratar respondenten genom forskaren och det leder till att det 

blir ett maktförhållande mellan de båda parterna. Det är viktigt att forskaren beskriver hur 

analysen har gått till, hur teorin har använts och hur materialet har tolkats eftersom olika 

forskare kan tolka material på olika sätt.
13

  

2.3 Intervjuer 

Det är mycket som man ska tänka på och förbereda innan intervjun kan genomföras. Jag 

började med att läsa in mig och förbereda mig på ämnet, eftersom det ger mig en bra 

förberedelse till att ställa relevanta följdfrågor. Det är också viktigt att jag kan visa mina 

                                                 
10

 Hansson & Thor, 2006, s. 11. 
11

 Hansson & Thor, 2006, s. 30. 
12

 Hansson & Thor, 2006, s. 153. 
13

 Hansson & Thor, 2006, s. 51. 
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informanter att jag är välförberedd och att de känner att jag är intresserad av ämnet annars 

finns det risk för att de lätt tappar intresset och inte brys sig om vad de svarar. En viss mån av 

okunnighet kan dock vara nyckeln för att få fram bra och riktig information eftersom detta 

kan inge en iver i respondenten att vilja lära ut sin historia. Sedan är det självklart att jag som 

intervjuare måste vara respektfull, visa förståelse och sympati för informanternas åsikter för 

att informanten ska känna sig trygg i intervjun och lita på mig som forskare.
 14

 

Jag har förberett mina frågor så att intervjun ska bli som en diskussion. Detta har jag gjort 

genom att blanda breda frågor med smala frågor. På så sätt får jag reda på vad 

intervjuobjekten väljer att lägga vikt på och jag får som intervjuare bättre och mer relevanta 

svar till min undersökning.
 15

  

En annan viktig aspekt inför genomförandet av mina intervjuer var platsen för själva 

intervjun. Den mest fördelaktiga platsen att genomföra intervjuerna på hade varit i deras hem 

eftersom det är en privat sfär där de är trygga och kan koncentrera sig på den specifika 

tidsperiod som jag är intresserad av.
16

 Men av personliga anledningar från mina respondenter 

kunde inte intervjuerna genomföras i deras hem utan intervjun hölls på deras respektive 

arbetsplats. Vi genomförde intervjuerna sent på dagen så att informanterna inte skulle ha 

något arbete att utföra efter vår intervju. De kunde på så sätt koncentrerade sig på intervjun 

och inte på sina arbetsuppgifter. Alla informanterna jobbar i kontorslandskap och har tillgång 

till mötesrum där vi kunde sitta ostörda och genomföra vår intervju.  

Muntliga källor så som en intervju är väldigt trovärdiga då man spelar in källans exakta ord 

och man kan ställa följdfrågor när man inte förstår eller om man vill ha något förklarat på ett 

bättre sätt. Även om man märker att en intervju är felaktig, till exempel om intervjuobjektet 

inte talar sanning har intervjun ändå ett visst värde när man analyserar det material man får.
17

 

Jag är inte ute efter hur informanternas verkliga historia ser ut utan jag är intresserad av vad 

informanterna väljer att berätta ur sin historia och hur de väljer att berätta sin historia.  

                                                 
14

 Thompson, 2000, s. 222. 
15

 Ibid. 
16

 Thompson, 2000, s. 234. 
17

 Thompson, 2000, s. 126. 
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2.4 Källor 

Mina källor är fyra chilenare som kom till Sverige på 1970-talet som politiska flyktingar. Som 

jag har nämnt tidigare valde jag ut informanterna utifrån vissa specifika faktorer. När jag 

tittade på dessa faktorer försökte jag få en så stor spridning som möjligt mellan mina 

informanter.  

Det finns ingen förteckning på vilka som varit med i de chilenska invandrarföreningarna. Jag 

försökte kontakta de två största chilenska föreningarna i Malmö men fick inget svar från dem. 

Men jag kände till en person som har varit aktiv inom föreningslivet som gav mig några namn 

på personer som jag kunde kontakta. Det var inte alla som ville ställa upp och vara med men 

jag fick nya namn och det resulterade i att jag hittade fyra stycken som var villiga att ställa 

upp.  Nedan följer en kort presentation av de fyra informanter som jag använt mig av i 

uppsatsen. 

Sergio – kom till Sverige 1976, 26 år gammal. I Chile var han politisk aktiv och fick hjälp av 

olika organisationer att fly. Han kom till en flyktingförläggning i Alvesta i Småland. Därefter 

bosatte han sig i Malmö. Där var han med och bildade en politisk förening. 

Galo – kom till Sverige 1977, 17 år. Han kom tillsammans med sin familj, och flydde med sin 

familj pågrund av att hans pappa var politisk fånge i ett koncentrationsläger och blev utvisad . 

De hamnade i en flyktingförläggning i Mölle utanför Höganäs. Familjen flyttade senare till 

Höganäs för att senare bosätta sig i Lund. Han var med och startade en kulturförening som 

utvecklades till en musikförening. 

Hugo – kom till Sverige 1976, 27 år gammal. Han fick inget arbete i Chile på grund av sin 

politiska åsikt.  Han bodde första tiden hos en kompis tills han hittade en egen bostad i Lund. 

Han gick med i en politisk förening i Malmö där han var involverad i det politiska arbetet. 

Enrique – kom till Sverige 1976, 26 år gammal. Han flydde efter 2 år i fängelse och kom till 

en flyktingförläggning i Växjö. Efter en kort tid i Stockholm bosatte han sig till slut i Malmö. 

Där han också var med och startade en politisk förening. 
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3 Övergripande teoretiskt ramverk 

Det teoretiska perspektivet jag har använt mig av är det skiftande begreppet socialt kapital. 

Den franska sociologen Pierre Bourdieu utvecklade ett teoretiskt ramverk som består av tre 

olika sorters kapital, det sociala kapitalet, det humana kapitalet och det ekonomiska kapitalet. 

De tre kapitalen utgör det sociala rummet och teorin har som syfte att urskilja individers 

position i det sociala rummet. 
18

 Det finns många olika tolkningar av denna teori. Ett exempel 

är Jane Jacobs, en amerikans författare som var kritiker till planering av städer och stadsdelar 

använde begreppet socialt kapital för att visa hur bra grannsämja är för ett område.
 19

  Den 

tolkning som jag kommer att använda mig av är den som Robert D. Putnam presenterar som 

relationen mellan individer, de sociala relationerna och det som stärker gemenskapen i en 

grupp. Jag har använt mig av denna teori då föreningar är en typ av sociala nätverk som 

hjälper människor att skapa sociala kontakter och de får människor från olika bakgrunder att 

jobba tillsammans antingen för föreningens bästa eller för samhället.  

Putnam menar att teorin om socialt kapital innebär att man har större socialt kapital ju fler 

människor man känner utanför familjekretsen. Detta brukar mätas i två delar. Den första delen 

förklarar i vilken mån individen är med i och involverad i olika sociala nätverk tillexempel 

friviliga föreningar och liknande, det kallas för den kvantitativa delen. Den andra och mer 

kvalitativa delen beskriver hur bra kvalitet det är på de sociala kontakterna. Alltså om man 

anser att man kan lita på sina sociala kontakter. För utan tillit kan man inte arbeta mot 

gemensamma mål. Ifall man inte kan lita på medlemmarna i sin förening kan man inte 

fungera som en grupp eller enhet för att uppnå sina mål med föreningen.
20

 

Socialt kapital förklaras av Putman med hjälp av konceptet med sparklubbar. En sparklubb är 

en grupp med låt oss säga 10 personer, som varje månad bidrar med en summa pengar, till 

exempel 100 kr. Potten delas sedan ut till en av medlemmarna som inte får potten tilldelad 

igen förrän alla medlemmar har fått varsin pott. För att det ska fungera måste alla deltagare ha 

en ömsesidig tillit till alla i gruppen. Risken finns ju att någon skulle hoppa av så fort han har 

                                                 
18

 Bourdieu, Pierre, Praktiskt förnuft: bidrag till en handlingsteori, Daidalos, Göteborg, 1999. 
19

 Putnam, Robert D., Den ensamme Bowlaren: den amerikanska medborgarandans upplösning och förnyelse, 2. 

Uppl., SNS förlag, Stockholm, 2006, s. 19. 
20

 Putnam, Robert D., Den fungerande demokratin: medborgarandans rötter i Italien, 1.uppl., SNS (Studieförb. 

Näringsliv och samhälle), Stockholm, 1996, s. 201-202. 
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fått potten och lämna de andra. Eftersom det är viktigt att alla medlemmar håller sina 

förpliktelser väljer gruppen eller föreningen medlemmarna med omsorg.
21

 

Putnam delar in socialt kapital i två delar; överbyggande kapital (bridging capital) och 

sammanbindande kapital (bonding capital). Den sammanbindande delen är den som sker 

mellan olika individer genom till exempel sociala nätverk men den kan inte fungera utan tillit. 

Antingen har man tillit direkt till personen eller så finns det någon annan i gruppen som man 

har tillit till som kan gå i god för personen i fråga. Den överbyggande delen är den som sker 

mellan grupper eller föreningar och samhället/staten. Inom de chilenska föreningarna används 

det sammanbindande sociala kapitalet för att stärka identiteten hos medlemmarna. Det 

överbyggande sociala kapitalet bidrar till att öka gemenskapen mellan föreningarna och 

myndigheterna.
22

 

I sin bok Den fungerande demokratin där Putnamn gör en studie om Italien, kommer han fram 

till att i de delar av landet där det finns ett välutvecklat föreningsliv, fungerar demokratin 

mycket bättre. Detta för att det sociala kapital som människor får av det ideella föreningslivet 

bidrar till att tilliten ökar och sociala normer inom föreningarna fortplantas till människor i 

allmänhet, även de man inte känner.
23

 

Men senare i sin bok Den ensamme bowlaren där Putnam skriver om medborgaranda i USA 

är han kritisk och menar att det sammanbindande sociala kapitalet kan vara hämmande för 

integrationen av invandrare i ett samhälle. Detta på grund av att föreningar som bara samlar 

en etnisk grupp och vars arbete handlar om att stärka gemenskapen och solidariteten inom 

denna etniska grupp kan leda till att det överbyggande kapitalet hämmas. Detta kan verka som 

en exkluderande kraft för medlemmarna i föreningarna gentemot samhället.
24

 

Det är en del av min undersökning att undersöka hur det sammanbindande sociala kapitalet 

förhåller sig till det överbyggande sociala kapitalet för de chilenare som var med i 

kulturföreningarna på 1970- och 80-talet. 

Förutom det sociala kapitalet kommer jag även använda mig av en teori som heter push/pull. 

Teorin består av tre huvudfraktioner; en ekonomisk, en social och en politisk. Dessa olika 

                                                 
21

 Putnam, 1996, s. 202-203. 
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 Putnam, 2006, s. 22-23. 
23
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24
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fraktioner antingen skjuter iväg människor eller drar till sig människor till olika länder eller 

städer. Människor som blir ”pulled” är till exempel de som lämnar sitt hemland eller hemstad 

på grund av ekonomiska skäl. Deras flykt är ofta planerad och genomtänkt. Det kallas 

”pulled” eftersom människorna blir dragna till ett nytt område i hopp om att få ett bättre liv. 

De individer som istället blir ”pushed” har fått sina mänskliga rättigheter kränkta i sitt 

hemland eller sin hemstad. Deras flykt är därför oplanerad och desperat. I detta fall kallas det 

”pushed” eftersom individerna blir borttvingade från sitt område. 
25

 Med hjälp av 

informationen jag samlar in från mina informanter kommer jag kunna avgöra vilken del av 

push/pull-teorin informanterna tillhör. Utifrån det kommer jag sedan analysera deras 

berättelse för komma fram till varför de agerade som de gjorde när de kom till Sverige.    

                                                 
25

 Portes, Alejandro & Bach, Robert L., Latin journey: Cuban and Mexican immigrants in the United States, 

University of California Press, Berkeley, 1985, s.73. 
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4 Bakgrund 

4.1 Chile och chilenare 

I presidentvalet den 4 september 1970 segrade Salvador Allende som kandiderade för Unidad 

Popular, en vänsterkoalition. Detta var första gången en öppen marxist vann ett demokratiskt 

val i Sydamerika. Allendes valpolitik och hans vallöften innebar att han skulle omforma Chile 

till ett socialistiskt samhälle. Detta kallade Allende för sitt socialistiska projekt och till 

skillnad från andra som försökt med samma strategi skulle Allende genomföra det fredligt.
26

  

Det chilenska samhället under den tiden genomgick stora ekonomiska svårigheter, med 

inflation och ojämna inkomstfördelningar. Allende ville att näringslivet skulle nationaliseras 

och att de stora koppargruvorna med stora amerikanska intressen skulle bli statligt ägda så att 

vinsten av gruvorna skulle tillhöra det chilenska folket. På den nya agendan stod också en stor 

jordreform som skulle förändra livet för många fattiga bönder i landet.
27

  

USA var oroliga för Allendes marxistiska tankar och de befarande ett nytt Kuba. Det var inte 

bara regeringen i USA som var orolig utan även enskilda amerikanska företag som i huvudsak 

drev de chilenska koppargruvorna var involverade.
28

 USA började finansiera 

motståndsrörelser i Chile så att oppositionen kunde organisera stora strejker och blockader. 

Bland annat en stor strejk för alla lastbilschaufförer, vilket lamslog landet totalt. Chiles import 

och internationella krediter blockerades. Oppositionen gjorde ett sista försök att genom 

demokratiska metoder avsätta Allende i ett parlamentsval i början av 1973 men detta 

misslyckades och en militärkupp var oundviklig.
29

 

Kuppen iscensattes genom att man bombade presidentpalatset och Allende mördades. 

Kuppmakarna leddes av arméchefen General Augusto Pinochet. Redan den första veckan 

efter kuppen började förföljelsen av Allendeanhängare. Pinochet sade att han skulle rensa 

Chile från ”den marxistiska cancern” som plågade samhället.
30

 Detta var början till en stor 

följelse och det upprättades speciella telefonnummer dit folket kunde ringa och ange 

vänstersympatisörer och det inrättades koncentrationsläger i hela Chile där många människor 

                                                 
26

 Rojas, Mauricio, Latinamerikas sociala och ekonomiska historia, Studentlitteratur, Lund, 1988, s. 158. 
27

 Rojas, 1988, s. 100. 
28

Mella, Orlando, Chilenska flyktingar i Sverige, Centrum för invandringsforskning, Stockholm, 1990, s. 17. 
29

 Rojas, 1988, s. 161. 
30

 Mella, 1990, s. 14. 
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fängslades och torterade.
31

 Bland dessa personer fanns en grupp som var mer fanatiska i sina 

politiska åsikter än andra. Det var medlemmarna i Movimiento de Izquierda, mer känt som 

MIR, det är ett politiskt parti i Chile med en marxistisk-leninistisk ideologi. Det var det 

militanta partiet på vänstersidan. De gjorde mest motstånd mot Pinochet när han kom till 

makten och var bland de första att intensivt förföljas. Många av MIR-anhängarna hamnade i 

koncentrationsläger och torterades. Efter stora påtryckningar från Amnesty, Röda Korset och 

andra hjälporganisationer insåg Pinochet att han inte kunde hålla kvar dessa personer i 

koncentrationslägren. De flesta släpptes och utvisades ur landet. Det var det många som 

försvann och än idag är det många människors öden som är oklara.
32

 Med Pinochet i spetsen 

införde man en diktatur och åsidosatte konstitutionen och införde censur. De förmedlande 

organisationerna som till exempel motsvarigheten till svenska LO förbjöds och samhället 

baserades på svaga och starka grupper. De rika blev rikare och de fattiga blev fattigare.
33

 

4.2 De chilenska invandrarna 

Den första vågen av chilenare kom till Sverige mellan 1973-1975 och de människorna valde 

just Sverige som tillflyktsort. Sverige hade redan innan och speciellt under kuppen etablerat 

sig som ett land som stöttade Chile och under kuppen var Sverige ett öppet land för politiska 

flyktingar från Chile. De chilenare som kom under dessa år i den första vågen av politiska 

flyktingar var i stor mängd ”kända” personer av Pinochets diktatur. Det var mycket tack vare 

den goda kontakten mellan chilenska och svenska arbetarrörelser som gjorde att många 

politiskt aktiva personer kom till Sverige. Sverige blev det land i Europa som tog emot flest 

chilenare vilket ledde till att Sverige blev som en stor magnet för de framtida chilenska 

flyktingarna som kom senare.
34

 

Sveriges öppenhet för de chilenska flyktingarna blev väldigt viktig för den andra vågen som 

kom mellan 1975-1977.  Förtrycket och förföljelsen i Chile nådde sin kulmen 1976. Under 

detta år inträffade det också en militärkupp i Argentina som var en viktig tillflyktsort och 

flyktväg för många chilenare. Detta innebar att den utvägen stängdes och ett samarbete mellan 

de olika militära underrättelsetjänsterna i området ökade och det var svårt för chilenare och 

                                                 
31

 Contreras, Jorge, Chile 11 september 1973: kuppen, terrorn och tragedin, J. Contreras Stockholm, 2003, s. 75. 
32

 Contreras, 2003, s. 71-75. 
33

 Viedma, Lucy, 'Hade vi bott i Chile hade det varit vi som spärrats in: Chile i samlingarna', Arbetarhistoria., 

2010(34):2-3(=134-135), s. 50-58: ill., 2010, s. 50. 
34

 Winn, Peter, ꞌFlyktingar och emigranter: Chiles historia och chilenarna i Sverigeꞌ, Arbetarhistoria, 2010(34):2-

3(=134-135), 2010, s. 14. 
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andra att fly till andra länder i Sydamerika. Därför sökte sig många chilenare till Europa och 

det öppna landet Sverige där de redan kände många och hade hört att det var säkert och lätt att 

få en bra framtid.
35

 

Det var dock inte bara av politiska skäl som många flydde från Chile, det var också av 

ekonomiska skäl, en stor del av befolkningen blev fattiga. Många levde på dieten; te, bröd och 

lök. Eftersom ekonomin var så dålig i Chile och företagen skulle konkurera för första gången 

med billigare import från Asien var det många som blev uppsagda. När man sa upp människor 

använde många företagsledare den ekonomiska ursäkten till att säga upp vänsteraktivister 

inom företaget. Detta gjorde att dessa personer blev svartlistade och hade svårt att få arbete 

någon annanstans och hade i princip inget val än att fly landet.
36

 

Den tredje vågen av chilenska invandrare i Sverige kom under 1980-talet, det var en 

blandning av de som flydde av ekonomiska skäl och de som kom av familjeskäl. Vid denna 

tidpunkt led Chile av stora ekonomiska problem och väldigt många i Chile hade svårt att få 

arbete och att få sina liv att gå runt rent ekonomiskt. Denna period slutade 1989 när man 

införde visumtvång för de chilenska flyktingarna i Sverige.
37

 

4.3 Föreningar 

I sin undersökning Chilenska flyktingar i Sverige kommer Orlando Mella fram till att många 

chilenare i exil i Sverige var olyckliga. De flesta som kom till Sverige kunde knappt bärga sig 

från att återvända till Chile. De hade en enorm hemlängtan och det svenska samhället och den 

svenska kulturen var väldigt främmande för dem. De hade svårt att anpassa sig till skillnad 

från de som hade flytt till Spanien eller Italien. Även om det fanns de chilenare i Sverige som 

anpassade sig, fick många svenska vänner och bra utbildningar var vistelsen i Sverige en pina 

för många. Känslan av att inte höra hemma i det svenska samhället var stor. Dessa flyktingar 

spenderade sin tid i slutna chilenska grupper och lärde sig inte mer svenska än nödvändigt. De 

blev således inte en del av det svenska samhället.
38

 

Många av dessa personer som kände sig främmande i Sverige sökte sig till andra chilenare 

och till de chilenska föreningarna som blomstrade upp i Sverige under 70- och 80-talet. Det 
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var en blandning av allt från politiska föreningar till kulturföreningar. Dessa föreningar förde 

samman människor som tänkte lika och som ville utnyttja föreningarnas kontaktnät med så 

väl det chilenska samhället som det svenska.
39

 

Många av de som flydde till Sverige under 70-talet var politiskt intresserade och aktiva inom 

politiken. De intresserade sig för föreningslivet och deras vilja att försöka driva politiska 

frågor som kunde hjälpa chilenarna i Sverige till en bättre vardag. Alla chilenare som flytt till 

Sverige hade olika bakgrund och förutsättningar. De som kom till Sverige på 1980-talet var 

uppvuxna i en militärdiktatur och var allmänt fattiga och lågutbildade medan de flesta som 

kom på 1970-talet var välutbildade och politiskt intresserade. För att få alla dessa chilenare till 

att ansluta sig till föreningarna var föreningarna tvungna att anpassa sig. Detta gjordes genom 

att bryta deras ursprungliga politiska mönster och inrikta föreningens verksamhet till att skapa 

aktiviteter och erbjuda tjänster och konsumtionsvaror och i slutändan inriktade sig 

föreningarna på samhällsfrågor som gynnade den stora massan.
40
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 Olsson, Erik, ꞌEfter exilen?: historien om chilenare i Sverigeꞌ Arbetarhistoria.,20010(34):2-3(=134-135), s. 23-

31, 2010, s. 26. 
40

 Olsson, 2010, s. 27. 



16 

 

5 Forskningsläget 

Det har gjorts många undersökningar på invandrare och deras första tid i ett nytt land. 

Resultatet i de undersökningarna visar bland annat att invandrare har en tendens att bilda 

föreningar. Det jag vill göra är att ta reda på den enskilda personens åsikt om varför 

invandrare agerar på det viset. Den huvudsakliga undersökningen som jag kommer att utgå 

från i analysen av mitt resultat är en undersökning som gjordes i USA av sociologen 

Alejandro Portes och Dr. Robert L. Bach.  

Portes & Bach har intresserat sig för de sociala aspekterna i flyktingskap. Deras bok Latin 

Journey handlar om en undersökning som gjordes på internationella immigranter mellan 

Latinamerika och USA. De koncentrerade sig på cubanska och mexikanska invandrare. De 

intervjuade dem när de kom till USA och kompletterade med ytterligare två intervjuer över en 

tid på sex år. I deras undersökning redovisas de första stegen av integreringen i ett nytt land.
41

  

Portes & Bach fokuserar på fyra stora teorier i deras undersökning. Den första teorin handlar 

om ”ursprunget som immigranterna har” där de använder sig av push/pull-teorin.
42

 Den andra 

teorin handlar om ”Immigranternas stabilitet i det nya landet”. Stabiliteten för invandrare i ett 

land över en viss tid är beroende av aspekterna i push/pull-teorin. Så länge de aspekterna 

fortfarande finns med i bilden kan immigranterna etablera en stabil omgivning i det nya 

landet. Till exempel så återvänder många immigranter till sitt hemland när någon av 

aspekterna har förändrats. När Pinochet dog var det många chilenare i Sverige som återvände. 

Således hade det politiska klimatet och deras förutsättningar för flykt förändrats. 
43

 Den tredje 

teorin handlar om ”Immigranternas arbete”. Många människor emigrerade till andra platser 

för att det var lättare att få arbeten och man blev väl mottagen eftersom invandrarna sågs som 

billig arbetskraft.
 44

 Ett exempel på detta i Sverige är de thailändska bärplockarna som det var 

stora skriverier om 2012. Den fjärde och sista teorin handlar om ”Hur immigranterna anpassar 

sig till det nya samhället”. När man kommer till en ny kultur och ett nytt land måste man 

anpassa sig för att kunna starta ett nytt liv. Denna ackulturation gör att man blandar sin kultur 

med den nya vilket ger en kompromiss av de båda kulturerna.
45
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Utifrån dessa teorier har Portes & Bach ställt frågor och analyserat svaren för att komma fram 

till de olika sociala och ekonomiska aspekterna i den mexikanska och cubanska invandringen 

till USA under 1970-talet. Portes & Bach resultat visar att både de cubanska flyktingarna som 

bosatte sig i huvudsak i Miami och de mexikanska som bosatte sig i sydvästra delen av USA 

visar liknande resultat. De bosätter sig i gettoliknande enklaver. I Miami finns till exempel 

”Little Havana” och mexikanerna har sina ”Barrios” (stadsdelar).
46

 

Portes & Bach kom fram till att även om immigranterna lämnade sina hemländer på olika 

premisser och kom till USA med olika förutsättningar uppförde de sig ganska lika. Många 

hade svårt med språket och de flesta brydde sig inte så mycket om att lära sig engelska för att 

de klarade sig lika bra med spanskan i sitt dagliga liv.
47

 

Portes & Bach kommer också fram till att ju mer framträdande den etniska diskrimineringen 

är mot invandrarna desto mindre benägna är de att integrera sig i det nya samhället. Samtidigt 

kommer de även fram till motsatsen, om du förstår och uppfattar att du blir diskriminerad 

innebär det att man som invandrare är integrerad och förstår samhällets uppbyggnad. 
48

 

Slutsatsen i Portes & Bachs undersökning visar att de latinska invandrarna som de intervjuade 

på 1970-talet integrerade sig på en låg nivå i det amerikanska samhället. Immigranterna höll 

sig till sina egna och brydde sig inte så mycket om det amerikanska livet.
49

  

Som jag har nämnt innan har det gjorts flera undersökningar om chilenarna i Sverige. Dessa 

undersökningar är mestadels utredningar som genomförts på uppdrag av staten för att 

undersöka vissa aspekter av chilenarnas första tid i Sverige. Dessa utredningar är gjorda i 

anslutning till att chilenarna kom till Sverige och den svenska staten genomförde utredningar 

om chilenarna och hur de anpassar sig till det svenska samhället. Eftersom de är beställda av 

den svenska staten har de i syfte att upplysa staten om chilenarnas situation i landet. Exempel 

på dessa utredningar är Latinamerikaner i exil – en kluven tillvaro från 1983 av C F von Seth 

och Latinamerikanska flyktingar i Sverige från 1979 av Svante Lundberg. Dessa utreder de 

chilenare som kom med den andra vågen på 1970-talet. Chilenska flyktingar i Sverige från 

1990 av Orlando Mella och Fri trygg och vilsen från 1999 av Socialstyrelsen, de behandlar de 

chilenare som kom till Sverige under den tredje vågen, alltså under 1980-talet. Dessa fyra 
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undersökningar utreder den chilenska diasporan i Sverige ur ett helhetsperspektiv. De tar upp 

sådana aspekter som är generella för chilenare i Sverige. Det har gjorts undersökningar ur 

andra perspektiv också, historikern Charlotte Tornbjer har tillexempel i sin essä Moralisk 

chock och solidaritet: 1973 och det svenska engagemanget för Chile från 2008 undersökt och 

redogjort för svenskarnas solidaritet med det chilenska folket.  
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6 Analys 

Det är olika omständigheter som påverkat mina informanters engagemang och vilja att vara 

aktiv i en förening. För att förstå deras synsätt och hur det var för dem när de kom till Sverige 

har jag valt ut några faktorer som presenteras nedan. Dessa faktorer använder jag för att 

analysera och förstå hur informanterna tänkte och agerade när de kom till Sverige. Både 

bakgrunden och situationen i Chile under den tiden då de flydde har en viktig roll för vilka 

framtidsplaner de hade när de kom till Sverige.  

Bakgrunden: bakgrunden man hade i sitt hemland är viktig för de förutsättningar man får i 

det nya landet. Vad man jobbade med, vad man hade för utbildning och i chilenarnas fall hur 

politiskt aktiv man var. Flykten är en viktig del av informanternas bakgrund och det fanns två 

olika sätt att ta sig till Sverige. Den ena var den ”lagliga” vägen vilket innebar att flyktingarna 

fick ett visum i sitt hemland via den svenska ambassaden och sedan flög de till Sverige och 

blev mottagna i Sverige som flyktingar och därefter blev de placerade i en 

flyktingförläggning. Den andra vägen innebar att flyktingarna ”smet” in i Sverige och bad om 

visum när de väl var på plats i Sverige och hade etablerat en vardag med jobb eller skola och 

en bostad.  

Att bosätta sig i Sverige: var man bosätter sig i ett nytt land har en stor inverkan på ens 

framtid. Det vanligaste för flyktingar är att de bosätter sig där det finns andra människor av 

deras egen etnicitet. Detta hjälper en i början eftersom man kan prata med dem som redan har 

varit i landet och de kan hjälpa en med språk och byråkrati. Många flyktingar blir först 

placerade i flyktingförläggningar och därifrån blir de sedan utslussade i samhället till den stad 

de vill flytta till.  

Framtiden: framtidsplaner och önskemål om hur ens liv ska se ut är också viktiga för vilka 

beslut man tar i flyktingskapet. Det kan påverka ens vilja att integrera sig i det nya landet.  

Föreningarna: föreningarna är från början oftast små grupper av individer som samlats för att 

diskutera eller utföra olika aktiviteter tillsammans. Det är ofta kompisgäng som träffas och 

umgås men som med tiden blir större och börjar då organisera sig. Eftersom många flyktingar 

bosätter sig inom samma område som andra flyktingar är det naturligt att de grupperar sig i 

det område de bor i och starta grupper där de hjälps åt för att kunna hantera situationen som 

de befinner sig i. 
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Genom att utgå från dessa faktorer ska jag analysera hur det kommer sig att mina informanter 

blev medlemmar i en förening och varför de argumenterar som de gör till deras 

föreningsdeltagande.  

6.1 Bakgrunden 

För att förstå mina informanters handlande i Sverige måste jag först titta på deras flykt från 

Chile. Hur informanterna gick till väga när de flydde är också en viktig detalj. Detta påverkar 

var de hamnar i Sverige vilket i sin tur påverkar deras integration i det svenska samhället.  

Anledningen till att mina informanter var tvungna att fly från Chile var av politiska skäl som 

ledde till ekonomiska problem och förföljelse. Två av informanterna har en bakgrund inom 

den radikala vänsterpolitiken (MIR) och blev förföljda och kände rädsla för sina familjers liv. 

Enrique sattes i koncentrationsläger och blev efter ett tag med hjälp av olika 

hjälporganisationer släppt och utvisad från landet. Enrique ville dock stanna kvar i Chile och 

fortsätta kampen, men efter ett tag blev han efterlyst igen och då insåg han att han var tvungen 

att fly. Han fick på egen hand kontakta olika ambassader men det var svårt. Han fick tips om 

att söka sig till den svenska ambassaden och där gick det snabbare för att en vän till honom 

som redan var i Sverige hade gett Enriques uppgifter till det svenska invandrarverket. Enrique 

fick hjälp av den svenska ambassaden att lämna Chile. Tre dagar innan avresan fick han reda 

på vart han och hans fru skulle åka. Själva resan var en stor stressfaktor. Först mellanlandade 

de i Liberia och de förstod inte alls varför eller om de var på rätt väg men de var tvungna att 

lita på de organisationerna som hjälpte dem. När de sedan landade i Köpenhamn rådde också 

stor förvirring, de visste inte vart de skulle eller när de skulle vidare. Det var ingen som kunde 

spanska som kunde svara på deras frågor. Men till slut kom de till Sverige och till deras 

flyktingförläggning.
50

 Sergio som också var förföljd lyckades gömma sig och ta kontakt med 

kyrkan som hjälpte honom, bland många andra att fly.
51

 Galo som bara var 17 år och som gick 

i gymnasiet var tvungen att fly på grund av att hans pappa blev satt i koncentrationsläger. När 

hans pappa väl släpptes blev han utvisad och FN hjälpte honom att ta kontakt med den 

svenska ambassaden som såg till att hela familjen kunde fly till Sverige.
52

 Enriques och Galos 

familj blev utvisade och ingår därför i begreppet ”pushed”. Sergio som inte blev utvisad men 

som av samma anledning tvingades fly ingår även han i begreppet ”pushed”. Detta påverkade 
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deras stabilitet och önskan att integrera sig i det svenska samhället. Det var väldigt många 

personer i Chile som fick hjälp av olika organisationer att fly. De flesta var personer som hade 

suttit i fängelse. Om man skulle ta sig ur landet på egen hand blev det mer komplicerat, då var 

det en fördel ifall man hade ett stort kontaktnät som kunde hjälpa en ut ur landet och in i ett 

annat.  

Det var många som blev svartlistade och som inte kunde skaffa jobb för att de sympatiserade 

med motståndarna till Pinochet. Hugo var en sådan person, han hade arbetat med 

fackföreningarna på sin arbetsplats när Allende var president. Hugo och hans familj flydde på 

egen hand utan hjälp av någon organisation. Han fick istället hjälp av vänner som redan hade 

flytt till Sverige och som gav honom information om hur han skulle ta sig till Sverige. Istället 

för att flyga till Sverige som de andra gjorde tog Hugo och hans familj bussen till Argentina 

för att sedan med båt åka till Spanien. Där tog de tåget till Köpenhamn och sedan båten till 

Malmö där Hugos vänner mötte dem och tog hand om dem.
53

  

 Hugo faller under både ”pushed” och ”pulled”, han tvingades inte direkt av hot att lämna 

landet. Men eftersom han inte kunde skaffa något arbete och försörja sin familj blev deras 

situation ohållbar och de sökte sig till ett annat land där de visste att de kunde få det bättre. 

Därför kan man i det avseendet säga att han ingår i begreppet ”pushed”. Begreppet ”pulled” 

kommer in i det avseendet att Hugo med hjälp av kompisar i Sverige fick information om att 

Sverige var ett bra land att fly till och de kunde sedan hjälpa Hugo och hans familj att etablera 

sig i Sverige. Eftersom Hugo till skillnad från de andra informanterna valde att fly till ett 

annat land hade han en annan inställning till sin framtid i Sverige. Hans inställning grundade 

sig på att han skulle få en bättre framtid i Sverige.  

Jag visste att jag inte kunde återvända till Chile eftersom situationen bara blev 

värre och värre. Därför insåg jag att jag var tvungen att koncentrera mig på en 

framtid i Sverige och försöka göra det bästa för att jag och min familj skulle 

kunna få ett bra liv här.
54

 

Som jag har nämnt tidigare kategoriserar man de chilenska flyktingarna i tre olika stadier. De 

baserades på vilken anledning de hade att fly. Mina informanter tillhörde den andra vågen 

eftersom de kom mellan 1975-77. I grunden är alla mina informanter politiska flyktingar 
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vilket även det tyder på att de tillhör den andra vågen av chilenska flyktingar som kom till 

Sverige.  

6.2 Att bosätta sig i Sverige 

Hur de kom in till Sverige hade stor påverkan på var i landet de bosatte sig. Hugo och hans 

familj kom till Sverige utan visum som så kallade illegala invandrare. Hugo var också den 

enda av mina informanter som valde att komma till just Sverige. Hugo fick hjälp av sina 

vänner att hitta en bostad och ett arbete, de studerade svenska på kvällarna och arbetade på 

dagarna.
55

 

De invandrare som redan hade visum innan de kom till Sverige blev placerade i 

flyktingförläggningar runt om i landet. Sergio och Enrique kom till en förläggning utanför 

Växjö i Småland. Galo hamnade på en flyktingförläggning i Mölle som ligger utanför 

Höganäs i Skåne. De hamnade på en provisorisk förläggning som inhystes på Grand Hotel. 

Väl på flyktingförläggningen fick Galo och hans familj undervisning i det svenska språket. I 

Växjö fick Sergio och Enrique liknande utbildning, men det var inte bara det svenska språket 

de fick lära sig utan de fick även lära sig om Sverige och om hur samhället fungerade. De tre 

av mina informanter som hamnade på en flyktingförläggning anser att även om de inte kände 

någon när de kom dit tyckte de att det ändå var enkelt att få kontakt med andra för att alla var 

chilenare. De organiserade sig i olika grupper och utförde aktiviteter. De lärde sig något om 

det nya landet och de hjälpe varandra att lära sig det nya språket.
56

  

När Enrique, Sergio och Galo skulle lämna förläggningarna diskuterade de sin framtida 

bostad tillsammans med en handläggare på förläggningen. Automatiskt valde de att bosätta 

sig där de antingen kände någon eller där de visste att det fanns många chilenare.
57

 Detta 

kallas för kedjeimmigration, när man slår sig ner i det nya landet där det finns människor man 

känner eller där någon av ens egen etnicitet finns. Det är en vanlig överlevnadsstrategi.
58

 I 

Portes & Bachs undersökning ser vi också tydliga tecken på denna strategi. De visar att där 
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mexikanerna bosatte sig kände de ofta väldigt många i området och många var till och med 

släkt med varandra.
59

 

Enrique hade en kompis som bodde i Stockholm som han gärna ville bo nära så han och hans 

fru flyttade till Stockholm men det blev inte som de hade hoppats. De fick veta att det var 

bättre i Malmö. De fortsatte att läsa svenska på heltid för att få ett intyg så att de kunde få ett 

arbete men kände ändå att det inte gav så mycket att bo i Stockholm. 

Vi kände folk från Chile som bodde i Malmö, det var folk från fängelset. En av 

dem berättade för mig att Malmö stad hade startat en kurs för flyktingar från 

Latinamerika som kallas chilekursen och det är till för alla dom som vill läsa 

vidare på universitetet sen. Man får utbildningsbidrag vilket var helt underbart! 

Så han uppmanade mig att komma dit.
60

 

Enrique tänkte mycket på sin framtid i Sverige och att det kunde ge mer att bo i Malmö så att 

han kunde studera vidare. När han var i Stockholm på arbetsförmedlingen ville de att han 

skulle bli svetsare men det var inget han var intresserad av. Skulle han studera i Sverige var 

det för att få en bra utbildning när han väl återvände till Chile.
61

 Sergio ville flytta till Lund 

för att han hade hört på flyktingförläggningen att där bodde många chilenare för Sergio och 

hans familj kände ingen i Sverige när de kom hit. De var tvungna att hitta en ny vänskapskrets 

både på förläggningen och när de senare kom till Malmö där de hittade en lägenhet.
62

 Galos 

familj valde att följa sin sons beslut om att stanna i Höganäs eftersom Galo hade börjat spela 

fotboll och fått mycket kompisar, även om hans familj ville följa flyktingströmmen till Skåne 

och flytta till Malmö.
63

 Hugo och hans familj stannade i Lund och fick senare en egen 

lägenhet i ett område där majoriteten var chilenare.
64

 

Deras bosättningsval ser likadana ut som de båda etniska grupperna som Portes & Bach 

tittade på i sin undersökning. De tydde sig till sin egen etnicitet. Portes & Bach kommer fram 

till att deras informanter bosatte sig på detta vis för att de kände många som redan bodde i 

dessa områden. Men ofta hade även de flyktingar som figurerar i Portes & Bach undersökning 
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släkt och mycket nära vänner i de områdena som de flyttade till. De flyttade inte bara dit för 

att vara nära familjen utan även för att få hjälp av sina nära i det nya landet. 
65

 

6.3 Framtiden 

Anledningarna till deras flykt har som sagt en stor relevans för deras integration i det svenska 

samhället. Det har en stor inverkan på den sociala aspekten och anpassningsmönstret i 

integrationen. Portes & Bach hävdar att vetskapen att man kan återvända hem igen efter 

flyktingskapet spelar stor roll. En politisk flykting som vet om att man inte kan återvända till 

sitt eget land är psykologiskt aggressiv i att integrera sig i det nya landet medan om de som 

vet att det finns en chans till återvändande agerar tvärtom.
66

 Tre av informanterna levde deras 

första år i Sverige med hopp om att de skulle återvända till Chile, vilket var vanligt bland 

chilenare som kom till Sverige. Man säger att de ”levde med resväskan i garderoben” alltså att 

de hade väskan packad för att återvända till Chile när som helst. De var beredda att åka 

tillbaka nästkommande dag, alltid. Sergio och Enrique berättar om sina tankar. 

Vi trodde att vi skulle kunna komma tillbaka snabbt till Chile och därför 

struntade vi i att lära oss svenska. Våra väskor var färdigpackade för att kunna 

återvända och trodde att det skulle handla om någon månad i Sverige. Många av 

oss trodde att om sex månader är vi tillbaka i Chile. Det strulade till det, det 

skadade oss enormt och i många år.
67

 

Vi ville återvända. När det handlade om frågor om vad vi skulle syssla med här 

som utbildning och jobb osv. var det med åtanke på att vi skulle återvända. 

Därför jobbade vi för att få pengar, spara pengar för att återvända och sedan 

pluggade vi det som vi tänkte passade ihop med politiken. Att vi skulle läsa på 

universitetet var ett projekt som vi hade vid sidan om, det var inte prioriterat för 

mig. Tanken var inte att stanna. Men sen såklart när tiden går så börjar man fatta 

att det kan ta längre tid.
68

 

De hävdar i efterhand att detta tankesätt har skadat dem mer än vad det hjälpte. Men då när de 

kom ville de göra allt för att skapa ett bättre politiskt klimat i Chile så att de kunde återvända. 

Galo hade samma tankar 

De flesta av oss som kom på den tiden, som hade en direkt anknytning till 

militärkuppen. De flesta av oss sov med resväskan under sängen de första åren 

för man trodde att man skulle återvända snabbt.
69
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Det resulterade i att för dessa informanter och deras familjer tog det längre tid att integrera sig 

i det svenska samhället. De drog sig för att lära sig det svenska språket. De hade inte en tanke 

på utbildning i Sverige som skulle leda till ett framtidsjobb istället sökte de sig till mindre 

ströjobb. 

Hugo som till skillnad från de andra insåg att en hemresa inte var aktuell började lära sig 

svenska snabbare och insåg även att en utbildning var ett krav för att kunna försörja sin familj 

i Sverige. Han var således mer psykologisk aggressiv i sin inställning till integrationen i det 

svenska samhället och började anstränga sig tidigare än de andra.  

Jag visste bara att jag ville studera, jag ville inte städa resten av mitt liv. Jag 

visste att en utbildning och ett bättre jobb skulle leda till att jag kunde försörja 

min familj i framtiden.
70

  

Slutsatsen är att de som kom som politiska flyktingar och som suttit fängslade för sina 

politiska åsikter hamnade i flyktingförläggningar. De flydde från något och ville till varje pris 

återvända hem igen. De blev borttvingade från sitt eget land och ville egentligen inte lämna 

eller fly från Chile. Skillnad var det för Hugo som kom hit för att han flydde till något mer än 

från något. Han hade svårt att få arbete i Chile men var inte efterlyst eller jagad som de andra. 

Han valde själv tillsammans med sin familj att lämna landet. Istället för att han ville tillbaka 

till Chile såg han sin framtid i Sverige. Han ville etablera sig i Sverige och skaffa en framtid i 

här. Detta speglas också i åsikterna om föreningslivet och hur de engagerade sig i det.  

6.4 Föreningarna 

6.4.1 Att bilda/gå med i en förening 

Det sociala kapitalet är enormt viktigt för invandrare. Etniska sammanslutningar och 

invandrarföreningar är ett bra sätt för att bygga upp sitt sociala kapital. I allmänhet förminskas 

eller försvinner ens sociala kapital helt när man utvandrar. Det sker eftersom man lämnar allt 

sitt sociala liv i hemlandet. Det bidrar till den rationella handlingen att bilda etniska 

föreningar för att bevara och bygga upp sitt sociala kapital. 
71

 

Förutom att lära sig språket och lära sig om landet i flyktingförläggningarna, var det vissa 

som började organisera sig. Enrique berättar att redan när han bodde på flyktingförläggningen 

i Växjö återupptog han och de andra chilenarna på förläggningen sina politiska uppgifter. De 
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kontaktade olika politiska organisationer för att diskutera politik. Redan här ser man tendenser 

till bildandet av en förening. Detta var ett sätt för flyktingarna att skapa en vardag och ett sätt 

att fördriva tiden.
72

  

Eftersom Galo bara var 17 år när han kom till Sverige var han inte intresserad av politiken och 

det politiska arbetet som så många andra chilenare utövade på flyktingförläggningarna. 

Istället drogs han till sportens värld och fotbollen. Han menar att det var ett lätt sätt att ta 

kontakt med svenskar och en intressant väg in i det svenska samhället. I efterhand reflekterar 

han även över att ur hans synvinkel var det inte lika tufft att komma till Sverige på den tiden 

som det är för många flyktingar idag.
73

 

Hugo och hans familj hade en liknande upplevelse fast även här utanför förläggningarna. De 

träffades också ofta i olika grupper och gjorde aktiviteter tillsammans. De visar också 

tendenser till början av en förening men utan en organiserad agenda, det var bara några 

familjer som träffades för att göra saker tillsammans. Även om Hugo och hans familj redan 

från början levde i det svenska samhället så tydde de sig bara till chilenare och 

latinamerikaner.
74

  

När Enrique flyttade till Malmö bosatte han sig i ett område som heter Holma. Majoriteten av 

invånarna i detta område var sydamerikaner men där bodde även några få svenskar. Det första 

Enrique och hans sydamerikanska kamrater gjorde när de fick en fast punkt i sina nya liv i 

Sverige var att återuppta det politiska engagemang som de hade med sig från Chile. Utöver att 

de skulle lära sig svenska träffades de i grupper och diskuterade politik. De diskuterade hur de 

skulle kunna hjälpa till med kampen i Chile. De diskuterade även hur situationen i landet 

skulle förändras när Pinochet var borta. De ville först inte bilda en förening utan de klarade 

sig bra med att bara vara en grupp. De kände att de inte behövde föreningsstatusen för att 

uppnå det som diskuterades inom gruppen. De hade många svenska vänner som de hade fått i 

bostadsområdet som var med i denna grupp och som var med på aktiviteterna. Från dem fick 

Enrique tipset att starta en förening för att de skulle kunna få ekonomiskt stöd till lokal och 

liknande utgifter.
75
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Sergio hamnade i samma bodstadsområde som Enrique och ger en liknande beskrivning av 

sin första tid där. Han menar även att det blev ett litet ghetto av sydamerikaner i Malmö. De 

behövde inte det svenska språket utan pratade bara spanska. Han beskriver det som ett eget 

litet samhälle i det svenska samhället, ett eget Chile mitt i Malmö.
76

 Det kan jämföras med 

Portes & Bachs undersökning där immigranterna gjorde på samma sätt. Man sökte sig till sig 

egen etnicitet och försökte efterlikna sitt hemland.
77

 Allt som de gjorde och pratade om i sin 

grupp handlade om Chile och situationen där. Sergio minns att de träffades på kvällarna efter 

jobb och skola för att prata politik. De hade återupptagit samma politiska aktiviteter som de 

haft i Chile. De lyssnade även på radio tillsammans. Det var ett latinamerikanskt 

radioprogram på spanska, och tack vare det kunde de hålla sig uppdaterade med nyheter från 

Chile.  

I Enriques och Sergios fall började de med att starta en politisk grupp som senare utvecklades 

till en politisk förening. I denna förening gjorde de allt för att samla in pengar till Chile och 

stödja deras politiska parti i Chile i kampen mot Pinochet. Enrique beskriver att alla deras 

politiska aktiviteter var kopplade till Chile och Latinamerika och de undersökte på vilka sätt 

de kunde hjälpa till och utförde sedan olika solidaritetsaktiviteter för att samla in pengar. 

Enrique minns även att det var många svenskar som var involverade och att även de jobbade 

med solidaritet för Chile så de hade ett stort stöd utifrån.
78

  

Putnam menar att när människor går med i föreningar eller politiska partier som verkar i ett 

visst syfte mångfaldigas och förstärks deras röster. Utan tillgång till föreningar som kan och 

vill framföra en persons åsikt och röster har de en liten möjlighet att göra sig hörda av många 

andra och har svårt att påverka den politiska processen. 
79

 Socialt kapital är väldigt viktigt och 

ett mål för invandrare när de kommer till ett nytt land. Socialt kapital skapas lättast i 

opposition till någon eller något.
80

 I informanternas fall var den drivande kraften att försöka 

störta Pinochet och återställa demokratin i landet även om de befann sig i Sverige. 

Sergio och Enrique var medlemmar i samma förening och deras var inte den enda som 

startades under den tiden. Det fanns många olika politiska åsikter bland chilenarna i Malmö 
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och alla startade en förening för det parti som man var med i eller solidariserade med i Chile. 

De namngav i början också föreningarna efter de politiska partierna. Även om politiken var 

huvudsyfte för föreningen sysslade de med andra saker också. Enrique började tänka på 

barnen och lärde dem om den chilenska kulturen.  

Vi uppfattade oss som flyktingar eftersom vi bara var här tillfälligt. Så ett stort 

syfte var även att visa våra barn att vi skulle tillbaka så vi ville att de skulle 

behålla språket och kulturen.
81

 

Hugo har en snarlik förklaring till den föreningen han gick med i när han kom till Sverige. 

Han tänkte inte på gruppen som en förening utan precis som för de andra informanterna var 

det mer som ett politiskt parti. Gruppen hade samma syfte med sin verksamhet som de andra, 

att hålla situationen i Chile vid liv. Hugo berättar även att de samarbetade med svenska 

politiska partier och organisationer genom att ordna aktiviteter ihop. De visade vad man 

gjorde i Chile och försökte med hjälp av dans, sång och mat att förklara situationen i Chile.
82

 

Det var inte bara politiska föreningar som startades. Det fanns även många kulturella 

föreningar som hade som huvudsyfte att visa det svenska samhället vilka chilenarna var och 

hur Chile var. Galo gick med i sådana föreningar. Han var bara 17 år när han kom till Sverige 

och hade etablerat sig ganska tidigt i det svenska föreningslivet genom att gå med i en 

fotbollsförening i Höganäs. Men redan när familjen befann sig på förläggningen i Mölle 

började de arbeta med en kulturförening tillsammans med andra chilenare på förläggningen. 

Istället för att bilda en politisk förening för att stödja det politiska livet i Chile grundade de 

kulturföreningar för de ville visa vilka de var. 

Det var mycket för det vi hade upplevt i Chile, själva processen, Allende 

processen var kulturellt inriktad. Och sen när militärkuppen ägde rum så knäcktes 

den kulturen. Man fick inte läsa vissa poeter, man fick inte lyssna på viss sorts 

musik. Dom mördade till och med Victor Jara, en stor musiker som folket gillade. 

Pablo Neruda, en poet, mördades också. När vi kom hit var det en länk mellan oss 

och det nya samhället, vi skulle visa vilka vi var, varför man var här. Därför 

började det bildas olika former av musikgrupper, dansgrupper som sedan 

förvandlades till föreningsliv. 
83

 

Galo menar också att det var ett sätt att nå ut till det svenska samhället. Sverige hade under 

den tiden ett väldigt rikt och etablerat föreningsliv vilket hjälpte och gav dem en plattform till 

att nå ut med deras budskap och till skillnad från de politiska föreningarna i Malmö var det 
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mestadels svenskar i dessa kulturföreningar. Men de försökte också solidarisera och stötta de 

som var kvar i Chile genom att organisera demonstrationer.
84

 

Efter mina informanters förklaringar till varför de startade sina grupper och föreningar ser jag 

att det mestadels var av politiska skäl. Även om det fanns de föreningar som startades av rent 

kulturella skäl har det de gemensamt att det var individer som hade tytt sig till varandra för att 

de i första hand var av samma etnicitet och kom från samma bakgrund. De var alla i samma 

situation i Sverige och hade liknande intressen. Politiken och deras kärlek till Chile.  

6.4.2 Aktiviteter inom föreningarna 

Arbetet inom föreningarna såg nästan likadant ut för alla mina informanter. Man skulle samla 

in pengar och skicka hem till sina politiska partier. Bortsett från kulturföreningarna som 

egentligen gjorde aktiviteter för Chile i det svenska samhället. De ville visa vilka de var och 

var de kom ifrån så att svenska folket skulle få upp intresset och visa stöd för det chilenska 

folket.  

Vissa föreningar utförde arbeten utanför föreningens gränser. De samarbetade inte så mycket 

med svenska staten utan mer med andra föreningar. Sergio berättar att de startade ett projekt 

för att hjälpa föräldralösa barn i Chile. Inom projektet samarbetade de med kyrkan, Röda 

korset och Rädda barnen. Sergio minns att det var ett bra samarbete och i slutändan lyckades 

de öppna ett dagis i Santiago som inriktade sig på ensamstående mammor som förlorat sina 

män i kriget. Dagiset förvandlades så småningom till en skola och idag har det växt och 

inkluderar även ett gymnasium. Deras engagemang för det svenska samhället var inte lika 

stort även om de hade mycket kontakt med olika svenska partier och kommunen. 

De engagemang vi hade för det svenska samhället handlade om politiken, t ex 

första maj. På den tiden var det en stor rörelse mot kärnkraftverk och i sådana 

sammanhang var vi engagerade. Solidaritetsarbete ledde till att vi även arbetade 

med frågor som hade med det svenska samhället att göra som t ex Amnesty och 

Röda korset. Men det kändes inte som om detta var prioriterat för oss utan det var 

något som kom naturligt efter andra arbeten som vi gjorde.
85
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Sergio nämner att de även hjälpte andra etniska föreningar med liknande projekt, till exempel 

en förening från Uruguay. Det var inte bara sydamerikaner som var med i dessa projekt utan 

majoriteten var svenskar som var ivriga att ställa upp.
86

  

Hugo minns även han att de inte bara inriktade sig på Chile i hans förening utan att de hade ett 

solidariskt arbete med hela Sydamerika. Därför samarbetade de med många andra föreningar 

från andra länder. Till exempel hjälpte de till med dans och musik till ett arrangemang som 

hette ”en timme för Latinamerika”. Det var ofta så att det var andra föreningar som anordnade 

aktiviteter och då blev Hugos förening tillfrågad att hjälpa till.
87

  

Den kulturförening som Galo var med i förändrades efter ett tag till att bara vara en 

musikförening och de gjorde mycket i det svenska samhället. Inte längre för att visa den 

chilenska kulturen för svenska folket utan för att berätta om det mångkulturella samhället som 

hade börjat etableras i Sverige. De var med och startade det Mångkulturella Lund som gick ut 

på att lyfta fram allt som var kulturellt. Galo berättar vidare att de besökte olika platser och 

uppträdde och berättade om det mångkulturella samhället. Han minns att det var många som 

var engagerade. Utöver alla deras spelningar och arbete för ett mångkulturellt samhälle 

startade de även upp samhällsprojekt till ungdomarna i Lund eftersom de själva var unga. De 

riktade in sig på ungdomar eftersom det annars är väldigt mycket fokus på studenterna och 

universitetet i Lund. Det fanns ingenstans där ungdomar i en viss ålder kunde ta vägen och 

därför anordnade Galo och hans förening olika typer av aktiviteter för de unga på till exempel 

fredagskvällarna. Alla aktiviteter kretsade på något sätt kring musiken eftersom det var just 

musiken som fört samman medlemmarna i föreningen.
88

  

6.4.3 För- och nackdelar med föreningslivet 

Mina informanter menar att det fanns mycket positivt med att vara med i en förening men nu i 

efterhand kan de även erkänna att det samtidigt fanns en del negativa aspekter. De positiva 

aspekterna som de tar upp är först och främst gemenskapen som föreningslivet gav. Inte bara 

bland de liktänkande inom politiken utan även för barnen då föreningslivet skapade starka 

band mellan många medlemmar som skulle hålla i många år framöver. Sergio berättar att han 

uppskattade att kunna umgås med folk som tänkte på samma sätt som han och som var villiga 
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att arbeta för samma mål och syfte. Det blev en informationskanal till Chile eftersom alla 

pratade spanska och delade med sig av de nyheter man hade från Chile. Sergio anser att 

gemenskapen var väldigt viktig för den första tiden i ett nytt land.
89

 Enrique reflekterar över 

de chilenska barn som fanns i området där de bodde. Han har senare intervjuat en del av dem 

när han studerade sociologi och barnen delade de positiva minnena med honom. Han förklarar 

gemenskapen som en känsla av tillhörighet, en del av något större än sin egen familj. Enrique 

anser därför att gemenskapen är den viktigaste positiva faktorn med föreningslivet.
90

 

De positiva effekterna stärks också beroende på var man bor, både Sergio och Enrique bodde 

och hade sitt föreningsliv i samma område. Det gav dem ett enormt socialt kapital. Mycket 

forskning tyder på att social samhörighet bidrar till hälsa och välstånd, oavsett vilken 

bakgrund du har. 
91

Att ha ett stort socialt kapital i ett område bidrar till att barnen mår bättre 

och att de får en tryggare miljö att växa upp i. Människor är vänligare och gatorna tryggare i 

dessa områden.
92

 

Tre av informanterna var med i rena politiska och sociala föreningar som gav informanterna 

känslan av samhörighet. Trots att Galo var medlem i en kulturförening som inte hade något 

politiskt syfte upplevde han samma fördelar med föreningslivet.  

Man lär sig av varandra. Vilka vinster som fanns av att vara med rent 

sociologiskt är svårt att sätta fingret på men vi fick enorma vinster i form av 

fantastiska stunder ihop. Man kände att man gjorde något, att man bidrog, att 

man producerade något. Man fick se något ta form och utvecklas. Det gav oss 

en hel del.
93

  

Galo nämner även att han tror att föreningslivet är viktigt för alla invandrare. Han 

anser det viktigt att samlas med dem som har samma ursprung för att bevara de 

traditioner som man har. Detta tror Galo inte är specifikt för chilenare utan att det är 

så människan är. Att man föds med vissa koder och beteenden som man tar med sig i 

livet och som sedan fylls på av nya intryck.
94 

Hugo upplevde föreningslivet på ett annorlunda sätt. Han menar att föreningslivet lärde 

honom något om det svenska samhället, hur det fungerade rent byråkratiskt. Mest ville Hugo 
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jobba i föreningen för det politiska partiet han solidariserade med. Men överlag såg Hugo 

deras situation i Sverige på ett helt annat sätt än de andra informanterna. Han var inte med i 

föreningslivet under lika lång tid som de andra för han tyckte inte om det han såg och 

upplevde i föreningen. Hugo hade i ett tidigt skede insett att han skulle få stanna i Sverige 

länge, kanske aldrig mer åka tillbaka till Chile. Detta gjorde att han koncentrerade sig på 

andra saker än mina andra informanter och andra chilenare inom föreningslivet. Hugo är den 

av mina informanter som är mest kritisk och negativ till föreningslivet. Han menar att 

föreningen bara hanterade föreningens problem och inte intresserade sig för medlemmarnas 

personliga problem. Föreningen arbetade således inte med att hjälpa sina medlemmar på något 

sätt och det anser Hugo vara den största nackdelen. När Hugo började reflektera över sitt eget 

liv och sina mål i Sverige fanns det ingen hjälp att få inom föreningen. Han blev besviken på 

de andra medlemmarna och tyckte att många endast var med för att utnyttja situationen istället 

för att hjälpa till och bidra med något. Hugo berättar att föreningen hade en negativ effekt på 

folket eftersom de blev mer isolerade från det svenska samhället istället för att bli en del av 

det svenska samhället.  

De blev inte en del av samhället utan medlemmarna gick dit och träffades och 

pratade t ex bara spanska med varandra och pratade om sina egna situationer i 

Chile. Många som var med i föreningen ville tillbaka till sina positioner som de 

hade haft i Chile och insåg inte riktigt att de inte längre var i Chile.
95

 

Det som de andra informanterna såg som en positiv sak, att träffa andra chilenare och prata 

spanska, att skapa sitt eget Chile i Sverige, upplevde Hugo som negativt eftersom hans fokus 

var att integrera sig i det svenska samhället.  

Efter några års eftertanke har de andra också insett att det fanns negativa aspekter med deras 

föreningsdeltagande. Enrique ser inget negativt för honom själv i sitt deltagande i föreningen 

men han ser till andra och hur de drabbades av föreningen. Han såg i efterhand att de vuxna 

inte riktigt hanterade barnens situation på ett korrekt sätt. Barnen hade sina egna frågor och 

konflikter som de inte riktigt fick hjälp med eftersom föräldrarna koncentrerade sig på att 

återvända till Chile. Barnen fick senare problem i skolan, de hade svårt för kursmaterialet och 

de hamnade även i konflikter med andra barn. 

Sergio har nu i efterhand fått samma uppfattning som Hugo att föreningslivet hämmade hans 

integration i Sverige.  
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Ja nu i efterhand tycker jag att det fanns nackdelar med föreningslivet. Detta 

med att man inte pratade svenska, man blandade sig inte riktigt med det 

svenska folket. Det var många svenska som närmade sig oss men det var bara i 

vissa situationer.
96

 

6.4.4 Föreningslivets slut 

Början till slutet för Enriques och Sergios förening i Holma kom med en revolution i 

Nicaragua. Detta gav hopp om att de skulle kunna göra samma sak i Chile. Drömmen om att 

återvända blev mer konkret. Men det ledde till invärtes konflikter som skapade klyftor inom 

föreningen som ledde till att alla gick åt olika håll. Eftersom de inte kunde enas om hur de 

egentligen ville att politiken skulle genomföras i Chile började var och en av medlemmarna 

att inse att det inte kommer att bli någon flytt tillbaka till Chile. Föreningen splittrades och 

medlemmarna började tänka på sina personliga öden och sin egen framtid i Sverige. Det var 

nu som den försenade integrationen började för många. Detta var ödet för deras politiska 

förening på Holma. I och med att det politiska läget förändrades inom föreningarna bildades 

det andra föreningar och många föreningar bytte inriktning. Detta var dock ingen process som 

hände under en dag utan under ett par år.
97

  

När ämnen som diskuterades i Hugos förening ändrade karaktär från politik till kultur 

lämnade han föreningen. Han var bara intresserad av det politiska arbetet. Hugo tyckte inte att 

föreningen gav något för honom som enskild person utan det var alltid Chiles bästa som var i 

centrum. När det politiska engagemanget för Chile försvann från föreningen koncentrerade de 

sig på olika kulturella aktiviteter istället. Hugo pluggade intensivt i Lund och hade inte tid att 

vara med i aktiviteterna som inte gav honom något och det resulterade i att han sakta drog sig 

tillbaka från deltagande i föreningslivet.  

Det var kul att arbeta ihop med föreningen ett tag men sen så småningom så 

ville man göra något annat som gynnar ens eget liv i Sverige och det hjälpte 

inte föreningen dig med utan det fick man kämpa vidare med själv och då 

lämnade jag föreningen. Att studera här var inte lätt och då kunde man inte 

koncentrera sig på föreningen längre.
98

 

Sergio insåg att om han skulle kunna återvända till Chile var han tvungen att ta tag i det på 

egen hand. Han insåg att hans chanser att återvända var nästan obefintliga. Sergio kom även 
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underfund med att om han skulle återvända skulle det ske efter att han tagit sig in i det 

svenska samhället.
99

 

Men Sergio var inte den enda som kom till klarhet med att han var tvungen att integrera sig i 

det svenska samhället för att klara sig. Även Enrique gjorde medvetna val att distansera sig 

själv från de chilenska kulturföreningarna som bildades efter de politiska föreningarna. Han 

gick därför med i en svensk amatörteaterförening och lämnade det chilenska föreningslivet 

bakom sig. Detta gjorde han efter att han insett att han skulle stanna länge i Sverige. Han 

beslöt sig då även för att studera och inte arbeta. Han var vid den tidpunkten medveten om att 

utan utbildning skulle hans liv i Sverige bli svårt och tufft. Enrique förklarar att det var en 

ensam tid eftersom han hade tagit avstånd från chilenarna i Holma. Den svenska föreningen 

hjälpte honom att lära sig svenska och det var första gången han träffade svenskar utanför 

politiken.
100

  

Galos musikförening som hans förening utvecklades till finns kvar än idag. De är inte lika 

aktiva men då och då spelar de fortfarande musik vid olika tillställningar. Han gick aldrig ur 

föreningslivet på samma sätt som de andra informanterna. Redan vid ett tidigt skede lämnade 

han de politiska föreningarna eftersom han aldrig varit politisk aktiv i samma avseende som 

de andra. Han lämnade detta för att istället starta ett föreningsliv som såg till hans intressen 

inom musiken. Idag har Galo fortfarande samma intresse men med tiden försvann 

engagemanget och fritiden för att kunna vara lika aktiv inom föreningslivet.
101

  

Även om det tog lång tid för mina informanter att bli en del av det svenska samhället ångrar 

inte någon av dem att de var med i föreningslivet när de kom till Sverige. Det gav dem en bra 

start i det nya livet av flykt och de fick mycket socialt stöd från andra medlemmar och det 

medförde att de inte kände sig ensamma i en väldigt utsatt situation.  
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7 Avslutande diskussion 

Informanterna pratade väldigt mycket om politiken och som jag nämnt tidigare pratade de 

flesta informanterna väldigt mycket om att återvända. Alla informanterna började lära sig 

svenska direkt, i tre av fallen blev de tvingade till att lära sig språket på flyktingförläggningen 

medan den fjärde började läsa svenska på eget initiativ. Den första tiden spenderades med att 

prata politik och försöka lära sig byråkratin i landet. Poltiken är den centrala berättelsen som 

allt annat kretsar kring på ett eller annat sätt för mina informanter.  

Portes & Bachs informanter hade redan vid ankomsten kontakter i landet vilket innebar att 

deras första tid ägnades till att skaffa jobb och bostad.
102

 Samma gäller för en av mina 

informanter som hade vänner i Sverige och som vid första anhalt började söka jobb och 

bostad. Medan de andra tre av mina intervjuobjekt hamnade på flyktingförläggningar och 

ägnade sig åt att bekanta sig med andra chilenare på förläggningen med samma politiska 

bakgrund.  

Tre av mina informanter som blev förföljda och i viss mån utvisade hade som kort 

framtidsplan att återvända till Chile. Den fjärde informanten som inte var förföljd utan flydde 

för att han inte kunde få ett arbete på grund av sin politiska åsikt hade dock andra 

förhoppningar på sin framtid i Sverige. Han ville istället skapa sig en trygg framtid för sig 

själv och sin familj i Sverige. Detta förstärker pushed/pulled-teorin eftersom politiska 

flyktingar som blir tvingade att lämna sitt land, ”pushade” från sitt land, endast vill återvända. 

De som blir ”pulled” kommer istället till det nya landet med förhoppningarna om ett bättre liv 

och har därmed inte samma behov av att återvända.
103

   

Nya grupper och gemenskaper bildades i alla av mina intervjuobjekts fall genom att de sökte 

sig till andra människor med samma bakgrund som de själva. För alla informanter innebar 

detta att de sökte sig till Malmö och Lund. Grupperna utvecklades senare till 

invandrarföreningar som hjälpte informanterna att känna en gemenskap eftersom de alla 

delade samma erfarenheter. Den informanten som inte var med och skapade en grupp eller 

förening sökte upp föreningarna för att han ville kunna diskutera sina politiska åsikter och 

fortsätta bidra till förändring i Chile genom olika aktiviteter som föreningarna anordnade. 
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Enligt teorin om socialt kapital faller sig broderskap naturligt i en socialt homogen grupp. 

Broderskapet skapas lättast i opposition mot något, i detta fall Pinochet. Slutsatsen är således 

att bland politiska flyktingar som oftast delar samma åsikter och är emot samma situationer 

faller det sig lätt och naturligt att samlas i grupper och bilda en gemenskap.
104

 I min 

undersökning blir detta tydligt då alla informanter var medlemmar i en förening där deras 

gemensamma mål var att skapa en bättre situation i Chile. 

Enligt alla mina informanter var gemenskapen något som hjälpte dem att känna tillhörighet 

till något större. Inom föreningen kunde de hjälpa varandra och yttra sina åsikter. Eftersom 

medlemmarna inom föreningen delade samma politiska åsikter blev effekten att deras åsikter 

förstärktes och omvandlades till handlingar. Enligt Putnam erbjuder gemenskapen inom 

föreningen medlemmarna möjligheten att få sin röst hörd. När människor enas i till exempel 

ett politiskt parti förstärks de enskildas och tystlåtnas röster.
105

  

Tre av mina informanter hade visionen att föreningarna skulle hjälpa dem att samla in pengar 

till deras respektive parti i Chile så att de kunde fortsätta kampen som informanterna tvingats 

lämna. Ett annat syfte var att kunna diskutera och utföra olika politiska aktiviteter. Den fjärde 

informanten hade visionen att chilenarna skulle visa det svenska folket vilka de var och var de 

kom ifrån. Kulturföreningen ville således förmedla sin berättelse och sin historia via kulturella 

aktiviteter. Mitt resultat skiljer sig från Portes & Bachs undersökning om mexikaner och 

kubaner i vissa aspekter. Anledningen till att deras informanter använde sig av föreningar var 

för att kunna utöka det sociala kapitalet. Inom dessa föreningar hade de dock liknande 

aktiviteter som de chilenska kulturföreningarna hade, den enda skillnaden är motiven bakom 

aktiviteterna.
 106

 Mexikanernas motiv var det sammanbindande sociala kapitalet medan 

chilenarna utöver det sammanbindande sociala kapitalet försökte arbeta för att få ett större 

överbyggande kapital.  

Fördelarna med föreningslivet var att det sociala kapitalet utökades och tre av informanterna 

nämner just att gemenskapen var den största fördelen. Putnam menar dock att det sociala 

kapitalet samtidigt kan vara en nackdel med föreningslivet eftersom det sammanbindande 

sociala kapitalet kan vara exkluderande för de som är utanför gruppen.
107
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I tre av fallen i min undersökning blev det inget överbyggande socialt kapital, det vill säga 

informanterna blev inte en del av samhället utan istället tillhörde de en sluten krets. De tre 

informanterna berättar att hämmandet av integrationen i det svenska samhället var den största 

nackdelen med föreningslivet. Eftersom de inom föreningen endast talade spanska 

förbättrades inte det svenska språket med hjälp av föreningen. Informanterna utökade inte sin 

svenska sociala umgängeskrets med föreningarna utan umgicks endast med andra 

latinamerikaner. I föreningen var fördelarna endast till för föreningen i det stora hela, det 

fanns inga fördelar för den enskilda individen vilket ansågs som en nackdel av en av 

informanterna. Han hade hoppats på att utöver det sociala umgänget och gemenskapen även 

få personlig hjälp med integrationen i det svenska samhället.    

I slutändan är min slutsats att argumenten för att bilda en förening i alla informanters fall var 

politiska. Det var politiken som enade dem i Sverige vilket kom naturligt eftersom det var 

politiken som drev dem från sitt land.  

Tre av informanterna i min undersökning pratar om föreningslivet och deras första tid i 

Sverige på ungefär samma sätt. De pratar mycket och engagerat om sitt arbete och 

engagemang i föreningslivet som startade redan i flyktingförläggningarna. Men även om de 

har detta gemensamt pratar de olika om de faktorer som har haft en inverkan på deras första 

tid i Sverige. I min uppsats har jag även kommit fram till att chilenarna i min undersökning 

inte är en homogen grupp invandrare som ville och tyckte samma sak. Det är fyra individer 

som har olika uppfattningar och prioriterar olika saker när de berättar om sin första tid i 

Sverige. Till skillnad från Portes & Bachs undersökning där de benämner sina 

immigrantgrupper som homogena och berättar att de gjorde i princip samma saker under sin 

första tid i landet. Min undersökning visar att det finns många faktorer som spelar roll i mina 

informanters första tid i Sverige, så som deras bakgrund i Chile, var de bosatte sig i Sverige 

och vilka framtidsplaner de hade. Även om de flydde av samma anledningar är det alla olika 

individer som påverkats på olika sätt av samma faktorer. 

Min undersökning bidrar till viktig samhällsinformation eftersom Sverige har många 

invandrare och dagligen tar emot fler. Att integrera dessa är en stor samhällsfråga och därför 

forskas det mycket kring detta. Jag drar slutsatser som visar hur integrationen i det svenska 

samhället kan underlättas för invandrare. Till exempel bör invandrare inte enbart umgås med 

människor som har samma bakgrund som dem, utan de bör så fort som möjligt försöka utöka 

sin svenska sociala vänskapskrets. Det är även viktigt att de får den hjälp som behövs för att 
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underlätta deras liv i Sverige så som språkundervisning och socialt umgänge med den svenska 

befolkningen. För att kunna göra det krävs information om deras situation och tidigare 

erfarenheter i deras hemland.  

7.1 Framtida forskning 

En kompletterande forskning kan beröra hur dagens flyktingar integreras i samhället och hur 

de agerar i föreningslivet jämfört med hur chilenarna agerade på 70- och 80-talet. Ett annat 

område att beröra kan vara chilenarnas integration och föreningar i andra länder. Ytterligare 

en intressant aspekt att undersöka är flyktingars första tid i ett nytt land ur ett genusperspektiv, 

om det var olika för kvinnor och män. Till exempel hur genuskulturen från deras hemland 

påverkar deras inträde i den svenska genuskulturen.
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