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ABSTRACT 
 

Valkare, Aina 2009: ”Det är som med allt, man vänjer sig...”. En studie om kropp, rum och 
platsanknytning bland latinamerikanska kvinnor i glesbygdsmiljö [It is like with everything, 
one get used to it...”. A study about body, space and place attachment among Latin-American 
women in a sparsely-populated milieu].  
Samhällsplanering, avancerad nivå, masteruppsats för masterexamen i samhällsplanering 30 
högskolepoäng. 
Handledare: Gunnel Forsberg 
Språk: Svenska 
 
 
Denna uppsats är ett examensarbete i samhällsplanering. Den vill på ett övergripande plan öka 
kunskapen om internationell invandring till svenska glesbygdsområden. Fokus ligger på 
latinamerikanska kvinnor som bor i Bräcke kommun i Jämtland och deras upplevelser av att 
anlända och bo i en liten ort som Bräcke. Jag har också undersökt om platsens karaktär som 
ett litet samhälle spelar roll för kvinnornas möjlighet att känna tillhörighet och integreras. 
Studiens bygger på kvalitativ metod med åtta intervjuer med kvinnor från Latinamerika. Den 
teoretiska utgångspunkten är kroppen som subjekt och som mötespunkt mellan rummets 
sociala och materiella strukturer och subjektets förkroppsligade erfarenheter av tid och rum. 
Det gäller både den fysiska upplevelsen av till exempel klimatet och den sociala miljön. Hur 
kroppsliga fenomen som ras och kön samspelar med praktiker i rummet behandlas också. 
Teorier om hur ras och etnicitet kan knytas olika till olika geografier används också. 
Resultatet visar att kvinnorna upplever både det social och det fysiska rummet som väldigt 
annorlunda än vad de är vana vid. Men de har inte några problem att anpassa sig. Samhällets 
behov av fler inflyttare har också bidragit till att toleransen mot rasism är relativt låg. Detta 
leder till att kvinnornas platsanknytning är stark och de önskar kunna stanna kvar på orten. 
 
 
 
Nyckelord: Invandring, kropp, glesbygder, klimat, integration, Bräcke, rasifiering. 
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1. INTRODUKTION 
 
Invandringen till Sveriges glesbygder ökar. Under lång tid har internationell migration haft 
stor påverkan på Sverige och andra länder i Europa. Hittills har migranterna främst bosatt sig i 
större städer. Storstäderna har länge vuxit befolkningsmässig och målats ut som globala 
arenor med en koncentration av både människor och kapital från hela världen (Sassen 2001). 
Storstadsregionerna har länge vuxit på glesbygdskommunernas bekostnad. Stockholm, 
Göteborg och Malmö med omkringliggande landsbygder har ökat sina befolkningsandelar, 
medan glesbygdsområden i stället erfarit utflyttning och minskad befolkning. I Sverige idag 
bor 75 procent av befolkningen i tätort, ca 20 procent i tätortsnära landsbygd och bara knappt 
två procent i glesbygd. (Glesbygdsverket 2008:33). Detta får stora konsekvenser för 
glesbygden. Skatteunderlaget har minskat och befolkningsstrukturen har blivit skev. Det är 
främst yngre människor som flyttar. Glesbygdsverket pekar i sin årsbok från 2008 på den 
sedan lång tid tydliga tendensen att den sociala servisen i glesbygdsområden försämras; under 
2007 försvann ännu fler dagligvarubutiker i glesbygden och ännu fler grundskolor lades ner. 
Även bensinmacksdöden som länge befarats, har gått fortare under 2008 och på många orter 
har den sista macken nu stängts (Glesbygdsverket 2008). 
 
När nu människor från andra delar av världen kommer till glesbygden blir de därför ett 
välkommet tillskott till befolkningsstatistiken. I viss mån kan de väga upp utflyttningen. Även 
i andra länder i Europa ser man invandringens positiva inverkan på rurala områden (se till 
exempel Hugo och Morén-Alegret 2008). Även om andelen internationella immigranter till 
glesbygdområden fortfarande är förhållandevis liten kan man idag i Sveriges alla län se en 
ökning i antalet utrikes födda. Inte minst har man märkt en ökad inflyttning till den svenska 
gles- och landsbygden från andra EU-länder. Framför allt är det invandringen från Tyskland, 
Nederländer och Polen som har ökat stadigt de senaste åren och många av dessa invandrare 
väljer att bosätta sig i mer glesbefolkade kommuner (Glesbygdsverket 2008). Många 
kommuner i glesbygdsområden har också avtal med migrationsverket och tar varje år emot ett 
antal flyktingar som erbjuds bostad och integrationsprogram i kommunens regi. I vissa 
kommuner har försökt att aktivt värva människor med invandrarbakgrund genom att erbjuda 
bra bostäder och arbete. Det finns uppenbarligen en vilja i många kommuner att ta till vara 
den kompetens som människor med invandrarbakgrund har. ”Vi måste internationaliseras” 
som en anställd i Strömsunds kommun uttrycker det i en studie utförd av Anita Cvetkovic 
(Cvetkovic 2009:123).  
 
På grund av den stora koncentrationen av invandrare i storstäderna finns det också en politisk 
vilja att få flera utlandsfödda att bosätta sig i lands- och glesbygdsområden. Man har också 
velat få en mångkulturell integration inom den gröna sektorn, dvs. jordbruk, fiskenäring och 
skogsbruk (SOU 2008). Hushållningssällskapet arbetar med ett program för 
landsbygdsutveckling där målet är att få invandrare som är utbildade inom sådana näringar att 
intressera sig för svenskt jordbruk (Hushållningssällskapet 2006, 2006/2007). Kunskapen om 
hur landsbygden påverkas av invandringen, eller om hur invandrarna själva upplever att bo 
där är fortfarande relativt liten. Den här uppsatsen är därför ett led i den att skapa ökad 
kunskap om detta. 
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Uppsatsens syfte  
 
En glesbygdskommun skiljer sig inte bara från de urbana storstadsregionerna vad gäller 
servicetillgång, befolkningsmängd och antalet internationella invandrare. De flesta 
glesbygdskommuner1 ligger även i norra Sverige vilket betyder att de har ett kallare klimat, 
med långa och mörka, snörika vintrar och ljusa somrar med korta nätter. Ofta marknadsför sig 
regioner i norra Sverige med hjälp av sin storslagna natur; skogarna, fjällen, sjöarna, snön och 
friluftslivet. Att leva där innebär en större närhet till naturen, vilket framhålls som ett viktigt 
skäl till att vilja bo där.  
 
Glesbygdsverket menar att en orsak till att de flesta invandrare främst bosätter sig i 
storstadsregioner är deras dåliga nätverk och svaga kunskap om landet. Samtidigt finns det 
också som nämndes tidigare dålig kunskap om invandrares upplevelser av lands- och 
glesbygden. När nu invandringen till dessa områden ökar, förändras också den demografiska 
strukturen i området. Antalet människor med andra erfarenheter, kunskaper, religioner, 
intressen eller familjeband som går långt utanför Sveriges gränser ökar. För en hållbar 
landsbygdsutveckling måste kunskapen öka om vad denna förändring innebär. Den mesta 
kunskapen om invandringens effekter är hämtade från urbana miljöer. Likaså är kunskapen 
om invandrares egna upplevelser hämtade från storstadsregioner. Teorier om den geografiska, 
sociala och strukturella omvandling som invandringen medför är framför allt utarbetade efter 
urbana förhållanden. Om och i så fall hur de skulle vara överförbara på gles- och landsbygd är 
inte klart. Ett samhälles karaktär och egna struktur har betydelse för integrationsprocessen.  
 
Syftet med denna uppsats är därför att öka kunskapen om internationell invandring till 
glesbygdsområden. Jag vill pröva om de teorier om invandring och rasifierade geografier som 
är utarbetade i urbana miljöer är användbara även i landsbygdsmiljöer. Mitt fokus ligger på 
latinamerikanska kvinnor i Bräcke kommun i Jämtland och deras upplevelser av att bo i en 
liten ort som Bräcke. Min utgångspunkt är kroppen som subjekt, som mötespunkt mellan 
rummets sociala och materiella strukturer och subjektets förkroppsligade erfarenheter av tid 
och rum. Jag vill undersöka om och hur dessa kvinnors tidigare erfarenheter påverkar 
upplevelsen av det sociala och det fysiska rum orten utgör. Jag vill också undersöka om 
platsens karaktär som ett litet samhälle spelar roll för deras möjlighet att känna tillhörighet 
och integreras. Hur upplever de rummet, klimatet, maten och det sociala livet? Känner de 
anknytning till platsen och orten? Betyder den trygghet och säkerhet för dem eller är den 
förknippad med upplevelser av utanförskap och rasism?  
 
Denna uppsats ingår i ett större forskningsprojekt som bedrivs på Kulturgeografiska 
institutionen på Stockholms universitet. Projektets namn är International Migration and Rural 
Transformation och handlar om transnationell migration till landsbygden. Min uppsats har sin 
utgångspunkt i den av projektets frågeställningar som behandlar transnationella identiteter. 
Mer specifikt ingår uppsatsen i den del som undersöker hur rumsliga och platsspecifika 
erfarenheter uttrycks som kroppsliga praktiker. Intresset är riktat mot hur dessa påverkar 
uppträdandet i vardagslivet hos invandrare som är bosatta i en ort på landsbygden. Fokus 
ligger också på problematisering av uppdelningen kön och genus och på hur kön är rumsligt 
konstruerat. 

                                                 
1 För närmare definition av begreppet se under kapitlet 4: "Bräcke, en ort bland alla gles- och 
landsbygdsdefinitioner”. 
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2. TEORETISKA PERSPEKTIV 
 

Kropp-subjektet – kroppen som subjektets grund 
 
Jag ska nu presentera det teoretiska ramverk som ligger till grund för analysen. Temat i 
uppsatsen är kroppsliga upplevelser av rummet. Det gäller både den fysiska upplevelsen av 
till exempel klimatet och den sociala miljön och hur faktorer som kroppsliga förhållanden 
som ras och kön samspelar med praktiker i rummet. Min teoretiska utgångspunkt är samspelet 
mellan kroppen som subjekt och rummets strukturer. Hur kroppen och rummet i samspel 
formar subjektet och subjektets kunskap om rummet. Kroppen ses i min teoretiska 
utgångspunkt som den främsta skärningspunkten i formandet av subjektet. Subjektet ska 
därmed ses som en förkroppsligad erfarenhet av rummets sociala och materiella strukturer. 
Det handlar om hur föreställningar om oss själva och om andra formas utifrån vår fysiska 
uppenbarelse. Ett exempel kan vara att människor med invandrarbakgrund ibland 
misstänkliggörs i vissa lyxbetonade affärer därför att de är mörkhyade och avviker från 
majoritetsbefolkningen.  
 
 

Subjektskapandet 
 
Filosofen Maurice Merleau-Ponty (1997) är en av de första teoretiker som utarbetade en teori 
om kroppen som subjektets kärna och dess rumsliga praktiker. Han bröt på det sättet med en 
lång tradition av intellektuella som tidigare främst lokaliserat subjektet till medvetandet och 
tänkandet. Merleau-Ponty lokaliserade i stället subjektet till kroppen. Han menar att subjektet 
och vårt medvetande inte är avskiljt från vår faktiska kroppsliga uppenbarelse. 
Kulturgeografen Kirsten Simonsen (Simonsen 2003:163) beskriver Merleau-Pontys teori som 
en introduktion av begreppet ”kropp-subjekt” (body-subject). Statsvetaren Iris Marion Young 
(2000) menar att Merleau-Ponty ger den levda kroppen samma ontologiska, existerande status 
som Sartre och andra intellektuella före och efter honom gett medvetandet ensamt. Det 
betyder att Merleau-Ponty inte accepterar uppdelningen mellan kroppen (som material och 
objekt) och medvetandet (som ett autonomt tänkande subjekt) utan snarare ser dem som 
oskiljaktigt förenade. Kroppen är del av en fördiskursiv social värld och all livserfarenhet är 
placerad i skärningspunkten mellan medvetande och kropp, mellan subjekt och objekt 
(Simonsen 2003:163). All rumslig praktik och social erfarenhet inlemmas i vår livserfarenhet, 
i våra kroppar och blir därigenom också grunden för vår förståelse av oss själva. Kroppen ska 
på det sättet ses som att den är subjektet, att det är genom den vi möter och förstår världen.  
 
Vidare menar Merleau-Ponty att vår uppfattning om världen är baserad på praktiska saker 
som att se, känna, beröra och höra. I det här arbetet handlar det till exempel om hur de 
latinamerikanska kvinnorna upplever klimatet, naturen eller maten. Kroppen har på det sättet 
en dubbel roll. Den är både motorn bakom upplevelsen och objektet som uppfattar. Det vill 
säga ”en-kropp-i-världen” – en levd kropp – som känner sig själv genom sin förmåga, 
involvering och aktiva relation till den omkringliggande världen. Möter jag världen i en sjuk 
eller rörelsehindrad kropp, har jag inte samma erfarenhet av världen eller av mig själv som 
om jag har en frisk och atletisk kropp. Inte heller kommer världen att reagera på mig på 
samma sätt (Moi 2005:68). Vårt sätt att se världen kan därmed inte ses som en inre 
representation av den yttre världen utan snarare som en praktisk kroppslig involvering i 
världen (Haldrup m.fl. 2006:177).  
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Detta förkroppsligade medvetande kan också jämföras med Bourdieus begrepp ”habitus”. 
Med habitus menar Bourdieu en internaliserad ”andra natur” skapad av sociala erfarenheter, 
en förkroppsligad historia. Detta innebär att sociala strukturer och kulturella scheman är 
inkorporerade i agenten och generar dess sätt att agera (Haldrup m.fl. 2006:177). Simonsen 
beskriver det som att våra kroppsrörelser inkarnerar ideologi, historia och praktik (liksom kön, 
ras, status och klass). Varje samhälle har sina koder, symboler, tecken och signaler som är 
specifika för just det samhället. Att tillhöra ett givet samhälle innebär att kunna använda dess 
koder för hövlighet, tillmötesgående, tillgivenhet etc. (Simonsen 2005:6) men också koder för 
femininitet och maskulinitet och andra förkroppsligade identiteter (Young 2000). Merleau-
Ponty beskriver det som ett förkroppsligande av kulturen (Simonsen 2003:166). 
 
Vidare menar Merleau-Ponty att kropparna, det vill säga våra subjekt, inte är inlåsta i sina 
egna privata världar utan befinner sig i en värld som vi delar med ”andra”. Förkroppsligandet 
av social praktik och levd erfarenhet berör inte bara den egna sinnesupplevelsen utan formar 
också en praktik för socialt agerande (Haldrup m.fl. 2006:177). Kropp-subjektet formar självt 
en del av den upplevda världen som det öppnar sig mot. För att göra denna förkroppsligade 
uppfattning av världen tydlig menar kulturgeograferna Michael Haldrup, Lasse Koefoed och 
Kirsten Simonsen (2006:178) att begreppet ”mellankroppslighet” (intercorporeality) är ett 
bättre koncept än intersubjektivtet för att beskriva samspelet mellan människor. Det betyder 
att vi inte bara varseblir en annan kropp som ett fysiskt objekt, utan också i hög grad påverkas 
av den mening denna kropp är laddad med i tid och rum. Kropp-subjektet sätts i rörelse och 
ett beteende uppstår som kräver och skapar respons. Vi inte bara kompletterar 
kommunikationen från den andra, den påverkar oss och vi bemöter den. Relationen är 
ömsesidig. (Haldrup m.fl. 2006:178). 
 
Våra relationer med andra och med objekt är också alltid kopplade till en viss känslo- eller 
sinnesstämning och denna sinnesstämning går inte att komma förbi. Den är associerad med 
praktik, livssituation och social situation. Känslor innebär kroppsliga attityder, sätt att vara 
och agera i relation till världen. De är en del av det "system" som kropp-subjektet formar med 
andra. Det betyder att känslor är mellankroppsligt konstruerade, de formar och formas i 
relationer mellan kropp-subjekt. Dagliga möten med andra fysiska och sinnliga objekt 
påverkar oss, och denna påverkan kan ta olika uttryck som rädsla, kärlek, trygghet eller 
tillhörighet. Med andra ord är våra känslor av relationell karaktär (Haldrup m.fl. 2006:178-
179).  
 
 

Den feminina kroppen och kroppen av den Andra 
 
Inom feministisk forskning delar man ofta upp människan i ett biologiskt och ett socialt kön 
(genus), som liknar uppdelningen mellan medvetande och kropp. Genus används då för att 
försöka beskriva den del av könens beteenden som är socialt konstruerat och historiskt 
föränderligt. Det finns några feministiska teoretiker som menar att en sådan uppdelning inte är 
hållbar. Även Merleau-Ponty (1997) menar att det inte är meningsfullt att tänka på människan 
som bestående av två väsensskilda delar, å ena sidan en biologisk del och å andra sidan en 
kulturell del. Med den synen blir uppdelningen kön/genus irrelevant (Moi 2005:70). Eftersom 
kulturen är införlivad i våra kroppar, och kroppen påverkar kulturen, finns det ingen ren kropp 
som enbart kan kallas biologisk.  
 
Filosofen Simone de Beauvoir menar att man kan beskriva kroppen som en situation, som en 
utsträckt närvaro, något pågående och omgivande som individen hela tiden subjektivt befinner 
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sig mitt uppe i. Den situation som genereras i ett patriarkalt samhälle, skapar skilda 
möjligheter för kvinnor och män. Kroppen bär, enligt de Beauvoirs sätt att tänka, på en social 
förväntan. Situationen är samhälleligt skapad och upprätthålls av lagar, seder, institutioner. 
Denna situation påverkar kvinnors och mäns medvetande, uppträdande och tänkesätt 
(Ekström 2002:20). Men för de Beauvoir är en kvinna inte summan av den “objektiva” och 
det ”situationella” perspektivet på kroppen. Litteraturvetaren Toril Moi menar att en kvinna 
definierar sig själv genom det sätt hon lever sin inkorporerade situation i världen, genom det 
sätt hon gör något av det som världen gör av henne (Moi 2005:72). Kvinnan kan inte 
reduceras till genus eftersom kvinnan är mer än bara genus, hon är en fullt förkroppsligad 
människa vars vara inte kan bli reducerat till hennes sexuella särart, vare sig naturellt eller 
kulturellt (Moi 2005:78). 
 
Young (2000:258) beskriver den kvinnliga situationen som att den är formad av historiska och 
kulturella omständigheter som innebär att kvinnor lever sina liv och kroppar som samtidigt 
subjekt och objekt. de Beauvoir beskriver det som att det patriarkala samhället definierar 
kvinnan som den Andra. På så sätt förnekas kvinnan både socialt och kulturellt den autonomi, 
subjektivitet och kreativitet som borde gälla alla människor, men som i ett patriarkalt 
samhälle i större utsträckning är förbehållen (den vita) mannen. Samtidigt är kvinnan 
människa vilket betyder att hon är subjekt. Kvinnan i det patriarkala samhället lever alltså i en 
motsägelse; som människa är hon ett fritt subjekt, men hennes situation som kvinna förvägrar 
henne samtidigt denna fulla subjektivitet. Detta får konsekvenser för hennes rörelsemönster 
och förhållningssätt till det omgivande rummet (Young 2000:259–260). 
 
Den objektifierande blicken av den Andra handlar inte bara om kvinnliga kroppar. Andra 
kroppar som uppfattas som avvikande från den manliga och ofta vita normen är människor 
med annan hudfärg. ”Den vites blick” är ett begrepp som används för att beskriva den process 
som bidrar till objektiferingen av drag (hud/hår/ögonfärg) som avviker från den ”neutrala” 
kroppen (Haldrup m.fl. 2006:178). Psykiatrikern och filosofen Frantz Fanon (Fanon 
1995:109f) menar till exempel att vara svart innebär en självobjektifiering, det vill säga ett 
starkt medvetande om sin egen kropp. Att ständigt se den med ”vitas blickar” som utgår från 
koloniala föreställningar om svarta. 
 
 

Kroppen i rummet – ett maktens landskap 
 
När Merleau-Ponty (1997) talar om förkroppsligande av kulturen, menar Simonsen (2003:66) 
att samma sak även kan beskrivas i relation till plats och rum. Alla idéer och meningar är med 
nödvändighet införlivade i rummet (till exempel genom planering, byggnader, 
platstillhörighet). Därmed får det konsekvenser för hur olika subjektspositioner uppfattar 
rummet och hur de uppfattas i rummet. Det handlar till exempel om hur diskurser om 
tillhörighet och främlingskap har konsekvenser för dem som beträder rummet (Simonsen 
2005:6-7). Det, menar jag, är en av grunderna till hur de latinamerikanska kvinnorna i min 
studie förhåller sig till exempelvis klimatet och det sociala livet de möter i Bräcke. 
 
Kroppen i sig är också rumslig (Simonsen 2003:165). Merleau-Ponty menar att kropp-
subjektet inte ska ses som i tid och rum, utan snarare som att det befolkar tid och rum. Alla 
levda kroppar både är rummet och har sitt rum, de producerar sig själv i rummet på samma 
gång som de producerar rummet. Det betyder att praktik, kropp och rum är oskiljaktiga 
fenomen (Simonsen 2001:32f, Simonsen 2005:4). Simonsen menar att för att förstå rummets 
tillblivelse, behöver vi greppa det konkreta och det abstrakta tillsammans. Socialt levt rum 
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beror dels på materiella förhållanden (till exempel klimat och årstid) och mentala 
konstruktioner (till exempel föreställningar om femininitet och främlingskap) men också på 
kropparna som befolkar det (Simonsen 2005:7). 
 
Maktlandskapet får självfallet också konsekvenser för hur avvikande kroppar, som den 
kvinnliga eller den färgade kroppen, rör sig i rummet. Young menar till exempel att i och med 
att den kvinnliga kroppen har formats till specifika uttrycksformer följer också att det finns en 
specifik kvinnlig rumspraktik. Det rum som är fysiskt tillgängligt för den kvinnliga kroppen 
är oftast större än det rum som hon faktiskt tar i anspråk. Det kvinnliga varat tycks sätta upp 
en existentiell gräns mellan sig själv och rummet som omger henne. Det rum som är hennes 
och som hon kan disponera för egna syften är begränsat och avskiljt från det rum som 
befinner sig bortom den gräns hon upprättat. Därför är det inte tillgängligt för henne (Young 
2000:279f). 
 
Enligt Merleau-Ponty upprättar kropp-subjektet en omedelbar förbindelse mellan kroppen och 
det omgivande rummet; det uppstår en förbindelse mellan ett ”här” och ett ”där”. För det 
kvinnliga varat bryts dock förbindelsen mellan ”häret” och “där borta” genom att hon skapar 
ett slutet rum omkring sig. Att rummet ”här” är avskiljt från rummet ”där borta” innebär att 
det för den kvinnliga existensen finns en dubbel rumslighet. Denna distinktion mellan ett rum 
“där borta” som kvinnokroppen inte har förbindelse med och det begränsade rummet “här” 
som hon bebor med sina kroppsliga möjligheter uttrycker en åtskillnad mellan målet och en 
upplevd förmåga att uppnå detta mål. Rummet ”där borta” är ett rum som det kvinnliga varat 
ser en möjlighet för ”någon” att utnyttja, men den möjligheten är inte tillgänglig för henne. 
Young beskriver det som att rummet där borta visserligen existerar för det kvinnliga varat, 
men bara som ett rum att titta in i. För det kvinnliga varat är rummet begränsat (Young 
2000:271). Begränsningen består delvis av att kvinnorna lever med hotet om invasion av sitt 
kroppsliga rum (invasion of her Body Space). Den mest extrema formen av sådan rumslig och 
kroppslig invasion är våldtäckt (Young 2000:276).  
 
För en färgad kan rummet också vara förknippat olika maktordningar. Som färgad i en ”vit 
geografi”, kan det också finnas ett ofrivilligt platstagande, där egenskapen att vara svart 
innebär synlighet och en oförmåga att ”passera” obemärkt (Fanon 1995:109f). Sarah Ahmed 
(2000:25) menar att det finns en inbyggd föreställning om vem som betraktas som främling, 
vilket gör att ”some others [are marked] as stranger than other others”. Det betyder att till 
exempel min närvaro – jag som stockholmare – och intagande av rummet i Bräcke tolkas 
annorlunda både av mig och av omgivningen än det rumsliga intagande som de 
sydamerikanska invandrarna utgör i Bräcke. Ahmed kallar det en visuell ekonomi, där 
skillnader mellan familjära och främmande Andra baserar sig på just de andra Andras 
synlighet. Det innebär att främlingar inte per definition är de man inte känner, utan snarare 
karaktäriseras av att de är avvikande eller med Ahmeds ord: ”already [are] recognized as not 
belonging, as being out of place” (Ahmed 2000:21). Enligt Ahmed kan det til exempel 
karaktäriseras av färgen på hud eller hår. Haldrup menar att vardagliga ord som ”oss” 
och ”dom” eller ”vårat” och ”deras” producerar utomeuropeiska invandrare som de ”Andra” 
och därmed bidrar till att uppfatta dem som främlingar i ett rum som uppfattas som 
nordeuropeiskt (Haldrup m.fl. 2006:17).  
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Rasifierade geografier och vit svenskhet 
 
Det finns också teorier om hur ras och etnicitet kan knytas till geografi. Sociologen Catrin 
Lundström (2007) menar att geografin är befolkad och därmed socialt strukturerad. Hon anser 
till exempel att begreppet ras är användbart för att analysera processer av exkludering, 
segregation och diskriminering, processer som är baserade på föreställningar knutna till 
utseendet. Ras, liksom kön, kan uppfattas som ”verkliga” delar av våra liv genom att idéer om 
ras och kön har en, om än föränderlig, betydelse för hur vi uppfattar vår värld och hur våra 
möjligheter formas. Föreställningar om ras har därför materiella konsekvenser för gruppers 
och individers subjektskapande. Ras som diskurs kan också på olika sätt materialiseras i den 
fysiska miljön (Lundström 2007:21-27).  
 
Eftersom den mesta forskning kring invandring till Sverige har bedrivits i urbana miljöer är 
också den mesta teorin kring ras och geografi kopplad till en urban kontext. I tidigare 
urbanforskning visar till exempel Catrin Lundström (2007) och Irene Molina (1997) att olika 
stadsdelar i en stad (i deras fall Stockholm och Uppsala) är knutna till föreställningar om ras. 
Innerstaden är knuten till svenskhet och vithet, i och med att många ”vita/infödda svenskar” 
bor där, medan städernas ytterområden, ”förorterna”, ofta beskrivs som ”mångkulturella 
platser” eller ”icke-svenska” områden. Föreställningar om ras formar även de innebörder som 
vi tillskriver olika platser. Vad som uppfattas som ”trevliga” eller ”trygga” miljöer samspelar 
med idéer och föreställningar om ras. Hur vi rör oss i den sociala miljön, vad vi uppfattar som 
nära eller långt bort, tryggt eller otryggt är andra exempel på sådan geografisk indelning 
(Lundström 2007:27f). I detta finns också en dimension av tillhörighetskänsla eller 
främlingskapskänsla (se till exempel Lundström 2007 och Ahmed 2000). Lundströms studie i 
Stockholmsområdet visar till exempel att Stockholms innerstad kan upplevas som otryggt och 
främmande för de latinamerikanska kvinnorna hon har intervjuat, just på grund av 
deras ”icke-svenska” utseende. 
 
Kulturgeografen Katarina Mattson (2005) menar också att föreställningar om ras och ”vithet” 
är en viktig skillnadsmarkör för nationell tillhörighet. Det användas för att placera skapade 
kollektiv i olika relationer till nationen som föreställd gemenskap2 (Lundström 2007:22). Som 
exempel personifieras ofta svenskheten i den blonda och blåögda Moder Svea som blivit en 
förenande symbol för den moderna nationalstaten (Molina 2007:13). Förutom ”vithet” kan 
också den svenska självbilden förstås i ljuset av transnationella föreställningar om kristendom 
och västerländskhet som växte fram under den koloniala epoken (Lundström 2007: 19). Både 
rasifierade idéer om vithet och ”det vita västerländska” fungerar som norm i Sverige. Det vilar 
på ett avgränsande från andra nationer, religioner och grupper parallellt med en anknytning 
till en föreställd vit, västerländsk geografi och de rasistiska diskurser som den indelningen är 
förbunden med. Berättelser om svenskhet är på det sättet intimt sammankopplat med en större 
berättelse långt bortom den nationella kontexten (Mattson 2005). 
 
Vidare menar kulturgeografen David Delaney (2002:11) att det finns vissa privilegier knutna 
till ”vithet”. Han lanserar konceptet ”vitt privilegium” (”white privilidge”). Han menar att när 
det bara är vita människor på en plats upplevs det ofta som att ”ras” är någon annanstans. I en 
svenska kontext kan man till exempel se det som att ”ras” är placerat i storstädernas förorter, 

                                                 
2 För att förstå begreppet nationell tillhörighet vill jag föra in Benedict Andersons (1991) beskrivning av 
nationen som föreställd gemenskap. Den nationella gemenskapen är, enligt Anderson, föreställd i den mening att 
den bygger på en känsla av förbindelse och samhörighet med människor som kanske aldrig har mötts eller aldrig 
kommer att mötas. Gemenskapen känns inte igen på sin ”falskhet/autenticitet utan på hur de föreställs” 
(Anderson 1991:21). 
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medan innerstaden anses ”fri” från ras. Att vara vit innebär enligt Delaney att 
vara ”omarkerad” att vara ”osynlig”. En del av det positiva i att vara vit är att osynligheten 
också osynliggör de förmåner det medför att vara vit. När vitheten tar formen av normalitet, 
det vanliga, neutrala och omärkta blir ett av privilegierna att vita människor ofta har förmånen 
att kunna välja att tänka på ras eller inte. Detta kan också medföra att på ”vita platser”, i ”vita 
situationer” och med ”vita” människor ses ”icke-vithet” som exceptionellt, och i vissa fall 
abnormalt. Vilket också medför att människor som inte besitter detta ”vita privilegium” blir 
synliga och ofta tvingas konfronteras med föreställningar om sin ras.  
 
Viktigt är att denna ordning dock inte är given, utan ständigt omförhandlas inom ramen för 
den hegemoniska ordningen. Olika kategorier, identiteter och intressen kan därför 
inkorporeras i ”viet” medan andra utesluts. Vilka som tillhör är alltså ingen stabil kategori. 
Den måste ständigt återskapas och upprätthållas genom ett definierande av ”den Andra” (de 
los Reyes 2005:235ff).  
 
 

Landsbygden - rasifierad geografi eller periferi? 
 
Eftersom det bor många infödda svenskar på landsbygden kan man argumentera för att 
landsbygden är en ”vit” geografi. Geografen Linda McDowell (1999:164f) menar att den 
engelska landsbygden på många sätt är symboliskt laddad med nationell identitet. Ofta 
gestaltas den, menar hon, på ett sätt som exkluderar svarta människor från den engelska 
landsbygdsgemenskapen. Några aspekter av vad som får svarta människor att känna sig 
exkluderade från den engelska landsbygden hänger samman med ideologier och 
föreställningar både om svartas egen och om landsbygdens identitet. Den svenska 
landsbygden kan också ses som en symbol för nationell identitet. Etnologerna David Gaunt 
och Orvar Löfgren (1984:18) menar att svensk landsbygd länge har fått stå som symbol får 
det ”typiskt svenska”. Den historiska förklaringen till detta anser de ligger i den snabba 
industrialiseringen och urbaniseringen i slutet av 1800-talet. Strukturomvandlingen ledde till 
romantiserade och idealiserade föreställningar om landsbygden och bondesamhället (Gaunt 
och Löfgren 1984:18). En längtan efter det rena och ofördärvade fick romantikens 
intellektuella att se landsbygden och den svenska bonden vanor och kulturyttringar som det 
mest genuina uttrycket för den sanna svenskheten (Löfgren m.fl. 1993). 
 
Migration från urbana områden till landet har också ofta orsakats av längtan att komma bort 
från det moderna urbana livets och i stället leva ett mer autentiskt naturnära landsortsliv 
(Huges 1997, i Forsberg och Gunnerud Berg 2003:182). Föreställningar om den rurala idyllen 
i Sverige skiljer sig också en del från andra Europeiska länders landsortsbilder. I Sverige är 
landsbygden framför allt förknippad med demokratiska symboler som ”vanligt folk” eller en 
plats för "alla". Vissa grupper är dock uteslutna från konceptet ”alla” menar kulturgeograferna 
Gunnel Forsberg och Nina Gunnerud Berg (2003:179). Eftersom gruppen "alla" också måste 
stämma överens med föreställningen om ”vanligt folk” medför det att vissa grupper är mer 
eller mindre exkluderades från bilden av landsbygden. En av dessa grupper är invandrare. 
 
På ett teoretiskt plan finns det alltså skäl att också koppla landsbygden (precis som 
innerstaden i storstäderna) till symbolskapande processer kring svenskhet. Men bilden av 
landsbygden är mycket differentierad och den har också förändrats över tid. Till skillnad från 
till exempel Stockholm och andra stora städers innerstäder är inte landsbygden 
sammankopplad med föreställda privilegierade positioner. Det faktum att landsbygden präglas 
av vikande befolkningssiffror och minskad tillgång till offentlig service skapar också en rad 
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negativa bilder, myter och stereotyper. Landsbygdsområden framställs ofta som avvikande 
periferier mot staden centrum, vars existens och egenvärde på olika sätt måste förklaras eller 
motiveras. 
 
Forskaren Gry Paulsgaard (2006:67–88) som skrivit om den nordnorska landsbygden, menar 
till exempel att även om ungdomar i Nordnorge gör samma saker som ungdomar på andra 
bräddgrader (lyssnar på samma musik, ser samma filmer och söker samma typ av information 
på Internet) lever de ändå med mediebilden av Nordnorge som ett traditionellt och efterblivet 
område. Svensk forskning visar också på ett liknande sätt att svensk landsbygd ofta beskrivs 
som en plats man ”bör” flytta ifrån för att lyckas och utvecklas som människa. Nytänkande 
och utveckling kopplas ihop med det urbana livet medan den kvarvarande 
landsbygdsbefolkningen ses som förlorare och personer utan ambitioner (Svensson 2006).  
 
Paulsgaard (2006) menar att om myterna upprepas tillräckligt ofta, kommer de att fungera 
som kulturella realiteter och med andra ord som verkliga. Som jag visat i tidigare resonemang 
kring ras och nationell tillhörighet tenderar den grupp eller i det här fallet de geografiska 
områden som har tolkningsföreträde att betraktas som neutrala, naturliga och positiva, medan 
det Andra, betraktas som motsatsen. Situationen för Sveriges glesbygd kan liknas med 
situationen för Sveriges (storstädernas?) invandrare. 
 
 

Transnationella rum 
 
I tidigare forskning har ofta migration till ett nytt land setts som en permanent förflyttning och 
att de som flyttar till ett nytt land successivt distanserar sig från det forna hemlandets sociala 
relationer och kulturella mönster. Det synsättet bottnar i en föreställning att nationalstaten är 
den moderna människans naturliga hemvist. Globaliseringen till trots, gäller fortfarande 
föreställningen att världens ordning består av nationalstater, var och en med sitt territorium, 
språk och kultur och att individens tillhörighet till ett sådant hem utesluter alla andra. Mot 
denna föreställning om den nationellt förankrande människan står dagens globaliserade 
verklighet där människor lever sina liv över nationsgränser och knyter liv och tillhörigheter 
till flera platser. Ur detta perspektiv är inte migration en avslutad händelse, utan en process 
som kan innebära mycket resande, kortare eller längre vistelser på olika platser och mer eller 
mindre frivillig pendling mellan flera ”hemorter”. Rörelse är ofta ett normalt inslag i 
migranters tillvaro, både för migranterna själva och för deras släktingar i ursprungslandet 
(Eastmond och Åkesson 2007:10f). Dock spelar nationalstaten fortfarande viss roll, inte minst 
genom politiska och juridiska regelverk om gränsöverskridande rörlighet vilket påverkar 
migranterna och deras anhöriga mycket. Jag ser mina informanters situation som en 
transnationell process. En ”process där migranter genom sina dagliga aktiviteter och sociala, 
ekonomiska och politiska relationer skapar sociala fält som spänner över nationsgränser” 
(Basch m.fl. 1994:22, i Eastmond och Åkesson 2007:11). 
 
Centrum för min uppsats är just landsbygdens nya karaktär som transnationellt rum. Den har 
länge framställts som något genuint svenskt, men i takt med globaliseringen kan man också se 
att den går mer mot att bli ett transnationellt socialt rum. Transnationella sociala rum 
definieras ibland som bestående av stor mängd mellanrumsliga band, både på informell nivå 
(som till exempel familjeband) och formell institutionell nivå (stater och organisationer). Det 
är en kombination av band, position i nätverk och organisationer, och nätverk av 
organisationer som når över en mängd stater (Faist 2000:190ff). Begreppet ”diaspora” 
används ofta inom migrantforskningen. Traditionellt används det för att beskriva eller 
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appliceras på en socialt relativt avskiljt grupp som har genomlidit någon form av traumatisk 
händelse. Detta trauma har lett till en utspridning av gruppens individer men där det ändå 
finns en kollektiv förvaltning av minnen och visioner av ett förlorat och föreställt hemland. 
Ofta odlas en kollektiv medvetenhet och identiteten knuten till det förlorade. Inte sällan ingår 
det en dröm om att återvända. Diaspora har ofta refererat till judarna, men kan också tillämpas 
på afroamerikaner eller palestinier (Faist 2000:197).  
 
Kännetecknande är också att sådana grupper kollektivt upprätthåller en gräns mot eller ett 
ambivalent förhållande till mottagarsamhället. Men snarare än att se diaspora som en speciell 
form eller en avgränsad grupp kan man istället se diasporatiska förhållningssätt eller praktiker 
som något som utmärker vissa människor snarare än alla i en viss grupp. Ur ett mer 
processuellt perspektiv ses transnationella gemenskaper och diasporaerfarenheter inte som 
avgränsade kollektiv eller statiska tillstånd utan som pågående processer och förhandlingar, 
där människor skapar och omskapar sociala band och identitet i en snabbt globaliserad värld. 
Fokus hamnar då på hur globalisering och internationell migration alltmer kommit att utmana 
föreställda gränser för social organisation, kultur och identitetsbildning. Man kan se hur 
människors nya vidgade aktiviteter över nationsgränserna skapar multipla tillhörigheter och 
lojaliteter, nya kulturella former och repertoarer med inslag hämtade från många olika 
sammanhang. Relationer, idéer och identiteter lösgörs alltmer från sin lokala och platsbundna 
förankring och skapas och omskapas i nya former i det globala rummet (Eastmond och 
Åkesson 2007:12f). 
 
 

Intersektionella perspektiv 
 
Som jag har visat ovan präglas rummet av olika interagerande diskurser om ras, kön, periferi 
och centrum. För att förstå dynamiken och den föränderlige interaktionen mellan olika 
kategorier och de ojämlika maktrelationer de genererar kan ett intersektionellt perspektiv vara 
användbart. Mer precist belyser begreppet hur individer subjektiveras som effekt av, och i 
förhandling med, föränderliga och hela tiden integrerade diskurser om ras, kön, ålder m.m. 
(de los Reyes 2005:239-249, Lykke 2007:134, Lykke 2003:52). Om att vara kvinna innebär 
en underordnad position, är denna underordning aldrig definitiv och den ser inte heller likadan 
ut för alla kvinnor. Den kan bli transformerad genom andra former av positioner av både 
under och överordning. Kvinnor är ingen homogen kategori, i mötet med andra kan den 
förändras och få olika innebörd i skilda situationer. Konstruktioner av kön och ras är också 
föränderliga i relation till rummets struktur (Forsberg 2006). Att röra sig i det offentliga 
rummet som kvinna och invandrare betyder inte samma sak i en stad som på landet eller i ett 
latinamerikanskt land som i Sverige. 
 
Genom att använda ett intersektionellt perspektiv hoppas jag kunna genomlysa skillnaderna 
mellan kvinnorna i min studie och på det sättet undvika att framställa dem som ett homogent 
kollektiv. Skälet till att jag valt att inte ha med män i min studie är att jag vill undersöka 
skillnader och likheter inom gruppen kvinnor och inte deras situation i relation till män (se 
Ambjörnsson 2004:24 för ett liknande resonemang). Det intersektionella perspektivet ligger 
under hela studien och problematiserar främst kvinnornas positioner i relation till olika 
rumsliga diskurser och ålder. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
 
Det är givetvis omöjligt för mig att ge en heltäckande överblick över all den forskning som 
gjorts på temat migration, studier om rurala områden eller kvinnor. Separata studier om 
migration, rurala områden och genus har en lång historia både i svensk och i utländsk 
forskning. Forskning om landsbygd och genusfrågor var också från början relativt separata 
forskningsfält men har med tiden kommit att integreras mer och mer. Båda forskningsfälten 
har gjort resan från en fixerad till en mer flytande förståelse av kategorier, det vill säga från 
rural till ruraliteter och från kvinnor och män till femininteter och maskuliniteter (Forsberg 
2001:152). I genusforskningen har tendensen att välja en relativt individuell infallsvinkel 
vuxit sig stark. Frågan om kroppslig erfarenhet, som är i fokus i min uppsats, har de senaste 
åren också kommit att intressera många forskare, i synnerhet med feministisk inriktning. 
Fokus har också varit inställt på konstruktionen av ”de Andra”, förstådda som de som avviker 
från det etablerade samhället och den västerländska heteronormativiteten (Forsberg 2001:156).  
 
Forskning om internationell migration har också sedan 1960-talet varit ett växande 
forskningsfält. Mer och mer har också fokus riktats mot den globala världen och 
transnationella perspektiv och erfarenheter, där människor inte längre ses bundna till en plats 
utan till flera. Förflyttning ses inte heller som något som bara sker i en riktning, snarare fram 
och tillbaka mellan olika platser. Det är numera svårt att tala om fasta plaster, rum eller 
identiteter. Begrepp som diaspora och hybrid har blivit allt mer vanliga (Tesfahuney och 
Tollefsen Altamirano 2000: 254). 
 
Som jag har nämnt tidigare är den mesta forskningen om internationell migration gjord i 
urbana miljöer. Några av dessa arbeten har varit en viktig inspirationskälla för mig. Ett är 
kulturgeografen Irene Molinas avhandling Stadens rasifiering (1997). Hon skriver om etnisk 
boendesegregering i ett historiskt perspektiv och analysera det i förhållande till föreställningar 
om boende, det svenska folkhemmet och ”de Andra”. Det handlar främst om Uppsala. Molina 
är kritisk mot kulturrasistiska förklaringar av etnisk boendesegregering och menar att 
förklaringar i stället ska hittas i den institutionella, den ekonomiska och den ideologiska 
sfären.  
 
En annan forskare som skrivit om invandring i urbana områden är sociologen Catrin 
Lundström. I avhandlingen Svenska Latinas (2007) tar hon upp frågor om segregation, 
svenskhet och nationella gränsdragningar i ett segregerat Stockholm. Hon skriver om unga 
kvinnor boende i Stockholmsområdet och med rötter i Latinamerika och deras upplevelser av 
svenskhet och diaspora i relation till teorier om kön, ras/etnicitet, klass sexualitet och plats. 
Hennes resultat pekar på att ras har väldigt stor betydelse för den geografiska upplevelsen av 
Stockholm. 
  
Kulturgeograferna Michael Haldrup, Lasse Koefoed och Kirsten Simonsen (2006) har 
studerat invandring och rasistiska diskurser i Danmark. Deras utgångspunkt har varit att ur ett 
orientalistiskt perspektiv analysera uppfattningar om invandrare som ”de Andra”. De har 
analyserat danska medier och offentliga personers uttalanden och sett hur människor med 
invandrarbakgrund, främst muslimska invandrare, betraktas som störande kroppar i det 
offentliga rummet, både fysiskt, visuellt och ljudmässigt. De menar att uppfattningar om ”oss” 
och ”dem” främst är en förkroppsligad praktik som börjar och slutar i det vardagliga livet.  
  
Forskningen om migration till landsbygden har främst rört sig kring infödda svenskars 
flyttmönster mellan urbana och rurala områden. En studie har genomförts av kulturgeografen 
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Susanne Hjort (2005). Hon har undersökt flyttmönster till landsbygdområden i Sverige och 
försökt se om det finns några speciella kännetecken på rurala migranter. Hon har bland annat 
kommit fram till att landsbygden är mindre attraktiv för dem med hög inkomst och hög 
utbildning. En annan studie är gjord av kulturgeografen Susanne Stenbacka (2001). Hon har 
undersökt landsbygdsboende ur inflyttarnas perspektiv. Hon visar att beslutet att flytta från ett 
urbant boende till en lantlig miljö kan ha olika förutsättningar och mål där bestämmande 
faktorer kan vara sådant som sociala nätverk och tillgång till fritidshus. Hon menar också att 
inflyttarnas olika agerande och intentioner måste tas i övervägande när man planerar för 
landsbygden.  
 
Den begränsade svenska forskning som finns på internationell invandring till landsbygden är 
väldigt färsk. En studie har gjorts av samhällsvetaren Anita Cvetkovic (2009). Hon har 
undersökt integrationsprocessen kring frivillig inflyttning till norra Sverige bland ryska och 
chilenska familjer. Hon menar att det delvis varit svårt för de lokala politikerna att få 
befolkningen att acceptera invandring från andra länder, men att de också lyckats ganska bra. 
Landsbygdens krisartade befolkningssituation är en viktig del i den lyckade integrationen. 
 
Ett exempel på utländsk forskning om internationell invandring till rurala områden är en 
studie av den grekiske demografen Charalambos Kasimis (2008), som undersökt 
konsekvenserna av arbetskraftsinvandring till rurala områden i Grekland. Han menar att den 
internationella invandringen har varit ett välbehövligt tillskott till just de gröna näringarna 
eftersom den grekiska landsbygden lider av ett underskott av villig arbetskraft inom dessa 
områden. En annan forskare, Maria Lucinda Fonseca (2008) har också undersökt migration 
till rurala områden, fast i Portugal. Hon menar att invandring är ett bra för områden som lider 
av en åldrande befolkning och brist på arbetskraft, även om det inte löser alla problem 
eftersom att invandrare också åldras och så småningom också måste tas om hand. 
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4. UPPLÄGG OCH GEOGRAFISK BEGRÄNSNING 
 

Bräcke, en ort bland alla gles- och landsbygdsdefinitioner 
 
Det finns ingen enhetlig definition av begreppen glesbygd och landsbygd. I Sverige finns ett 
antal olika definitioner som har skapats utifrån olika behov och ändamål. Eftersom 
förhållandena skiljer sig i olika delar av landet brukar till exempel Glesbygdsverket benämna 
områdena i pluralis, som gles- och landsbygder. Verkets definition utgår från ett 
tillgänglighetsperspektiv. Den egentliga tätorten är ett avgränsat område med minst 3 000 
invånare där det finns ett visst basutbud av service och arbetstillfällen. Glesbygder har mer än 
45 minuters bilresa till närmaste tätort med mer än 3 000 invånare. Hit räknas också öar utan 
fast landförbindelse. Som glesbygd definieras både landsbygd och orter med upp till 3 000 
invånare. Dessutom talar man om så kallad tätortsnära landsbygd som ligger inom 5 till 45 
minuters bilresa från tätorter med fler invånare än 3 000.  
 
Bräcke kommun är enligt dessa definitioner både glesbygd och tätortsnära landsbygd. Bräcke 
tätort består av drygt 1600 personer medan hela kommunen har en befolkning på drygt 7 000 
personer, ett befolkningstal som minskat med cirka 90 personer de senaste fem åren. Antalet 
utflyttade och döda är större än antalet inflyttade och födda. Andelen personer som är över 65 
år är också större i Bräcke än i landet som helhet. Befolkningsminskningen är ett stort 
bekymmer för kommunen som arbetar intensivt för att få inflyttningen till kommunen att öka 
(Bräcke kommun 2006, Bräcke kommun 2008). Stort hopp står till inflyttning av utländska 
medborgare. Andelen med utländsk bakgrund är också större i Bräcke än i övriga kommuner i 
Jämtland. I Bräcke ligger siffran på ca sju procent, medan den i andra jämtländska kommuner 
ligger mellan fyra och sex procent. Det är dock en liten andel om man jämför med till 
exempel Stockholm, där andelen människor med utländsk bakgrund ligger på drygt 26 
procent (Elhachimi 2008) 
 
 
Kvotflyktingar 
 
Sverige är ett av 19 länder som har avtal med FN att varje år ta emot kvotflyktingar. De 
kvotflyktingar som kommer till Sverige har av FN: s flyktingorgan UNHCR identifierats som 
skyddsbehövande. De intervjuas på plats av det svenska migrationsverket och när de kommer 
till Sverige är deras permanenta uppehållstillstånd redan klart. De slipper då den långdragna 
process som ansökan om uppehållstillstånd kan innebära i Sverige. De kan direkt börja i något 
av de integrationsprogram som Sverige erbjuder. Migrationsverket har också avtal med ett 
antal kommuner som är villiga att ta emot kvotflyktingar.  
 
Bräcke kommun har ett sådant avtal med Migrationsverket och de tar emot ca 34 
kvotflyktingar per år. Kommunen ansvarar sedan för integrationsprogramet som brukar pågå i 
ett till tre år. Flyktingarna får under den tiden lön från staten och kostnaderna för kommunen 
är därför begränsade. De kvinnor jag intervjuat för min studie är kvotflyktingar som kommit 
från Colombia och Kuba. De fick transport direkt till Bräcke och har gått kommunens 
integrationsprogram under de ett till två år de bott där.  
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Reflektioner kring material och metod 
 
Materialet till denna studie är insamlat under en veckas fältarbete i Bräcke centralort i 
Jämtland. Eftersom jag inte har några egna kontakter i Bräcke kontaktade jag 
integrationsenheten på kommunen. Genom dem fick jag kontakt med en kvinna som under 
fältveckan fungerade som tolk och kontaktperson mellan mig och de kvinnor jag intervjuade. 
Deltagarna valdes också ut i samarbete med tolken, vilket givetvis har påverkat urvalet. 
Tolken själv är dessutom en av de intervjuade. Under fältveckan bodde jag också hemma hos 
henne. Allt detta var för mig mycket förmånligt, men självklart innebär arrangemanget också 
att studien genomfördes under speciella omständigheter. Jag fick både möjlighet att följa en 
av mina informanter extra noga och komma henne nära. Samtidigt som jag var beroende av 
henne för att kunna genomföra min studie.  
 
Metoden jag använt mig av är den kvalitativa intervjun. Nackdelen med kvalitativa metoder är 
de ger ett begränsat underlag och inte lämpar sig för omfattande generaliseringar eller 
kvantifieringar av förhållanden (Forsberg och Carlbrand 1993:17). Däremot ger de en djupare 
förståelse av deltagarnas syn på de aktuella frågorna. Kvalitativ forskning kännetecknas också 
av att man försöker förstå händelser i sina sammanhang och att de personer som undersöks 
kommer till tals. Kvalitativ forskning innebär att man direkt ägnar sig åt erfarenheter så som 
de ”upplevs” eller ”känns” eller ”genomgåtts”. Dock har alla referenser till empirin genomgått 
forskarens tolkning och reflektion och kan inte frikopplas från forskaren som person (Liukko 
1996:52f). 
 
Intervjuerna var semistrukturerade på av mig bestämda teman. I inledningen av intervjuerna 
använde jag mig av ett ”intervjuträd” (se bilaga 2) där de olika grenarna visade vilka 
ämnesområden intervjun skulle beröra. Grenarna bestod av fyra huvudteman och två 
sidoteman. De fyra huvudområdena rörde sig kring 1) socialt liv, om andras bemötande och 
social trygghet eller otrygghet, 2) om naturen och omgivningarna, hur klimatet, skogen och 
det offentliga rummet uppfattades. Det handlade också om tillgången till specifik mat eller 
kläder, 3) om kontakter med hemlandet och 4) handlade om hur man såg på framtiden på 
orten. Jag har använt dessa teman för att kunna undersöka hur kvinnornas förkroppsligade 
upplevelse av rummet och platsen gör sig uttryck på en plats som Bräcke. Bräcke som plats 
skiljer sig ju delvis mycket från deras tidigare hemländer, men orten är också präglad av natur 
och landsbygdskaraktär.  
 
De två sidogrenarna berörde tidigare sociala förhållanden i hemlandet samt nutida boende och 
arbete i Bräcke. De användes främst för att generera bakgrundsinformation kring 
informanterna. Trädet visade jag upp i inledningen av intervjun så att deltagarna fick en 
förståelse av intervjuns innehåll redan från början. Därigenom fick deltagarna en god inblick i 
temat för intervjun, samtidigt som informationen på intervjuträdet var ganska generell och 
inte användes för att styra samtalet allt för mycket. Alla intervjuer bandades och har 
transkriberats i sin helhet av mig. Jag har sedan tematiserat intervjuerna och jämfört dem med 
varandra för att hitta resonemang som antingen liknar eller skiljer sig från varandra.  
 
Kvinnorna i studien kommer från Colombia och Kuba. Alla de intervjuade kvinnorna kom 
som kvotflyktingar direkt till Bräcke och har bott där i mellan ett och drygt två år. Deltagarna 
ligger i ett åldersspann mellan 22 och 75 år. Fyra av de åtta kvinnorna är släkt med varandra, 
antingen direkt eller genom ingifte. De andra fyra är inte släkt med någon av de övriga 
deltagarna, men de känner givetvis varandra, eftersom orten är liten och de spansktalande är 
få. Anonymiteten mellan deltagarna är därför liten. Sex av intervjuerna genomfördes i någon 
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av kommunens lokaler, medan en utfördes i den intervjuades hem. Sex av intervjuerna 
genomfördes som enskild intervju medan en kom att bli en spontan gruppintervju, beståendes 
av tre personer (se bilaga 1). Det totala antalet personer som deltagit i studien är alltså åtta 
kvinnor – en av personerna deltog i både gruppintervjun och en senare enskild intervju. Jag 
talar inte spanska och eftersom de flesta av kvinnornas i studien har begränsade 
svenskkunskaper gjordes fyra av intervjuerna med tolk (Susana, Gabriela, Cecilia, Violeta och 
Julia). Två intervjuer genomfördes helt på svenska (Lorena och Mariela), medan en intervju 
(Liset), gjordes mestadels på svenska men med tolk som stöd. Alla namn i uppsatsen är 
fingerade. 
 
Innan jag genomförde intervjuerna hade jag en idé om att göra vissa intervjuer i grupp, så 
kallade fokusgrupper över berörda teman (Esaiasson m.fl. 2004:345–350). Den grupp som nu 
uppstod var inte planerad av mig utan bildades när fler än en person dök upp till ett planerat 
möte för en enskild intervju. Jag bestämde då att pröva konceptet med fokusgrupper, men 
drog senare slutsatsen att formen inte fungerade bra i detta sammanhang. Den främsta 
anledningen till detta var språksvårigheterna. Syftet med fokusgrupper är att de ska vara ett 
forum för spontana samtal om vissa teman som ska ge en bild av gemensamma värderingar. 
När samtalet var beroende av tolk försvann mycket av den spontaniteten och det 
gemensamma samtalet blev därför begränsat. Jag upplevde att intervjun i stället blev en 
redogörelse för de tre personernas upplevelser var och en för sig. Vilket inte är negativt i sig, 
men samtidigt inte heller motiverar att genomföra en intervju med flera personer. Jag drog 
därför slutsatsen att jag inte skulle använda mig av fler fokusgrupper i denna studie. Jag är 
medveten om att formerna för en enskild intervju och en gruppintervju är mycket olika, men 
jag har ändå valt att ta med delar av informationen från gruppintervjun, eftersom jag finner 
den intressant och relevant för studien. En av kvinnorna i gruppintervju har jag, som nämndes 
ovan, också intervjuat enskilt.  
 
Att genomföra en intervju med tolk påverkar också intervjusituationen i ganska hög grad. Att 
ha en tolk som översätter både det jag säger och vad den intervjuade säger, innebär både för 
mig och de intervjuade en svagare kontroll över den förmedlade informationen. Jag fick 
givetvis förlita på mig på att mina frågor och deras svar blev rätt tolkade och översatta. Jag 
tror emellertid att en tolk kan påverka samtalets karaktär på ett annat sätt, eftersom samtalet 
lätt blir mer upphackat när det hela tiden måste avbrytas av en översättare. I intervjuerna som 
genomfördes helt på svenska, upplevde jag ett helt annat informationsflöde från de 
intervjuade. Det är svårt för mig att avgöra hur tolkens faktiska närvaro påverkade de övriga 
intervjuade. 
 
Den tolk jag använde är själv en kvotflykting. Som jag tidigare påpekade var hon också en av 
de intervjuade. Intervjun med henne genomfördes sist av alla intervjuer, vilket betyder att hon 
hade ganska klar uppfattning om vad samtalet skulle handla om. Självklar kan det ha påverkat 
hennes svar, hon hade säkerligen hunnit reflektera mer över mina frågor än de tidigare 
informanterna. Informationen jag fick från henne kan därför vara mer överlagd och av en lite 
annan karaktär än informationen från de övriga deltagarna. Hon känner också alla de 
intervjuade sedan tidigare. Det kan givetvis ha medfört att känsliga saker inte blev sagda, på 
grund av att kvinnorna inte kunde känna sig helt anonyma. Mitt intryck var dock att tolkens 
närvaro gjorde kvinnorna mer trygga i mötet med mig som utomstående. Motsatsen är 
självfallet också möjlig, men det är svårt för mig att avgöra. Att ha en tolk som känner 
deltagarna innebär också att hon ibland kan lägga till saker hon känner till om den intervjuade, 
men som inte sagts direkt i intervjusituationen. Det behöver inte vara några dramatiska 
förändringar men intervjun med Liset, som skedde mestadels på svenska men där tolken 
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fungerade som stöd, blev lite speciell. När Liset vid vissa tillfällen försökte förklara på 
svenska föll tolken in och hjälpte till att förtydliga och fyllde ut med egna ord utan att Liset 
sagt något på spanska. När jag i texten använder mig av ett sådant citat där tolken ”fyller ut” 
Lisets berättelse, markerar jag att det är tolken som talar.  
 
Eftersom tolkens första språk inte är svenska tog jag också i efterhand hjälp av en svensk vän 
som talar spanska. Hon har fått lyssna igenom utvalda delar av de tolkade intervjuerna. Jag 
ville ha den hjälpen för att kunna översätta det som sagts på spanska till mer 
ordagrann/korrekt svenska, men också för att få veta vad som är de intervjuades helt egna ord 
och vad som tolken lagt till själv (det visade sig var ganska lite.) De intervjuer som 
genomfördes helt på svenska är av mig delvis bearbetade för att göra språket tydligare. Jag 
har alltså inte transkriberat varje intervju helt ordagrant, utan gjort smärre förändringar. 
Främst handlar det om att jag i vissa fall kastat om ordföljden eller ändrat ords grammatiska 
form. Dock är inte förändringarna stora, jag har främst gjort ändringar för att öka förståelsen. 
I några fall har jag också lagt till ord för att göra citatet tydligare. Sådana tillägg är markerade 
i texten. 
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5. DET OFFENTLIGA RUMMET, MATEN OCH KLÄDERNA 
 

Del 1. Det offentliga rummet – nya vanor och ändrade beteenden 
 
I detta kapitel vill jag ge en bild av kvinnornas relation till det offentliga rummet. Det handlar 
delvis om hur de upplever det sociala livet och skillnaden mot hur det var i hemlandet. Jag tar 
också upp deras upplevelser av det fysiska klimatet. Att komma från Colombia eller Kuba 
innebär att komma från helt andra väderförhållanden än de som råder i Bräcke. Båda länderna 
har tropiskt klimat, medan Bräcke med sin geografiska placering mitt i Sverige ligger i den 
tempererade zonen och har kalla, långa, snörika vintrar och korta somrar. Detta påverkar både 
kvinnorna och även de inföddas förhållningssätt till det offentliga rummet. Många av 
kvinnorna menar också att både det sociala och det fysiska klimatet i Bräcke har ändrat deras 
vanor och hur de tar det offentliga rummet i anspråk.  
 

* 
 
Alla kvinnorna beskriver livet i Bräcke som mycket annorlunda det de var vana vid från 
tidigare. Eftersom mitt fältarbete genomfördes under mars månad, är det också mest vintern 
som tas upp under mina intervjuer. Ingen av kvinnorna berörde till exempel hur de upplever 
de ljusa sommarnätterna. Det var inte heller något jag frågade efter, eftersom säkerligen även 
jag var starkt berörd av den vinter som fortfarande råder i Bräcke i mars. Det som alltså 
främst togs upp av kvinnorna var det kalla klimatet och de snörika vintrarna. Violeta påpekar 
att ”det är en kraftig förändring” för dem. Mariela tycker att det är jobbigt att vintern är 
så ”jättelång” och Lorena menar att hon blir deprimerad av mörkret:  
 

Lorena: Mörkret tycker jag inte om. Jag blir deprimerad när det till exempel är klockan två, 
klockan tre och det känns som egentligen klockan åtta på kvällen.  

 
Violeta beskriver kylan som det största problemet. Hon tycker att den ”skär i lungorna” och 
att det är lätt att bli sjuk av kölden. Susana och Gabriela menar att de faktiskt också blir sjuka 
av vädret. Susana får till exempel ”mycket ont i skelettet” och ”i hela kroppen” medan 
Gabriela känner sig ”sjuk hela tiden” och beskriver det som att hon får ”bronkit” av kylan. 
Cecilia berättar att för hennes man innebär det kalla klimatet och framför allt snön att han har 
svårt för att gå ut. 
 

Cecilia: Min man han känner av klimatet, han har varit sjuk sen han kom och så... Och sedan vi 
åkte till Colombia [och sedan kom tillbaka igen] så har han varit instängd. Han är rädd för att gå 
ut på grund av problemet med marken, med snön och han försöker att inte halka.  

 
För henne själv innebär dock inte kylan några allvarliga problem. Hon föredrar ändå att ta 
bilen ”om det finns möjlighet” till det. De röster som vi främst har hört här, tillhör de lite 
äldre kvinnorna. Det är alltså främst bland dem som vintern beskrivs som ett reellt problem. 
De har fått sjukdomar här som de inte hade tidigare, ibland har också tidigare problem 
förvärrats. Susana menar till exempel att hennes problem med skelettet blir värre ju kallare det 
är. Ibland, speciellt tydligt i Cecilias makes fall, innebär det också att deras rörelsefrihet 
begränsas.  
 
Det sociala livet på offentliga platser är också något som kvinnorna beskriver som mycket 
annorlunda mot vad de är vana vid. Liset menar till exempel att man i Colombia ”går på 
vägen och hälsar på [varandra]” medan hon inte alls har upplevt samma beteende här: ”ibland 



 18 

här, dom svarar inte [när man hälsar]” säger hon. Mariela har en liknande upplevelse och 
menar att man i Colombia kan prata med främmande människor utan problem.  
 

Mariela: [I Colombia] när man går ut och man pratar med någon, det är igen fara om man känner 
[personen] eller inte [...] När man vill prata med någon [här i Bräcke], måste man presentera sig 
och känna [personen] så mycket för att göra någonting med den personen [...] Men i Colombia 
tittar man på en person och ”hej, hur är det” och ”vem är du?” ”ja ingen fara, vi kan sitta och 
dricka någonting” man känner det är bra, man känner man är viktig för andra. Ingen fara om man 
känner [varandra] eller inte [...] [Medan här] ibland träffar jag en person och jag [säger] ”hej!” 
och ibland svarar dom inte. 

 
För Violeta, som i Colombia både bodde i större städer och i en mindre by, menar att det även 
mellan hennes hemby och samhället Bräcke är det stor skillnad. 
 

Violeta: I byn där jag bodde i Colombia... det var en by som... som är ungefär som Bräcke, men i 
Colombia så har byarna mer liv... Det är mycket folk på gatan, man känner varandra och man 
säger mycket ”hej hej” och här nej, inte. Byn är som Bräcke men det är mera glädje... där känner 
man varandra väl och man pratar. Och här bor man mycket instängd. 

 
För Violeta var livet i hembyn mer glädjefullt och Mariela upplever att hon känner sig mer 
viktig hemma i Colombia, eftersom även främmande människor faktisk är intresserade av att 
prata med henne. Upplevelsen av det offentliga rummet i Bräcke är för kvinnorna alltså 
väldigt laddad med både klimatets inverkan och det sociala livets annorlunda struktur. Violeta 
berättar också om hur hon tror att det sociala livet hänger samman med klimatet. 
 

Violeta: [I Colombia] brukade jag sätta mig på terrassen... Jag bodde i ett hus i ett hörn, två hus 
efter hörnet... Det gick förbi många människor, för det var en kiosk eller en bar där, eller var det 
nu var. På andra sidan var ett bageri och framför var en mataffär, det var mycket... Jag satte mig 
och tittade på folk som gick förbi, och alla som gick förbi sa ”hej, god eftermiddag, hej hur mår 
du” och här är det inte så... Alla är instängda för att det är snö... 

 
Mariela beskriver också hur det inte finns något att göra på gatan i Bräcke. Hon förstår det 
också väl, eftersom kylan gör att folk håller sig inomhus: 
 

Mariela: I Colombia bodde jag med en kompis och jag hade två jobb, och jag brukade alltid gå ut 
alltid. Jag slutade kanske klockan sju och gick till ett annat jobb, och dom dagar som jag kunde 
vila gick jag ut med min kompis och träffa andra kompisar. Och här i Sverige är det motsatsen [...] 
Det finns inget att göra på gatan. Och jag förstår det, det är så kallt ute. Det är trevligare att gå till 
ett hus och göra någonting. 

  
Berättelserna ovan antyder att folk i Bräcke är mera inomhus än vad kvinnorna är vana vid. 
En följd av detta är att även deras livsstil har förändrats. Den största förändringen tycks vara 
att de spendera mer tid inomhus än tidigare. För de äldre utgör klimatet ett faktiskt fysiskt 
hinder för att gå ut, de är rädda för att halka och kylan gör att de får ont. Susana som är dotter 
till Cecilia beskriver det som att hennes föräldrar måste ”vara sex månader instängda hemma” 
för att de har så svårt att röra sig ute på vintern. För andra, som för Lorena, är det mest 
mörkret som får henne att stanna inne. 
 

Lorena: När det är mörkt på vintern, brukar jag stanna hemma. Jag tycker inte om att gå ut. Jag 
föredrar att stanna hemma. Och jobba och allt så, men inte ha fritid. Bara [vara] hemma, titta på 
filmen å så.  
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Trots att både det fysiska och det sociala klimatet upplevs som en stor kontrast till deras 
tidigare erfarenheter säger de att de nu till stor del har vant sig. Egentligen är det bara de två 
äldsta kvinnorna som menar att klimatet faktiskt gör att de gärna skulle vilja bo någon 
annanstans. Cecilia önskar till exempel att hon och hennes familj kunde flytta ”till en plats där 
det inte snöar så mycket”, men eftersom hon är beroende av sin dotter Susana, tror hon inte 
om det kommer att gå. Susana, som ju också upplever försämrad hälsa i kylan, menar 
visserligen att ”klimatet är litet problem men det löser sig”. De lite yngre kvinnorna säger sig 
inte ha några större problem att anpassa sig och att det främst var i början det var problem 
med kylan, snön och mörkret.  
 

Violeta: I början var det lite svårt [...] Ja, båda sakerna, snön och kylan... Jag halkar mycket och 
ramlar... Jag behöver gå ut med broddar för att inte ramla... Men det är som med allt, man vänjer 
sig. 

 
Lorena: Under första året var det inte lätt för mig, klimatet och allt så, men sen, det var... det blev 
bättre. Och det är jättekallt, och förut tyckte jag inte om att gå ut, för det var jättekallt, men nu 
kan jag... brukar [jag] promenera. 

 
För Julia har inte heller omställningen varit speciellt svår, eftersom hon och hennes familj 
ändå tycker mest om att vara hemma:  
 

Julia: Vädret, det är annorlunda (skrattar), men man vänjer sig... om man till exempel är en 
person som i sitt land... som är van att spendera mycket tid på gatan, hälsa på vänner, festa, så 
saknar man det mycket, men vi har alltid varit mycket hemma. 

 
Och Lorena har kommit på en strategi för att undvika att må dåligt på vintern: 
 

Lorena: Jag försöker också hitta någonting att göra på vintern för att inte bli ledsen. Till exempel 
brukar jag tända mycket ljus, jag brukar använda mycket ljus och göra mysigt hemma, som en 
strategi för att glömma att det är mörkt ute och så. 

 
 
Del 2. Maten, utbudet och smaken 
 
En annan upplevelse av rummet som tydligt involverar kroppen är vår upplevelse av mat. Vårt 
förhållande till mat är sammanvävt med sociala och kulturella processer (Luiukko 1996). 
Förutom att maten ger kroppen de näringsämnen den behöver ger den också sinnliga 
upplevelser av smak, lukt och syn. Maten är också sammanvävd med identitet och nationella 
föreställningar (Elisabeth L'oragen Fürst 1995:12). I det här kapitlet ska jag beskriva hur mina 
informanter upplever den mat de har tillgång till i Bräcke. På vissa sätt är det inte som de är 
vana vid, men liksom i fallet med vädret är det något de i stort sett förstår och accepterar. 
 

* 
   
När det gäller mat är det främst bristen på vissa råvaror som kvinnorna nämner. Ofta är det 
vissa sorter av tropisk frukt, speciella godissorter eller drycker som de inte kan hitta i sina 
lokala mataffärer. Kvaliteten på maten kan också vara annorlunda. Liset menar till exempel 
att hon inte är van vid frysta grönsaker ”här är det lite annorlunda för mig, för i Colombia 
köpte jag bara grönsaker, som inte är frysta, [utan] fräscha” och Violeta påpekar att i 
Colombia kommer frukt och grönsaker ”direkt från landet”. Även om inte alla ingredienser 
går att få tag på går ändå vissa saknade produkter att beställa i affärerna, men inte alltid. En 



 20 

produkt som till exempel mat-banan, som är väldigt vanligt i Colombia, går att få tag på om 
man beställer den. 
  

Liset: Jag saknar bara mat-banan, men det finns [men] vi måst beställa [Och]  
panela [...] det saknar jag jättemycket. [Tolken fortsätter:] [Det är] en fräsch dricka, det är sött 
[och] typiskt för Colombia. [Och] gulpotatis. Det heter papa criolla [...] Den sorten finns inte här 
i Sverige. Den är speciell. 

 
Trots att Liset inte kan få tag på alla ingredienser hon skulle vilja ha tycker hon inte att det är 
något stort problem. Hon menar att hon ändå ”kan göra samma mat som i Colombia”. Flera av 
de andra kvinnorna menar också att maten inte är några större problem. Gabriela påpekar 
dock att den ofta är ”lite dyrare” i Bräcke. Ibland måste de också åka till Östersund för att 
kunna köpa önskade ingredienser. Det är inte alltid helt lätt eftersom de inte har någon bil och 
det kan vara svårt att ”transportera sig med alla påsar, det blir tungt”, som Gabriella uttrycker 
det. 
 
Även om många råvaror går att få tag på med lite möda finns det annat som ger upphov till 
viss besvikelse. Etnologen Beatriz Borda (1987) som undersökt matens betydelse för 
invandrade sydamerikaner menar att många av dem upplevde stor skillnad mellan den 
svenska och sydamerikanska matens smak, färg och utseenden. Violeta och Mariela har också 
upplevt detta, smaken är annorlunda här i Sverige:  
 

Mariela: Det är lite konstigt, när man vill köpa någonting, för att när man äter det, det smakar inte 
mat. Jag tycker det smakar ingenting... Det är jätteolika med smaken. 

 
Och Violeta saknar smaken av färsk frukt som hon brukade äta direkt från träden i Colombia:  
 

Violeta: [I Colombia finns det] många fruktträd, som mango, marañon, apelsin, mycket, mycket 
bananer, tomater, passionsfrukt. Massa, massa, massa frukt! Det saknar jag verkligen. Jag 
brukade äta mango i mängder, som är jättesöta. Det är inte som här, här smakar dom ingenting. 

 
Även för Mariela innebär den förändrade smaken en viss besvikelse när hon lagar mat.  
 

Mariela: Man tänker så mycket när man ska köpa eller inte. För att man vet att det inte smakar 
som man tänker. Man tänker att jag vill äta kött med champinjoner, men det smakar inte 
detsamma som man brukar äta [...] Ibland, blir det inget gott. Det är konstigt, ibland när man 
smakar någonting ”å vad gott!”, men det är [bara] ibland. [Ofta] lagar jag för att jag måste äta, 
men jag gillar inte så mycket att köpa eller laga någonting speciellt. Bara någonting snabbt ”ok”. 

 
För Mariela och Viola smakar de produkter och den mat de får tag på i Bräcke alltså inte alls 
lika bra som det de är vana vid. Borda menar att mötet med den svenska maten för de 
sydamerikaner hon träffade kunde beskrivas som en ganska kraftig kulturchock (Borda 1987). 
För kvinnorna jag intervjuat kan ändå inte upplevelsen beskrivas som chockartad. Jag skulle 
snarare vilja beskriva den som relativt accepterande. När inte alla produkter går att få tag på, 
säger till exempel Julia att ”vi förstår det”. Även för Mariela och Violeta som ovan beklagade 
sig över matens brist på smak är också inställning – i alla fall i mötet med mig – främst 
präglad av acceptans. 



 21 

Del 3. Kläder, identiteter och strategier 
 
Den påklädda kroppen är kanske den mest tydliga representationen av människan i rummet. 
Kläder kan ses som det kulturella uttrycket av förkroppsligad identitet. Det är en stor del av 
det kroppsliga uttryck som kopplas till kön, klass och andra identitetskonstruktioner, till 
exempel nationalitet (Garnett m.fl. 2005). I det här kapitlet ska jag presentera hur några av 
kvinnorna upplever relationen mellan kläder, identitet och rum. Även här spelar klimatet för 
de flesta störst roll, men för två av kvinnorna är kläderna också viktiga identitetsmarkörer. 
 

* 
 
Kläder, klädval och klädkoder upplevs bland mina informanter som problematiska i olika grad. 
Några menar sig inte alls ha några problem att hitta kläder de tycker om, varken i Bräcke eller 
i närliggande städer. Andra menar tvärt om att de har mycket svårt att hitta de kläder de vill ha 
i Sverige. Den främsta förändringen är dock att klimatet kräver förändrade vanor när det 
gäller mängden kläder. Violeta beskriver det till exempel så här. 
 

Violeta: Ja, kläder, det är mycket kläder. Det tycker jag inte om... men man måste använda det [...] 
Från våran kultur är vi inte vana vid det, i Colombia går vi bara ut så här (pekar på sin t-skirt). 

 
För Mariela innebär mängden kläder hon måste bära mot kylan en annan känsla på kroppen. 
 

Mariela: Det är lite svårare, för att vi brukar ha nästan inga kläder när vi går ut. Men här måste vi 
[ha] jacka, jacka, jacka [...] Ja, [det är] jätte annorlunda. Jag brukar inte... nästan aldrig använda 
jacka. Bara en liten tröja och gå ut och ibland bara linne. Men ibland måste man ta två, linnen... 
[...] kanske två tröjor och två jackor och... Det blir tungt på kroppen. 

 
Förutom att Mariela tycker att det är tungt på kroppen med alla kläder, är det inte bara 
mängden kläder som ställer till problem. Hon har också svårt att hitta kläder som passar 
hennes stil. Mariela är 22 år och den yngsta av kvinnorna jag intervjuat. För henne tycks 
flytten från Colombia till Bräcke ha gett upphov till en viss identitetsförvirring. Hon känner 
sig inte bekväm med kläderna som går att köpa här i Sverige. 
 

Mariela: Det finns jättefina kläder, men konstiga. Om man tittar ”oj vad fin den är”, men bara fin 
till en svensk tjej och jättefint till dom. Om man köper till exempel... köper byxor och tar på sig, 
känner man [sig] konstig [...] Jag känner som att det inte är jag. Jag tittar i spegeln och ”va!?”. 
Jag har köpt några klänningar och byxor och jag tycker det är till svenska tjejer och jag tittar på 
mig och jag känner [mig] konstig [...] Det är svårt att förklara hur man känner, för man känner 
inuti som en annan plats och ute som en svenska. Det är jättesvårt (skrattar). 

 
Hon föredrar därför att köpa sina kläder i Colombia.  
 

Mariela: Jag köper inte så mycket kläder här, jag bara väntar att jag kan åka till Colombia och jag 
kan köpa de kläder som jag gillar [...] För när man hittar någonting vet man det är ens kläder, jag 
kan ta på mig, ingen fara jag är colombiansk.  

 
När Mariela beskriver sitt förhållningssätt till kläder tolkar jag det som att kläder i hög grad är 
ett sätt för henne att utrycka sin identitet som colombian. Hon kan sätta på sig colombianska 
kläder för hon vet att hon är colombian. De kläder hon hittar där, bekräftar den hon upplever 
att hon är, medan kläderna hon hittar här snarare krockar med hennes självbild. Hon tycker att 
kläderna hon hittar i Sverige främst passar för svenska tjejer och därmed inte passar henne, 
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eftersom hon upplever sig vara colombian. De går inte ihop med hennes nationella identitet. 
De uttrycker fel plats och fel identitet. Men hennes förhållningssätt är ambivalent, det finns 
också en lockelse i att anpassa sig. 
 

Mariela: Ja, och ibland man vill det, men ibland inte. Man ska inte... Jag ska veta vad jag är. 
Ibland man vill att andra personen ska titta och ”ah, den personen vill bli svenska och gillar att bli 
svenska”. Men (suckar) det är lite konstigt, när man vill göra någonting svenskt och vill bara vara 
som man är. 

 
Ibland vill hon visa andra att hon vill bli svenska, vilket jag delvis tolkar som att hon upplever 
en önskan från (den svenska) omgivningen att hon borde förändra/anpassa sig. För henne blir 
det svårt, eftersom det samtidigt krockar med hennes önskan att vara som hon är, det vill säga 
colombian. Hon känner sig splittrad i en svensk ”yta” och ett colombiansk ”inre”. Samtidigt 
vill hon ibland anpassa sig, samtidigt som hon ändå ska veta vad hon är, det vill säga 
colombian. Genom detta blir anpassningen inte problemfri. Trots att den är önskvärd från den 
svenska omgivningens sida.  
 
Något liknade gäller också för Liset. Hon verkar lägga mycket av sin identitet i kläderna och 
har inte så lätt att byta kläder efter platsens förutsättningar eller de sociala förväntningarna. I 
likhet med Mariela har hon svårt att hitta kläder som hon tycker om i Sverige.  
 

Liset: Jag gillar samma som (pekar på sin tröja) [...] Urringningar... och det finns det nästan inte 
här [...] Och jag gillar att använda högklackat [...] Ja, jag gillar [det] jättemycket och jag använder 
klackar på snön [...] Jag brukar köpa mina kläder i Colombia. Jag köper nästan inte här i Sverige. 

 
Även när det gäller klimatets krav på mer kläder har Liset delvis valt strategin att inte 
förändra sig efter den nya platsens förutsättningar. Tolken förklarar det så här. 
 

Tolk: Hon använde samma kläder, även när hon bodde i olika städer i Colombia och [där] var det 
olika klimat, därför trodde hon förut att hon inte behöver... och därför använder hon inte heller 
[andra kläder] nu [...] 
Liset: Ja, precis. Men jag vet att jag behöver. Men jag vill inte. 

 
Liset har alltså alltid haft samma slags kläder, trots att hon bott på olika ställen med olika 
klimat tidigare. Innan har inte heller platsens omständigheter tvingat på henne någon form av 
anpassning. Hennes strategi här i Bräcke blir densamma: att ”vägra” låta sig påverkas av de 
fysiska omständigheterna, trots att hon inser att det kanske skulle behövas. Hennes strategi att 
inte anpassa sig eller förändra sitt sätt att klä sig har dock mött visst kritik från (den svenska) 
omgivningen. I skolan har hon till exempel blivit ombedd att byta kläder:  
 

Liset: Jag använde dom [här] kläderna när jag gick på skolan och dom sa att ”du kan inte, du får 
inte använda det" [...] att jag inte kan fortsätta klä mig så här.  

 
Skolan tyckte nämligen, så som tolken beskriver det ”att det var nästan som att vara naken”. 
Samtidigt blir det för Liset obegripligt att man på skolan störs av hennes val av kläder, när 
människor på sommaren ligger utomhus utan kläder:  
 

Liset: Jag tittade på sommaren och många kvinnor och män ligger på gräset utan kläder, jag vet 
inte varför som mej [inte går bra]. Jag vet inte, och jag undrar varför...  
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Lisets klädstil uppfattas alltså av skolan som oacceptabel. Samtidigt får människor ligga 
nakna ute på sommaren, vilket för Liset blir obegripligt och ologiskt. Den kulturella gränsen 
för legitim nakenhet dras uppenbarligen olika mellan Liset och personalen på skolan. Liset 
klädval kanske också utmanar de sociala och kulturella förställningar om kön och respektabel 
kvinnlighet som finns i Bräcke. Till viss del tycks den föreställningen också vara specifikt 
knuten till just den lokala (skol-) geografin i Bräcke. Liset menar nämligen att hon sett 
kvinnor gå klädda som hon i andra städer. 
 

Liset: När jag åkte till Stockholm, fanns det många, många kvinnor som klär sig på samma... 
Minikjol, det finns många. Också i Sundsvall och Östersund, det är inte så mycket annorlunda. 
[...] [Och] jag gillar som jag är. Och jag bryr mig inte om vad folk säger. 

 
För Liset blir skolans ifrågasättande lättare att bära när hon ser kvinnor gå klädda som hon i 
andra städer. Dessutom gillar hon att vara som hon och (med lite stöd från sin man och 
handläggaren på integrationsenheten) har hon fortsatt att gå klädd som hon vill.  
 
För de övriga kvinnorna tycks inte kläder vara lika laddat som för Liset och Mariela. Violeta 
har till exempel inga problem att hitta kläder och andra accessoarer som hon tycker är fina här. 
 

Violeta: Ja fina skor, kläder och accessoarer är mycket bra [...] Allt jag har är härifrån, jag har 
inte tagit någonting från Colombia. I Colombia finns det fina kläder, men det finns det här också.  

 
Det Violeta ser som mest besvärligt är den mängd kläder man måste ha på sig för att inte frysa. 
Det är bland annat synd att de varma kläderna gör det svårare att visa upp de fina klädesplagg 
hon har under. Samtidigt påpekar hon att det ändå inte fått henne undvika att köpa de kläder 
hon tycker om. 
 

Violeta: Som till exempel om jag köper en fin blus, så kan jag inte visa den nåt bra, för jag måste 
alltid ta på mig en jacka eller tröja. [Men] om jag tycker om den så köper jag den [...] Jag köper 
allt det jag tycker om. 

 
Lorena tycker inte heller att hon har några problem att hitta kläder hon gillar, varken i Bräcke 
eller närliggande orter. Hon lägger inte heller så stor vikt vid var hon köper sina kläder. 
 

Lorena: Ja, jag tycker mycket om svensk kläddesign. Jag tycker mycket om colombianisk design 
också [...] För mig spelar det ingen roll om det är kläder som har bra märke och jag köpte mycket 
kläder där i Röda Korset [andrahandsbutik]. Och jag älskar att köpa alla kläder på rea. Ja, och det 
spelar ingen roll, jag köper mycket kläder här i Bräcke.  

 
Kläderna som uttryck för den egen identitet tycks inte heller vara så viktigt för Lorena. Hon 
berättar att hon har erfarenhet från sitt yrkesliv där hon var tvungen att klä sig ”bero[ende] på 
situation”. Hon menar att hon kan gå klädd i vad som helst och ändå vara den hon är. 
 

Lorena: Kläder kan jag byta. I dag är jag grön (visar på tröjan). Du färgar ditt hår. Du använda 
kläder så, i morgon det kanske är så, spelar ingen roll, det är kläder, du är som du är. 

 
Att lägga sig till med nya vanor när det gäller kläder, verkar alltså inte vara några större 
problem varken för Lorena eller Violeta. Lorena menar också att klimatet bara lett till att hon 
och de andra kvinnorna hittat nya strategier och lite annorlunda beteenden för att ändå kunna 
gå klädda som de önskar, trots snön och kylan.  
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Lorena: När jag var på en fest här till exempel. Det är alltid så, det var kanske en månad 
sen, det var en kompis till mig som inbjöd mig på en middag, och det var så här elegant, 
och allting så, det var jättefint på Folkets Hus å så. Jag tog då två par skor, ett par stövlar, 
vinterstövlar, därför [det var] mycket snö ute och man måste kliva ur bilen och gå lite, en 
liten bit. Och jag tog mina sandaletter i en väska och jag hade fina kläder och jag tog en 
jacka och allt så. Och mina vinterstövlar, det är som gummistövlar och dom är inte 
jättefina. Och sen jag kom, men alla gjorde ju samma sak, alla kvinnor... Men sen när vi 
kom till, in i huset, alla vi tog av vinterstövlarna och vi bytte till fina sandaletter. 

 
* 

 
Nu har jag gått igenom flera aspekter av kroppsliga uttryck som kläder, upplevelser av mat 
och rumsliga förutsättningar som klimatet. Som vi har sett saknar många av kvinnorna flera 
saker från sitt hemland, både det sociala och fysiska klimatet, maten och i viss mån även 
kläderna. En, Liset, har också stött på problem. Den dominerande känslan som kommer till 
uttryck under intervjuerna är ändå att kvinnorna inte har några större problem att anpassa sig. 
Geografen Ricard Morén-Alegret (2008:537, Morén-Alegret 2002:14) menar att man kan se 
det som att integrationsprocessen vilar på tre ben; systemintegration, social integration (se 
nästa kapitel) och habitat-integration. Det han kallar habitat-integrationen är kopplat till 
processer kring miljö och omgivning. Till habitat-integrationen vill jag föra kvinnornas 
upplevelser av omgivningen och miljön genom företeelser som socialt och fysiskt klimat, 
tillgången till önskad mat och kläder och de materiella och sociala förändringar som hänger 
ihop med det. 
 
Trots de stora skillnader mellan den gamla och den nya miljön som kvinnorna beskriver, gör 
jag ända den tolkningen att upplevelsen av det nya är relativt spänningsfri. Att anpassningen 
skett relativt oproblematiskt. Det betyder, som jag förstår det, att processerna kring habitat-
integrationen – processen att anpassa sig till miljön och omgivningens materiella och sociala 
förutsättningar – har gått relativt smidigt för kvinnorna. De har också hittat strategier av olika 
slag för att handskas med de problem som ändå uppkommit, både när det gäller klimatet, 
maten och kläderna. I vissa fall tycks också det omgivande samhället – exemplifierat med 
mataffärerna – ha anpassat sig till ortens nya globala karaktär. I nästa kapitel ska jag visa flera 
aspekter på hur miljön och integrationen kan samspela. Jag kommer också visa att habitat-
integrationen delvis hänger samman med, eller rent av är beroende av, andra aspekter av 
integrationsprocessen, så som sociala band och familjeanknytning, det vill säga den sociala 
integrationen. 
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6. NATUREN, LUGNET OCH FAMILJEBAND 
 
Karakteristiskt för landsbygden är närheten till skogen och naturen. Jag kommer i detta 
kapitel visa hur naturen och det lilla Bräckes speciella karaktär av lugn och ro påverkar 
kvinnornas upplevelse av orten. Den innebär en stor kontrast till deras tidigare upplevelser av 
hot och de uppskattar verkligen den trygghet orten kan erbjuda. Jag kommer också visa att 
också familjebanden är en viktig komponent i integrationsprocessen. 
 

* 
 

Det faktum att Bräcke är en liten och naturnära ort på landsbygden beskrivs mestadels som 
positivt bland kvinnorna. Några lyfter också fram tidigare erfarenheter av naturnära liv i sina 
hemländer. Som en del av integrationsprogrammet har kommunens integrationsansvarigenhet 
aktivt tagit med de nya invånarna ut i naturen. Flyktingarna har därmed fått en 
slags ”introduktion” till den svenska naturen. Susana och Liset berättar bland annat om att 
integrationsenheten arrangerat aktiviteter som att fiska eller promenera. Liset brukar också på 
eget initiativ gå ut i naturen utanför samhället tillsammans med sin familj. 
 

Liset: När min man kommer hit på helgen, vi brukar promenera i skogen med mina barn. Och jag 
gillar det jättemycket [...] Jag gillar också pulka med familjen. Och ibland går hela familjen i 
skogen [...] När det är vinter, gillar jag att gå i skogen för att jag visar... för att jag tittar på alla 
träd och snön, och leker och springer. När det är sommar jag gillar lufta... [Tolk] andas fräsch luft. 

 
Många av kvinnorna uttrycker, liksom Liset, en mycket positiv upplevelse av att vistas i 
naturen. Några beskriver också hur härligt de tyckte det var att vara på landet när de 
fortfarande bodde i hemlandet. En känsla som alltså tycks hänga kvar även inför 
naturupplevelserna i Bräcke. När Liset bodde i Colombia brukade hon till exempel hälsa på 
sin mans familj ute på landet och hon ”gillar naturen jättemycket” bland annat för att 
det ”finns [så] många olika djur” där. Som vi såg gäller det även naturen i Bräcke. Även 
Violeta berättar att hon brukade vara ute på landet i Colombia. Hon upplever emellertid att det 
är stor skillnad på naturen i Colombia och den hon möter runt Bräcke, men hon gillar den 
svenska skogen ändå. 
 

Violeta: Naturen i Colombia, det är mycket variation av växter och träd, medicinväxter. Det är 
jättemycket... Och här finns bara tall och mer tall.. [...] [Men] jag tycker om det... djuren, 
mossan... gräset är som en madrass. Jag tycker om att plocka lingon och blåbär [och] ja, 
blommorna på sommaren... färgerna av blommor, det är gult och lila, vitt, rosa. Det är jättefint! 

 
Geografen Ricard Morén-Alegret (2008) menar att det är viktigt att förstå hur plats och rum 
har känslomässiga kopplingar. Han har inspirerats av geografen Yi-Fu Tuan som har lanserat 
begreppet ”topophilia” som beskriver det känslomässiga bandet mellan människor och platser. 
Som en modifikation på det begreppet har Morén-Alegret lanserat ett eget begrepp; 
"ruralphilia" för att benämna den specifikt positiva känslan som vissa människor känner för 
landsbygden. Morén-Alegret menar att många migranter som trivs på landsbygden har en 
stark ruralphilia. Ofta har de också erfarenheter från liknande miljöer från ursprungslandet. Så 
är fallet, som vi såg ovan, med Liset och Violeta. De tyckte både om att vara på landet när de 
bodde i Colombia och de uppskattar det fortfarande i Bräcke.  
 
Även bland de andra kvinnorna verkar det råda en stark positiv känsla inför landsbygden, 
även bland dem som inte direkt berättar om landsbygdserfarenheter från hemlandet. Julia 
menar till exempel att hon hellre bor på landet eftersom ”luften är ren [och] fräsch [och] alla 
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människor tar hand om miljön” där till skillnad från i städerna där det är ”mycket folk [och] 
transporten [och] allt är svårare” som hon uttrycker det. Lorena älskar också naturen. 
 

Lorena: Jag älskar skogen så mycket. Jag älskar natur så mycket. Natur är en symbol i mitt liv 
och betyder för mig liv, inte, om jag jämför till exempel med stora städer, till exempel Stockholm, 
Göteborg, eller i huvudstaden i Colombia, eller så, det finns inte så mycket skog. Dom ersätta det, 
ett träd för ett hus, det är konkret. Cement [...] Det är som att någon en dag ska ersätta oss för en 
robot. Natur för robot, något är onaturligt, artificiellt. 

 
Här ger både Lorena och tidigare Julia utryck för en stark, så som jag tolkar det, ruralphilia, 
vilket i deras fall också kontrasteras mot en stark motvilja mot staden, som något artificiellt, 
smutsigt och fullt med folk. Sådana negativa bilder av staden menar Morén-Alegret är ett 
uttryck för urbophobia. Han menar också att en stark ruralphilia ofta hänger samman med en 
starkt negativ upplevelse av staden. 
 
 

Tryggheten och familjen 
 
Andra uttryck för ruralphilia är enligt Morén-Alegret (2008) att landsbygden ofta förknippas 
med lugn och ro och lite folk. Det är också något som de flesta av mina informanter beskriver 
som väldigt behagligt i Bräcke, att det är en så lugn och trygg plats. Liset menar till exempel 
att, till skillnad från i Colombia, kan man känna sig trygg i Bräcke även på natten. Mariela 
beskriver samhället som att ”det är jättelugnt [här]. Man kan öppna dörren och ingen går in” 
och Susana säger också att hon ”kan gå ut utan nyckel och det händer ingenting”. Ofta 
beskrivs också lugnet i Bräcke som en stor kontrast till otryggheten i hemlandet. Susana 
tycker till exempel att det i Colombia är mycket otryggt: ”Du står och väntar vid en 
busshållplats och då kan dom ta din plånbok”. Lorena menar att det faktum att Bräcke är ett så 
litet samhälle innebär en stor och positiv kontrast till den tidigare otryggheten.  
 

Lorena: Jag tycker att Bräcke är en liten by, men, Bräcke har en sak, som jag behöver nu för 
tillfället. Jag behöver återvinna mina krafter, mitt förtroende... eftersom i Colombia det som 
hände, det var för mycket på en gång. Inte bara för mig, mina barn också. Hela familjen. Och sen 
vi hamnade i Bräcke, det är helt motsatsen. Här är lugnt, här är... det känns fred. Det känns tryggt 
och det är inte mycket trafik, det är inte mycket folk. 

 
Hon ser lugnet i Bräcke som en bra förutsättning för att läka traumatiska sår. En beståndsdel i 
känslan av trygghet ligger i att de anhöriga inte längre är hotade. Violeta menar att hon känner 
sig trygg för att hennes man inte längre är hotad och för Susana hänger också lugnet samman 
med att hennes familj är trygg.  
 

Maria: Här är det lugnare, man lever mer i fred [...] Ingen vill döda dig här [...] Min son och min 
pappa som alla var hotade [...] De dödade honom [sonen] och sen så skulle de fortsätta med 
resten, dom skulle döda hans bror. Min man fick också hot och förolämpningar, fast han inte 
hade något med det att göra [...] Här är det lugnt och det händer ingenting. 

 
Tryggheten har två ansikten: familjen är inte längre är hotad och samhället uppfattas som 
ofarligt och lugnt. Familjens trygghet är alltså den viktigaste faktorn bakom att man trivs. 
Liset säger till exempel att hon trivs och har lätt för att anpassa sig i Bräcke helt enkelt för att 
hennes man inte kunde stanna i Colombia: ”Jag trivs bra här, för att min man inte kan stanna i 
Colombia” och när hon får vara tillsammans med sin familj blir anpassningen inte något 
problem. Hon uttrycker det så här: ”Jag anpassar mig när jag är tillsammans med min familj, 
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med min man och mina barn”. Även för de andra kvinnorna är närheten till familjen av stor 
vikt.  
 

Julia: Jag tror att jag kan bo varsomhelst med min familj. Min familj och jag kan bo varsomhelst, 
för det som är viktigt för oss är varandra. Om vi har balans, så är allt runtomkring också i balans.  

 
Mariela har samma uppfattning. 
 

Mariela: Det är viktig att jag kan vara tillsammans med min familj, det spelar ingen roll om jag 
bor i Kina, Sverige [...] om min familj är här, trivs jag i Bräcke. 

 
För de flesta kvinnorna är alltså familjen det viktigaste. Egentligen skulle de kunna bo i 
princip var som helst, bara de kan vara tillsammans med sina familjer. Kvinnornas anknytning 
till platsen är alltså förhållandevis relativ, eller i stort sett beroende av familjens närhet och 
välbefinnande. Förutsättningen för deras anknytning till Bräcke tycks alltså vara att deras 
sociala nätverk är intakt och nätverket består till stor del av familjeband. Samtidigt förstärker 
platsens karaktär, det vill säga lugnet, känslan av att familjen är trygg och att gemenskapen är 
säkrad. Sammantaget gör detta att deras anknytning till orten blir stark. De flesta av kvinnorna 
skulle nämligen vilja stanna i Bräcke när integrationsprogrammet är över, även om de 
betvivlar att det är möjligt. 
 

Liset: Jag vill stanna här, jag gillar att stanna här, men sen måste jag tänka på... För att min dotter 
ska studera till läkare och jag måste tänka på henne [...] [Och] om min man inte hittar jobb, måste 
vi flytta.  

 
Julia: Jag tycker om att bo så här som i Bräcke [...] [Men] vi tänker flytta. Därför att 
integrationsprogrammet är slut och vi måste jobba. Vi tror att längre söder ut finns det mer 
möjligheter. 

 
Violeta: Om jag lära mig lite svenska, skulle jag vilja flytta nån annan stans, men bara för att 
skaffa jobb [...] Jag tycker mycket om Bräcke. 

 
Lorena tror emellertid att hon har större möjligheter om hon bor kvar i på orten. 
 

Lorena: I Stockholm... det finns mer konkurrens där, jag måste [...] konkurrera med många, [som] 
kan mer svenska att dom har svenska betyg och allting. Jag vill inte jobba i Stockholm och städa. 
Jag kan göra alla jobb [...] men om jag ska diska och städa där, är det bättre jag gör det här i 
Bräcke och har lugnet här. Därför Bräcke är som en skola för mig.  

 
För Lorena är Bräcke en bra plats att leva på. Hon känner att hon kan lära sig saker där utan 
att konkurrera. Även bland de andra kvinnorna finns en önskan att kunna stanna kvar i Bräcke. 
Det som oroar dem är att de inte kan få jobb på orten och därför kommer att tvingas flytta.  
 
Som jag visade i förra avsnittet, har den habitata integrationen för kvinnorna gått relativt 
smidigt. De säger att de saknar klimatet, maten och kulturen i sina hemländer, men samtidigt 
har de anpassat sig också trivs i Bräcke. Morén-Alegret menar att förutom den habitata 
integrationen finns två andra aspekter av integration som kan påverka migranters lätthet att 
integreras och trivas i det nya landet. En av processerna kallar han den sociala integrationen. 
Den har både en social och en kulturell aspekt (Morén-Alegret 2008:537, Morén-Alegret 
2002:14). Den sociala integrationen handlar om den sociala relationen med omgivningen. När 
mina informanter säger att de trivs och anpassar sig tack vare sina familjer, tolkar jag det som 
att deras sociala behov är uppfyllt. Även om deras sociala behov främst täcks av familjen och 
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den lartinamerikanska gruppen och i mindre grad genom den övriga befolkningen i Bräcke får 
de ändå sina behov tillfredsställda och kan känna tillhörighet till platsen Bräcke. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att det faktum att kvinnorna har kommit till Bräcke som 
del av en familj har haft positiva konsekvenser för deras integration och platsanknytning. 
Dock har Bräcke andra svagheter vilket gör att kvinnorna, trots att de skulle vilja stanna, ser 
få möjligheterna till detta. Det hänger ihop med vad Morén-Alegret beskriver som det tredje 
benet i integrationen (Morén-Alegret 2008:537, Morén-Alegret 2002:14). Han kallar det för 
systemintegration (systemic integration) och är kopplat till de ekonomiska och administrativa 
aspekterna av integrationen. Bristen på arbetstillfällena är den svaga länken i 
integrationsprocessen för landsbygden. Många av Sveriges lands- och glesbygdskommuner 
kan inte erbjuda sina invånare arbete. Trots sin positiva upplevelse av Bräcke och trots att de 
utrycker en stark ruralphilia (med Morén-Alegret terminologi), ser kvinnorna därför 
möjligheten att bo kvar som relativt begränsad.  
 
I nästa kapitel ska jag problematisera känslan av tillhörighet och dessutom titta närmare på 
andra aspekter av platsens karaktär och problem – eller snarare möjlighet att lösa problem. 
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7. RASISM OCH FRÄMLINGSKAP 
 
I detta kapitel ska jag analycera de yttringar av rasism som kvinnorna ändå har mött under sin 
tid i Bräcke. Nästa alla kvinnorna har någon gång stött på beteenden som de upplever som 
hotfulla eller riktade mot dem som invandrare. Samtidigt har många av dessa problem löst sig 
relativt snabbt. Som jag kommer visa hänger det samman med att samhället är så pass litet.  
 

* 
 
Den sociala miljön och bemötandet från ortens invånare beskrivs oftast i mycket positiva 
termer. ”Jag tror inte det finns rasism här” som Julia uttrycker det och hon säger sig inte ha 
träffat någon som ”stöter bort” henne. Inte heller Violeta har mött någon människa som varit 
otrevlig mot henne. Snarare upplever hon alla som ”mycket vänliga, när man åker till 
sjukhuset, eller handlar, eller går på restaurang, mycket vänliga”. Lorena säger sig inte ha 
mött någon avvisande attityd från lokalbefolkningen, däremot i viss mån från andra flyktingar. 
Trots att kvinnorna i stort sett har bemöts positivt på orten har deras närvaro inte varit helt 
utan problem, varken för dem eller för lokalborna. Flera kan berätta om händelser som tyder 
på att inte alla har sett deras närvaro som helt önskvärd. Ofta är det barnen som utsatts. 
 

Lorena: Första året, då sprang några pojkar, pojkar som körde moped, och dom följde efter mina 
barn och dom kastade ägg på hela Bräcke. Och mina barn sprang och dom gömde sig och dom 
[andra] kastade ägg. Och dom ropade på skolan flera gånger, när dom [hennes barn] hade spel... 
när dom spelade fotboll, bandy och på fritiden, ”negris!”. Därför var det... Det var den 
situationen... att det här fanns två grupper, [en] svensk grupp och [en] colombiansk... invandrares 
grupp. Förstår du bandia? 
Aina: Ja, två gäng, som bråkade? 
Lorena: Ja. 

 
Liset berättar också om ett tillfälle när deras rätt att vara i Bräcke tydligt ifrågasattes. Även i 
Lisets fall drabbade det hennes barn. 
 

Liset: Också i skolan där min dotter studerar, dom ropade ”varför dom kommit hit, varför, varför 
ni stanna här?!”... hur säger man att... att vi kom hit för att dom skulle försörja oss? 
[Tolk] ”Varför är ni här!?” och ”varför bor ni här?” och ”kommer ni därför att ni vill ha våra 
regeringspengar?!” 

 
Andra gånger är orsaken till omgivningens gränsdragningar inte uttalat rasistiska eller 
främlingsfientliga, utan mer allmänna utrycka för avsky. Men de uppfattas ändå som rasism. 
Susana berättar så här: 
 

Susana: Det finns några ungdomar som är revolterande... I skolan försöker dom diskriminera på 
ett rasistiskt sätt [...] När min mamma och pappa studerade så kastade dom våra saker, när vi åt 
lunch… gick dom förbi och spottade. 

 
Och Susana fortsätter att beskriva hur hennes grannar tidigare betett sig konstigt vid flera 
tillfällen. 
 

Susana: När jag bodde i andra lägenheten [innan] jag flyttade, brukade mina grannar ta bort 
mattan som man har vid dörren, och ställa sina sopor vid min dörr [...] [Och] i dörren, så hälsade 
jag, jag sa ”hej”, men dom svarade inte. 
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Liset berättar också att hon och hennes familj i början inte kände sig välkomna: ”När vi kom 
hit, tittade dom inte trevligt på oss” och tolken förklarar vidare ”dom kände när dom kom hit, 
att dom [folk] såg på dom som otrevliga personer, dom var inte välkomna”. Liset berättar 
också att någon vid ett tillfälle tog bort deras ”efternamn på brevlådan och på dörren”. Även 
om inte kvinnorna vet huruvida dessa beteenden bottnar i någon slags rasism eller inte, är det 
ändå tydligt att de tolkar händelserna som riktade mot dem som personer. Om händelserna är 
uttryck för rasism eller inte ser jag också som mindre viktig. Det viktiga är hur de tolkas av 
kvinnorna själva. Butler menar till exempel att ”tillrättavisningar inte bara kuvar eller 
kontrollerar subjektet [...] utan utgör också en viktig del av det rättsliga och sociala formandet 
av subjektet” (Butler 2005, i Lundström 2007: 158).  
 
Glappet mellan den egna upplevelsen av ”ovälkomna blickar”, namnet som tas bort från 
dörren eller ett uteblivet ”hej” från grannarna och det faktiskt sagda fyller Susana och Liset 
själva ut med ett förväntat innehåll som bottnar i egna – eller närståendes – erfarenheter av 
diskriminering och rasism (jfr Lundström 2007:164ff.). Sarah Ahmed (2000) menar att själva 
möjligheten att granskas eller tillrättavisas överlever diskontinuiteten i dessa handlingar och 
att de övervakande processerna tolkas in i föreställningar om ras, både egna och andras. 
Lundström (2007:166) menar att trots att förekomsten av aktiva anvisningar till andra platser 
eller länder är oklar, blir dessa spridda händelser ändå en del av rasifieringen som process.  
 
Jag tror att kvinnorna delvis själva tillskriver sig ett främlingskap inför platsen, ett ”vi hör inte 
hit”, som bottnar i upplevelser av rasifiering. Processen får sin näring både från egna 
erfarenheten i Sverige och från medtagna kunskaper från hemlandet. Teoretikern inom 
Latino/a studies Juana María Rodríguez menar att erfarenhet av kolonialisering är en viktig 
grund för den latinamerikanska disporaerfarenheten. Latinamerika präglas av en kolonial 
historia som lett till en rasifierad ordning där vithet ses som norm. Kolonialt arv präglar därför 
den hierarkiska ordningen i området och inom gruppen ”lations” (Rodríguez 2003, i 
Lundström 2007:67). Att kvinnorna tolkar vissa beteenden i omgivningen som 
främlingsfientlighet riktat mot dem, tror jag kan vara ett led i en kolonial diskurs från 
hemlandet. 
 
 

Landsbygdens avvikelse – deras plats 
 
I både Lisets och Lorenas berättelser om rasismen och främlingsfientligheten de mött i skolan 
framgår det att det hände ”när vi kom hit” eller under ”första året”. Alla kvinnorna kan också 
berätta att vad gäller otrevligt bemötande har det både för dem själva och för barnen blivit 
mycket bättre. Många situationer tycks också ha löst sig relativt enkelt, ofta efter ett samtal 
med någon ansvarig. Susana berättar till exempel att när hennes föräldrar blev utsatta för 
ungdomarnas spottattack i skolan, pratade hon med sin lärare på sin Svenska För Invandrare 
(SFI). Då upphörde trakasserierna.  
 

Susana: Vi pratade med Anna-Maria, en lärare på SFI, och hon pratade med killarna och sen blev 
det bra.  

 
Susanas egna problem med grannarna som ställde sina sopor utanför hennes dörr förändrades 
också efter att hon pratat med sin hyresvärd, även om hon inte säkert vet om hyresvärden tog 
upp situationen med grannarna.  
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Susana: Jag letade upp Ulla [hyresvärden], jag vet inte om dom [grannarna] uppmärksammades, 
men sen slutade dom. 

 
Jag vill här sätta Susanas och de andra kvinnornas berättelser i relation till Sarah Ahmeds 
diskussion om bostadsområden, ”communities”. Hon för ett resonemang kring hur främlingar 
respektive grannar känns igen och identifieras. Hon menar att bostadsområden och grannskap 
är en organisk gemenskap som växer ”naturligt där människor lever nära varandra”. Det är 
både ett begränsat område – en fysisk plats med tydliga gränser – och en social gemenskap 
där ”boende gör saker tillsammans”. Bara det att man lever nära varandra ger grannar sociala 
band (2000:25ff). Det gäller också ett litet samhälle som Bräcke. Bräcke centralort, som detta 
främst utspelar sig i, är ett samhälle med en liten befolkning. Det liknar på många sätt det 
grannskap som Ahmed beskriver, där ”alla känner alla”. Orten Bräcke har cirka 1600 
innevånare. Det finns en skola och ett bibliotek och under den vecka som jag bodde där 
upplevde jag att jag ofta stötte ihop med människor som jag träffat tidigare på orten.  
 
Att den rasism och diskriminering som kvinnorna trots allt hade mött så ”lätt” kunde 
motverkas, tror jag hänger samman med platsens faktiska natur, det vill säga en liten ort med 
liten befolkning på en liten yta (jfr Morén-Alegret 2008). Denna begränsade folkmängd och 
sociala kvalitet ser jag som positiv för arbetet mot rasistiska beteenden. Rasistiska uttalanden 
eller ”ovälkomna blickar” kommer inte från en anonym massa, som fallet kan vara i 
storstäderna (jfr Lundström 2007). De människor som kvinnorna möter och som ifrågasätter 
deras självklara rätt att befinna sig där är identifierbara individer, som går att nå inom det 
begränsade sociala nätverket. Ahmed menar att misslyckade communities är områden där 
grannar beter sig som främlingar för varandra och där banden mellan människor är svaga eller 
negativa (Ahmed 2000:26). Som jag förstår det, måste då ett fungerande samhälle präglas av 
motsatsen, det vill säga starka och positiva band mellan människor, där grannar känner 
varandra väl. Att de problematiska situationerna som kvinnorna har upplevt har löst sig så 
smidigt, tror jag bottnar i att Bräcke är ett samhälle där folk talar med varandra, hjälps åt och 
inte är främmande för varandra. Det gör att även latinamerikanernas närvaro lättare kan 
inneslutas i gemenskapen. 
 
Dessutom är som vi vet Bräckes demografiska situation inte problemfri. Howard Hallman 
påpekar att vissa samhällen eller områden har bättre gemenskap och fungerar bättre än andra. 
Han jämför ett fungerande bostadsområde med en frisk kropp som har bibehållen hälsa och 
sina sår läkta (Hallman 1984, i Ahmed 2000: 25). Med den synen skulle jag vilja säga att 
Bräcke inte kan ses som ett friskt samhälle. Bräcke har många blödande sår: ökad utflyttning, 
sviktande födelsetal och neråtgående befolkningskurvor. Detta leder till stora svårigheter för 
kommunen att bibehålla service och mycket kraft måste läggas på att locka till sig och behålla 
invånare. Sara Ahmed menar att ett ”friskt grannskap” inte ”läcker” utanför sig självt och 
därav inte heller släpper in utomstående eller främmande (Ahmed 2000: 25). När en kommun 
befinner sig i det läge som Bräcke och många andra landsortskommuner gör, kan man just 
säga att den ”läcker” – läcker i invånarantal – och då också blir mer öppet mot främlingar. 
Varje tillskott i befolkningen blir en tillgång, och ökar kommunens chans till överlevnad 
(Bräcke kommun 2006, Bräcke kommun 2008) vare sig personerna karaktäriseras 
som ”främmande” eller inte.  
 
Men som vi sett är tillhörigheten inte helt självklar. Den kräver en viss form av agerande både 
från kvinnorna själva, myndigheterna och den infödda befolkningen. När Lorenas barn 
utsattes för äggkastning och trakasserier i skolan pratade hon, liksom de andra kvinnorna, med 



 32 

ansvarig personal. Hon slutade dock inte där utan ordnade en egen konferens för att berätta 
om Colombia och öka förståelsen för colombianernas situation.  
 

Lorena: Jag pratade med Eva därför det var mycket problem på den tiden, och jag sa ”jag har en 
idé, vad tycker du om det” och jag förklarade [för] henne och vi gjorde som en konferens. Och 
jag organiserade den med skola och allting. Och jag gjorde som en lärare, med video från 
Colombia, med många foton, med videofilm [...] Och sen när jag slutade varje konferens, alla 
barnen var runt mig och dom ville fortsätta dansa och så va, och dom var ”åh!” och jag var kändis 
i skolan och sen dom på gata [sa] ”hej Lorena, hej Lorena!”. Och [det är så] fortfarande nu. 

  
Ahmeds diskuterar vilka medlemmar i en community som kan identifieras som "goda" 
medborgare och som därmed gör sig förtjänta av ett gott bemötande och en tillskriven 
tillhörighet. Det är också viktigt att identifiera dem som inte är goda medborgare och som 
därmed måste tillrättavisas. En god medborgare är också någon som ”suspects rathar than is 
suspect” vilket betyder att de ”håller ögonen öppna” för oönskade beteenden och 
uppmärksammar dem som ”look out of place” (Ahmed 2000:25). När Lorena och de andra 
kvinnorna handlar och uppmärksammar lärare och grannar på den rasism de möter, agerar de 
också som ”en god medborgares som uppmärksammar oönskat beteende”. Eftersom 
kvinnornas plats- och grupptillhörighet samtidigt inte är självklar, varken för dem själva eller 
för samhället, krävs det att samtidigt att deras agerande backas upp av samhället i stort. 
Samhället måste alltså bekräfta att det är kvinnornas definition av oönskat beteende som är 
den rätta. Det vill säga samhället måste ställa upp på att det är det rasistiska beteendet som ska 
fördömas och inte kvinnornas närvaro.  
 
Så som jag tolkar kvinnornas berättelser är det just det som sker när lärare, fastighetsskötare 
och kommunpersonal agerar för att avbryta det främlingsfientliga beteendet. Samhället stödjer 
uppfattningen att rasistiskt beteende är oacceptabelt och hjälper därmed till att underminera 
det. När Ahmed beskriver hur man i småsamhällen och bostadsområden agerar för att 
identifiera främlingar menar hon att det främst sker för att kunna stänga ute oönskade 
personer. I min studie kan man också se att ”främmande människor” kan inneslutas i 
gemenskapen om omständigheterna är de rätta.  
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8. SAMMANFATTNING OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Denna uppsats har handlat om internationell invandring till svensk glesbygd. Mitt fokus har 
varit åtta latinamerikanska kvinnors erfarenheter av att komma som flyktingar och bo i det 
lilla samhället Bräcke i Jämtland i Norra Sverige. Kvinnorna är kvotflyktingar från Colombia 
och Kuba och hade vid studiens genomförande bott i Bräcke mellan ett och två och ett halvt år. 
Studien strukturerades genom fyra temata: 1) socialt liv, 2) naturen och det materiella, 3) 
kontakten med ursprungslandet och 4) synen på framtiden. Resonemangen har genomgående 
kretsat kring kroppen som mötespunkt mellan dels rummets sociala och materiella strukturer 
och dels subjektets förkroppsligade erfarenheter av tid och rum. Jag ville undersöka om och 
hur kvinnornas tidigare erfarenheter hänger samman med och påverkar upplevelsen av det 
sociala och det fysiska rummet i Bräcke. Jag ville också undersöka om platsens karaktär av 
litet samhälle spelar roll för kvinnornas möjlighet att känna platstillhörighet och integreras. 
 
Den teoretiska utgångspunkten har alltså varit kroppen som bas för formandet av subjektet. 
Jag har också velat ha ett intersektionellt perspektiv. I min analys har jag främst berört de 
rumsliga aspekterna av det intersektionella perspektivet, men även ålder har haft en viss 
innebörd i min analys. Det har ändå inte fått så stort genomslag i min uppsats. I det första 
temat för studien har jag berört kvinnornas upplevelser av det offentliga rummet, maten och 
kläderna de kan köpa i de lokala butikerna. Jag har använt dessa teman för att kunna 
undersöka hur kvinnornas förkroppsligade upplevelse av rummet och platsen gör sig uttryck 
på en plats som Bräcke som skiljer sig till stor del från deras tidigare hemländer. Maurice 
Merleau-Ponty (1997) och Kirsten Simonsen (2003:166) pratar om att kulturen och rummet 
på alla plan fortplantar sig i förkroppsligade uttryck. Kirsten Simonsen (2005) menar också att 
materiella utryck i rummet har sociala konsekvenser. Jag ser klimatet som en del av rummets 
materiella förutsättningar som bidrar till ett formande av rummet Bräcke.  
 
Kvinnorna menar att klimatet I Bräcke skiljer sig mycket från deras hemländer. Det har delvis 
inneburit påfallande kroppsliga förändringar som de inte tidigare upplevt. Det påverkar deras 
hälsa på ett många gånger negativt sätt. Några blir deprimerade och andra får fysiska krämpor 
av kylan. Klimatet är alltså ibland svårt att hantera för kvinnorna. Det har också fått rumsliga 
konsekvenser för dem. Klimatet, kylan och mörkret får följden att människor inte rör sig ute i 
det offentliga rummet i speciellt hög grad. Det offentliga rummet blir därför tommare och 
mindre livfullt än vad kvinnorna är vana vid. Kylan i kombination med den sociala tomheten 
gör att både kvinnorna och även andra invånare i Bräcke är ”mer instängda” som en av 
kvinnorna uttrycker det, det vill säga befinner sig mera inomhus. 
 
Klimatet blir alltså en ram som alla måste förhålla sig till. Delvis blir också människors 
produktion av rummet kringskuren av kylan och mörkret. Men även om en del av kvinnorna 
upplever klimatet som negativt och mindre välkomnanden, är ändå deras inställning att de inte 
har några problem att anpassa sig till det. Det verkar dock finnas en åldersaspekt inbegripet i 
detta. De som hade störst problem att anpassa sig till det nya klimatet var de äldsta kvinnorna 
(och deras män). För dem innebär vädret och snön reella svårigheter att upprätthålla ett 
normalt fungerande liv. De får fysiska krämpor och har svårt att ta sig ut under vinterhalvåret 
på grund av halkan. Det innebar också att de gärna skulle vilja bo någon annanstans än i 
Bräcke. 
 
På andra sätt tycks kvinnornas rörelsefrihet ha ökat jämfört med tidigare. Kvinnornas liv 
verkar här vara mer kringskuret av den fysiska klimatförändringen än rädslan för våld 
grundad på könsmaktsordningen eller andra former av förtryck och oroligheter. Bräcke lyfts 



 34 

snarare fram som en plats som till skillnad från deras tidigare miljöer alltid är lugn och trygg. 
Som de har berättat det för mig finns det ingen stans i Bräcke där de känner sig otrygga, 
snarare är det tvärt om. Bräcke har på många sätt inneburit en större frihet än de upplevt 
tidigare, eftersom det varken för kvinnorna själva eller för deras familjer innehåller det 
påtagliga hot de flydde undan. Det kan dock finnas ett inslag av att kvinnornas känsla av 
trygghet också kan hänge samman med att de är just kvinnor. Konstruktioner av kön och ras 
är föränderliga i relation till rummets struktur (se till exempel Forsberg 2006). Att röra sig i 
det offentliga rummet som invandrare och kvinna i en stad är inte detsamma som att göra det 
på landet. Att göra det i ett latinamerikanskt land skiljer sig också från att göra det i Sverige. 
En skillnad råder sannolikt också mellan kvinnor och män. Kanske invandrade män i samma 
situation upplever det offentliga rummet i Bräcke eller i andra glesbygdsområden väldigt 
annorlunda (jfr Ahmed 2000:36).  
 
När mina informanter pratar om kläder och mat är deras upplevelse lik upplevelsen av 
klimatet, det vill säga att det inte är så stort problem. Maten är det som skapat minst problem. 
De kan inte hitta allt de vill ha, men de lokala handlarna tycks delvis ha anpassat sig till den 
nya internationella karaktären på området. Kvinnorna upplever ofta att de därför kan laga den 
mat de vill. Den främsta skillnad som lyfts fram är att frukt och grönsaker inte alltid är lika 
fräscha som de är vana vid och att smaken inte alltid är som de skulle önska. Men det beskrivs 
inte som ett stort problem. När kvinnorna däremot pratar om kläder är bilden lite annorlunda. 
De är inte vana att behöva klä sig varmt, och känslan på kroppen beskrivs ibland som ”tung”. 
För två av kvinnorna var det svårt att hitta de kläder de önskade och de valde ofta att köpa 
sina kläder i Colombia. För dem var kläderna betydelsefylla för deras eget utryck och speciellt 
för den yngsta kvinnan fungerade kläderna som ett viktigt medel för att uttrycka nationell 
identitet som colombian. De kläder hon hittade i svenska butiker, gick inte ihop med hennes 
egen stil och identitet. Två kvinnor berättade också om uttalade, eller underförstådda 
önskningar från den svenska omgivningen att de borde förändra kläderna och sina kroppsliga 
uttryck.  
 
Det som kvinnorna främst lyfte fram var att de trivs i Bräcke och känner sig hemma där. 
Skillnader i klimat, mat och kläder, som jag har kallat en del av den habitata integrationen, har 
skett relativ problemfritt och möts med en stor acceptans bland dem. Också platsens speciella 
karaktär av landsbygd med liten befolkning har positiva effekter på deras platsanknytning och 
trivsel. Att samhället är litet och naturnära innebär att tillgången till skog och naturupplevelser 
är stor och kvinnorna menar att de uppskattar det mycket. Samhällets lugna och trygga 
karaktär förstärker också känslan av att de kan känna sig säkra i Bräcke. Den trygghet platsen 
innebär för deras familjer är kanske också det främsta skälet till att de trivs och mår bra i 
Bräcke. Just detta att de kommit hit som familjer och upplevt en stark social trygghet är en 
viktig del av platsens positiva laddning för dem. De trivs där deras familjer är trygga och 
därmed kan man också se det som att kvinnornas förankring i Bräcke är tämligen relativ. Det 
vill säga den hänger samman med att familjen finns på plats. Deras relationer och identiteter 
har därmed antagit en transnationell karaktär. Det vill säga de har lösgjorts från en 
platsbunden och nationell förankring och kan därmed skapas och omskapas i nya former i det 
globala rummet (jfr Eastmond och Åkesson 2007:12f). Ett globalt rum som nu Bräcke är en 
del av. 
 
Men Bräcke som plats har också en läkande funktion på de trauman som föranledde flykten 
till Sverige. Därför blir platsens karaktär också viktig. Kombinationen av trygghet för 
familjen – den sociala integrationen – och platsens lugn ser jag som ett viktigt skäl till 
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kvinnornas goda anknytning till Bräcke. Det leder till att de, trots omgivningens på många sätt 
främmande karaktär både klimatmässigt och socialt, känner sig hemma där.  
 
De latinamerikanske flyktingarnas plats i Bräcke är dock inte helt oproblematisk. De har flera 
gånger stött på beteenden som är uppenbart främlingsfientliga. Men även beteenden som inte 
direkt uttrycker rasism, tolkas av kvinnorna som riktade mot dem som invandrare. Jag menar 
att de tillskriver sig själva ett främlingskap inför platsen och ser deras upplevelse som ett 
förkroppsligande av en rasistisk och rasifierad diskurs. Delvis har de säkert tagit med sig den 
från hemlandet, och delvis är den säkert sprungen ur upplevelser i Sverige. Bräcke som plats 
innebär dock att den rasistiska diskursen inte fått så starkt genomslag. Bräcke är en liten ort 
och de rasistiska yttringarna har kommit från enskilda individer, inte av en anonym massa. 
Kommunen ser flyktingarna som ett efterlängtat befolkningstillskott, vilket leder till att 
toleransen mot rasistiska beteenden är förhållandevis låg. Det leder till att de flesta problem 
kvinnorna stött på har löst sig relativt enkelt. 
 
Kvinnornas positioner som potentiella främlingar och har alltså vänts till dess motsats tack 
vare befolkningsbehovet. Många forskare anser att rasism är en institutionaliserad diskurs (se 
till exempel de los Reyes och Masoud Kamali 2005, Molina 1997, Mattson 2005). 
Landsbygdens förutsättningar leder dock till att den institutionaliserade rasismens diskurs där 
delvis är uppblandad – domineras av eller förekommer parallellt med – en annan diskurs det 
vill säga behovet av ökad befolkning. Det bidrar till att de rasistiska beteenden som kvinnorna 
har mött och det främlingskap som de ändå känner inför platsen inte förstärks, utan snarare 
fasas ut och förbyts mot en känsla av tillhörighet. Det är alltså två parallella fenomen som 
tillsammans bygger upp kvinnornas platsanknytning. Dels kan orten erbjuda trygghet för 
kvinnorna och deras familjer och dels leder kommunens behov av ökad befolkning till en 
öppen diskurs. 
 
Utifrån det här skulle jag vilja föra en diskussion om de teorier om rasifierade geografier som 
jag presenterade i uppsatsens teoridel. Eftersom den mesta forskning om invandringens 
konsekvenser har bedrivits i urbana miljöer är också teorierna främst användbara där. Teorier 
om hur ras och etnicitet kan knytas olika till geografier (se till exempel Lundström 2007, 
Molina 1997) anser jag har andra materiella förutsättningar i glesbygdsmiljöer. De får därför 
andra konsekvenser för platsens maktstruktur och människors positioneringar i där. 
Innerstadens kanonisering till svenskhet och vithet (som därmed också upplevs exkluderande 
för utomeuropeiska/ickevästerländska invandrare) hänger samman med förortens association 
med motsatsen (jfr de los Reyes och Masoud Kamali 2005).  
 
Den långa frånvaron av ett ”de Andra” på landsbygden, tror jag kan leda till att 
platsidentiteten där inte är lika uppbunden kring fenomen som etnicitet och ras. Glesbygden 
har inte heller råd med en sluten vi-konstruktion. Där behövs helt enkelt mer människor. 
Varifrån de kommer är av underordnad betydelse, som det står i Bräcke kommuns egen 
tidning (Bräcke kommun 2008). Den privilegierade position som kopplas till innerstaden 
leder till att ett ”slutet vi” kan skapas, ett ”slutet vi” som utestänger människor som avviker 
från normen. Glesbygdens ”öppna vi” leder däremot till en mer ”öppen geografi” som inte 
präglas av den rasifiering som är märkbar i större städer. Den upplevs också som relativt 
välkomnande och trygg för kvinnorna i min studie. Trots att denna öppna geografi teoretiskt 
fortfarande kan knytas till en vit och västerländsk självbild. Storstädernas långa närvaro 
av ”de Andra” har bidragit till att man där knyter samman geografi med ras. På landsbygden – 
i varje fall gäller det Bräcke – ser förutsättningarna annorlunda ut. Där har inte ”vi” kunnat 
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utformas genom uteslutande av ”de Andra”, eftersom man behöver dem så väl (jfr Cvetkovic 
2009). 
 
Dock vill jag lyfta upp att kvinnornas tid i Bräcke har varit relativt kort. Kulturgeograferna 
Paul Boyle, Keith Halfacree och Vaughan Robinson (1998:192) påpekar att som följd av att 
många migranter har undsluppit hot och förföljelse upplever de den första tiden i det nya 
landet som euforisk. Euforin förstärks också ofta av en stark framtidstro och optimism. Jag 
tror att kvinnorna i min studie fortfarande kan befinna sig i en sådan euforisk fas; att 
kontrasten till tidigare otrygghet är grunden till deras positiva uppfattning om Bräcke. Kanske 
ser deras upplevelser helt annorlunda ut om några år, när de fått möjlighet att bekanta sig mer 
med det svenska samhället. När de eventuellt har mött mer av diskriminering och rasism och 
kanske också gör större anspråk på att få tillhöra Sverige på samma villkor som ”svenskarna”. 
Det är något som skulle kunna vara ämnen för framtida studier och en uppföljande studie 
skulle vara intressant. Trots dessa osäkra framtidutsikter tror jag att tiden i Bräcke för 
kvinnorna i min studie hittills inneburit tid för återhämtning och en möjlighet att läka 
upprivna sår. 
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Bilaga 1. Intervjupersoner (fingerade namn) 
 
Ana: 75 år, från Colombia. Gruppintervju, genomfördes på spansks med tolk 09-03-24. 
 
Edeth: 47 år, från Colombia. Enskild intervju, genomfördes på spanska med tolk 09-03-25. 
 
Gabriel: 72 år, från Colombia. Gruppintervju, genomfördes på spanska med tolk 09-03-24. 
 
Julia: 41 år, från Kuba. Enskild intervju, genomfördes på spanska med tolk 09-03-24. 
 
Liset: 34 år, från Colombia. Enskild intervju, genomfördes delvis på svenska med tolk som 
stöd 09-03-25. 
 
Lorena: 36 år, från Colombia. Enskild intervju, genomfördes på svenska 09-03-27. 
 
Mariela: 22 år, från Colombia. Enskild intervju, genomfördes på svenska 09-03-25. 
 
Susana: 52 år, från Colombia. Enskild intervju och gruppintervju, genomfördes på spanska 
med tolk 09-03-26 och 09-03-24. 
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Bilaga 2. Intervjuträd 
 
 
 

Intervjuteman 
 

 
 
 

Socialt liv      Naturen/omgivningarna 
- vilka man umgås med        - klimatet 
- andras bemötande (skola/arbetet/      - skogen/ fjällen/ /ljuset 
affären osv)          - trygg/otrygg  
- fördomar          - röra sig i staden/gatorna- smälta in/sticka ut-  
- känner man sig trygg/otrygg       - trivs man 
            - utbud (mat/kläder osv) 
 
 
 
 
 
 
Kontakter med hemlandet       Framtid 
- släkt/vänner            - Bo kvar i Bräcke 
- hemresor             - Bo i Sverige 
              - Flytta 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bräcke 
- boende 
- arbete         Bakgrund 
- familj            - familj 
- fritid            - boende 
             - arbete 
             - utbildning 
 


