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FLYKTINGARS MÖTE MED SVERIGE 

Inledning 
I denna undersökning medverkar 40  flyktingar f rån  fyra etniska 
grupper. De är bosnier, iranier, kurder och somalier. I varje grupp 
har  fem kvinnor och fem män intervjuats på det egna språket av en 
landsman av samma kön. Undersökningens syfte har varit att erhålla 
djupare kunskaper om flyktingars upplevelser och erfarenheter under 
den första tiden i Sverige. 

Intervjuerna utspann sig mellan en till drygt två timmar. I utskrivet 
skick varierar de mellan sju och 30 A4-sidor, flertalet består av minst 
20 sidor. Intervjuerna var löst strukturerade och behandlade olika 
teman där  intervjuarna tog fasta på  vars och ens egna erfarenheter 
och upplevelser. Det rörde sig om hur ankomsten till Sverige tedde 
sig, liksom tiden på  förläggningar och upplevelserna där,  kontakter 
med personalen och andra flyktingar, med socialassistenter, tjänste
män  på Arbetsförmedlingen, etc. Andra teman som togs upp i inter
vjuerna var kontakter med landsmän och med svenskar, samt erfa
renheter av det svenska samhällslivet, på arbetsmarknaden och i bo
stadsområdet, på tunnelbanan, etc. De intervjuade berättade också 
om eventuella erfarenheter av främlingsfientlighet och om sina tankar 
kring språk, identitet, och ett eventuellt återvändande till hemlandet. 

Studien initierades av Socialstyrelsen. Uppdraget knöts till Centrum 
för  invandringsforskning (CEIFO) där man kontaktade de personer 
som skulle utföra intervjuerna. I detta läge sökte man  också någon 
som skulle kunna skriva den rapport som sammanfattar intervjuerna 
och lyfter f ram de mest angelägna rönen i dessa. 

Jag tillfrågades om uppgiften i egenskap av samhällsforskare som se
dan mitten av 1970-talet studerat människors vardagsliv i främst 
moderna svenska bostadsområden. Jag har  också gjort fältarbeten i 
en fabrik och i bondemiljöer i f d Jugoslavien och i Polen. Sannolikt 
var det min förfarenhet i att beskriva och tolka komplexiteten i var
dagens många sammanhang och möten människor emellan som efter
frågades för  uppgiften. Men det var också de insikter som många års 



forskningsmödor givit som fick mig att  föreslå ändringar i den plan 
som Socialstyrelsen och  CEIFO hade enats om när  det gällde frågan i 
vilket skick intervjuerna skulle överlämnas till mig. 



METOD 

Intervjuer 
Från början var det tänkt att den person som utförde intervjun, som 
bandades, också skulle sammanfatta den på  ett par sidor, där enbart 
de viktigaste spörsmålen redogjordes för. Utifrån detta skulle jag ta  
vid och författa en rapport.  Emellertid framstod denna metod som 
otillfredsställande. Att få  arbeta med det fullständiga intervjumateri
alet tedde sig både lockande och angeläget, särskilt som jag tvivlade 
på  att intervjuarna och jag i alla lägen hade samma uppfattning o m  
vad som var intressant i det som de intervjuade berättade om. 

Mitt  förslag var därför att intervjuarna skulle översätta för  mig varje 
intervju i sin helhet, alltmedan jag stenograferade ner den. Detta för
slag mötte inget motstånd hos någon part.  Från Socialstyrelsen hade 
man  till intervjuarna sänt ett brev med studiens syfte och med anvis
ningar om hur  man gör samtalsintervjuer. I CElFOs projektplan över 
undersökningen betonades att intervjun »förutsättningslöst ska söka 
information om flyktingarnas syn på framtiden och på  de erfarenhe
ter de gjort.« Dessa kompletterade jag med några konkreta råd som 
är frukten av mina egna erfarenheter som intervjuare. 

De som utförde intervjuerna behärskade svenska mycket bra och har  
bemödat sig om att ge en utförlig och adekvat översättning av lands
männens uttalanden. Som grundläggande regel i intervjuarbetet beto
nade jag den som jag själv strävar efter att tillämpa, att alltid söka 
efter de konkreta händelser som ligger till grund för  en människas 
åsikter och ställningstaganden, dvs. de erfarenheter som format hen
nes syn på  sig själv och omvärlden. 

Detta innebär bland annat att jag genom följdfrågor försöker förank
ra  en uttalad åsikt eller hållning i den intervjuades egna erfarenheter 
genom att fråga »Varför tror du det?«, »Vad menar du med det?«, 
»Har du sett det?«, etc. Härigenom visar man som intervjuare sitt 
intresse för  personen i fråga, men man distanserar sig också. Den som 
nöjer sig med halvkvädna visor ser ofta dessa som en bekräftelse på 
den intuitiva förståelse och värdegemenskap som brukar råda mellan 



människor som känner varandra. Intervjuarna i denna studie kände 
nämligen mer eller mindre väl de personer de intervjuade, ibland var  
de vänner eller bekanta eller vänners vänner eller bekantas bekanta. 
Därför  försökte jag inpränta en distanserad och medvetet oinvigd 
hållning i mina medarbetare. 

»Tänk på  a t t  det ä r  jag som ska arbeta med intervjuerna. N i  förstår 
nog vad folk syftar på ,  men tänk p å  at t  jag varken känner de hä r  
människorna eller delar de erfarenheter de berättar om. Tänk  p å  a t t  
jag vill höra  folk beskriva saker och ting med sina egna ord.  N i  måste 
hela tiden fråga er: Kommer Siv at t  förstå det här..?« Denna, ibland 
av den intervjuade, provokativt uppfattade hållning, ä r  inte lätt a t t  
upprätthålla genom en hel intervju, inte ens om man  ä r  en erfaren 
intervjuare. N ä r  jag själv läser igenom de intervjuer jag gjort  brukar  
jag upptäcka åtskilliga tillfällen där  en nykter följdfråga hade varit p å  
sin plats. 

Att bli intervjuad 
De allra flesta som intervjuades verkade tycka o m  att  berätta o m  sina 
erfarenheter för  en förstående landsman. Undantaget var  de somalis-
k a  kvinnorna. Intervjuaren förklarade saken så här:  

»Dom är  rädda  för  mig... 'Varför gör du intervjuer.^!' f rågar  dom.  
D o m  tycker inte om intervjuer. Och dom vill inte prata med band
spelaren. Hemma var det aldrig någon som k o m  och frågade. D ä r  
lägger sig myndigheterna inte i. Många kvinnor f rån  Somalia vet inte 
vad myndigheter är för  något. Dom träffar aldrig några poliser...» 

Jag  föreslog då  at t  dessa kvinnor skulle intervjuas utan bandspelare. 
M a n  kan  istället föra anteckningar både under och efter intervjun, 
vilket också skedde. Dessutom uppmanade jag intervjuaren att  i förs
t a  hand låta kvinnorna själva bestämma vad de ville berätta om.  Des
sa intervjuer behandlar därför  inte lika många områden som de and
ra .  M e n  de ger ändå en god bild över dessa kvinnors upplevelser och 
funderingar i det nya landet. 

Detta uppdrag har  således försatt mig i den ovana situationen att nå
gon annan ha r  gjort de intervjuer jag arbetar med. Den person som 



sitter bredvid mig vid bandspelaren och översätter ä r  den som ha r  
ställt f rågorna,  sett intervjupersonen och kunnat  notera hans/ hennes 
skiftande reaktioner och sinnestillstånd. Dessa intryck och förnim
melser av en människas väsen och personlighet gick jag nu  miste o m  
när  intervjun översattes för  mig. Jag visste inte ens hur  den intervjua
de såg ut .  (Följaktligen underlättades inte heller bearbetningen av in
tervjuerna p å  det sättet at t  blotta minnet av en människas ansikte och 
gestalt omedelbart framkallar reminiscenser av vad hon  sagt. N ä r  
man  själv gjort intervjuerna har  man  således en helt annan mental 
tillgång till sitt material genom denna möjlighet till associationer.) 

Metoden utvecklas. Översättningssituationen öppna r  nya  möj
ligheter 
De nackdelar som förfarandet medförde uppvägdes emellertid av dess 
fördelar, som helt och hållet var oförutsedda. Intervjuarnas roll i 
översättningssituationen visade sig nämligen tillföra oväntade möjlig
heter. Så här  kunde det gå till: 

Vi sitter tillsammans vid bandspelaren. Intervjuaren lyssnar på  ban
det, stänger av och översätter några meningar. Översättningen är  
saklig och koncis. Jag  antecknar tyst. Att ställa följdfrågor kring de 
svar som både den intervjuade och intervjuaren uppfattar  som 
oproblematiska eller redan nöjaktigt besvarade, är,  som jag påpekat  
tidigare, inte helt lätt. Intervjuarna var heller inte alltid benägna a t t  
distansera sig f rån  landsmannen under intervjun genom att  ställa f rå
gor som kunde uppfattas som ett förnekande av samhörigheten och 
förståelsen dem emellan. 

Det dröjer därför  inte länge förrän jag måste ställa en fråga: »Vad 
menade hon  med det..?«, »Varför sa han så där..?« I detta ögonblick 
inträder en förändring i situationen. Intervjuaren lämnar n u  sin roll 
som enbart  översättare och blir i stället allt mer involverad i a t t  för
söka tolka den intervjuade och fördjupa bilden av honom/ henne. Så 
inleds den process som började som en »mekanisk« översättning av 
ett samtal, och som slutar med att  jag har  blivit anförtrodd en männi



ska som fört jänar  at t  bli sedd och förstådd som en helgjuten person i 
hela sin belägenhet. 

M a n  kan  se det så at t  intervjuaren lotsade f r am den människa som 
talade f rån  bandet genom att  jag fick veta alltmer o m  hennes person
lighet och läggning och o m  de omständigheter som har  påverkat hen
ne. »Han är  väldigt försiktig den här  mannen.«, »Den här  kvinnan är  
en positiv människa och har  en så positiv utstrålning...», »Han  kla
gar mycket den här  mannen.. .«,  »Hon är  väldigt nervös och orolig. 
H o n  har  inget arbete.. .«, »Den här  mannen ä r  faktiskt en glad typ 
egentligen...« 

Intervjuaren berättade också o m  bakgrundsfaktorer och erfarenheter 
som den intervjuade haf t  både här  och i hemlandet, också sådana 
som denne själv inte berättade o m  under intervjun. Detta innebär in
te, såvitt jag kan  bedöma, at t  dessa uppgifter var alltför privata. I 
stället verkade de spontant dyka upp  hos intervjuaren i dennes strä
van a t t  framställa den intervjuade som begriplig, och de handlingar 
och förhållningssätt han/hon lade i dagen som rimliga och menings
fulla. 

Ett exempel p å  detta var när  min iranska sagesman redogjorde för  en 
kvinnas tvekan att  skaffa barn. Kvinnan själv framhöll sin o ro  för  
främlingsfientligheten och att  som förälder i ett f rämmande land inte 
kunna påverka alla de sammanhang där barnet kommer att  befinna 
sig. M e n  intervjuaren såg också andra skäl till kvinnans tvekan; 
»Hon har  saknat mycket i sitt liv som hon kan  göra nu.  H o n  k a n  gå 
p å  bio, p å  disco, resa.. .  H o n  är trettio å r  och har  inte gjort  allt det 
som en svensk jämnårig gjorde för  tio år sedan. Det är massor av sa
ker hon  skulle vilja göra . . .  Kanske blir det inte några barn, men kan
ske ändå att  det blir...« 

Distans och närhet  
Intervjuarna bemödade sig om att försöka förklara och tolka de 
handlingar och förhållningssätt som de intervjuade redogjorde för.  
Ibland som ett svar p å  mina frågor, men lika of ta  var deras kommen
tarer spontana. Intervjuaren intog alltmera en distans till det han/hon 



hörde p å  bandet, en distans som kanske inte fanns under intervjusi
tuationen, som man  ju måste både styra, kontrollera och underordna 
sig. Det  som då  föreföll självklart och inget man  behövde fråga vidare 
o m  tedde sig i översättningssituationen som intresseväckande, därför  
a t t  det med ens framstod som en variant av flera tänkbara.  Självklar
hetens täckelse hade fallit. 

Befriad f rån  intervjusituationen kunde min sagesman luta sig tillbaka 
och låta associationer och infall flöda. Genom denna distansering 
framstod plötsligt den intervjuade som egenartad och gåtfull, out
tömliga föreföll ibland tolkningsmöjligheterna. Distanseringen inten
sifierade vars och ens personliga öde, paradoxalt  nog k o m  intervjua
ren härigenom ännu närmare den intervjuade. Det hände att  den för
re  synbarligen berördes av at t  lyssna p å  landsmannen, det var som 
o m  dennes saknad och längtan, kamp och o ro  först nu  drabbade med 
full kraf t .  N ä r  en iranier berättade o m  sina innersta känslor av f räm
lingskap och längtan såg jag at t  intervjuaren satt med händerna för  
ögonen. Efter en stund såg han  p å  mig och sa: »Jag tänker inte bara 
p å  mig själv när  jag hör  honom. Jag tänker på  oss alla.. .« 

Min egen  roll 
Jag  påverkade således översättningssituationen medvetet men säkert 
också omedvetet. Det har  framgått  at t  jag ställde frågor utifrån vad 
den intervjuade berättade. Jag kom också med egna tolkningsförslag 
som mera är  at t  se som diskussionsinlägg, eftersom de of ta  förkasta
des och mera är  at t  betrakta som idéer som födde nya tankar  hos in
tervjuaren. Det var denne som hade tolkningsföreträdet, en grundval 
som var underförstådd och som medvetet präglade min hållning. 

Utan att  jag behövde yppa en enda fråga insåg säkert den som över
satte behovet av förklarande kommentarer bara genom at t  kasta en 
blick p å  mig. Innan jag ens hunnit formulera en fråga hade den för
modligen svept över mitt ansikte. Det ä r  mer än  de talade orden som 
styr en intervjusituation, men mycket av detta är oftast  omedvetet 
och därför  svårt at t  kontrollera. Jag  har  inget poker face. Med  säker
het avläser den jag intervjuar spår av förundran,  tvivel, begeistring, 
etc, i mitt  ansikte - även när  jag försöker verka oberörd. I vilken grad 



detta får  honom/henne a t t  förtydliga, utvidga resonemangen, begrän
sa dem eller till och med avstå f rån  at t  berätta något vet jag natur
ligtvis inte. M e n  detta, at t  mitt ansikte i viss mån  återspeglar mina 
tankar  och känslor, k a n  jag inte bortse f rån.  

Jämförelser 
Intervjuaren inspirerades således at t  tillhandahålla bakgrundsfaktorer 
och a t t  föreslå tolkningar. Det gjordes jämförelser med de andra  som 
redan intervjuats. »Den här  kvinnan är  mycket bosnisk. Ja ,  h o n  ha r  
Bosnien i sitt hjärta,  mycket mer än  vad dom andra  har.« 

Ibland verkade det som o m  spännvidden mellan de intervjuade, de 
inbördes olikheterna, bidrog till nya reflexioner genom att  uppenbara 
mångfaldens orsaker och möjligheter. Genom at t  framhålla både lik
heter och olikheter mellan den intervjuade och intervjuaren själv och 
mellan de intervjuade sinsemellan k o m  nya tolkningar och förkla
ringar i dagen. 

Intervjuaren och jag blev således alltmer inbegripna i en gemensam 
strävan a t t  tolka och förstå denna tredje person som vi inte kunde se, 
men som var  högeligen närvarande. Förfarandet at t  ställa nya frågor 
ut ifrån det som just framkommit intresserade naturligtvis intervjuar
n a  i olika grad.  Somliga sporrades mer ä n  andra till at t  själva fundera 
vidare. Det hände faktiskt at t  översättningssituationen genomlystes 
av en obetvinglig lust at t  söka djupare kunskap o m  det en människa 
förmedlade i sina svar, en lust som var frukten av både intervjuarens 
och min egen vetgirighet och fascination över människans outgrund
lighet. 

De e g n a  minnena 
Flertalet intervjuare inspirerades således at t  gå vidare, at t  komma 
med spontana förslag till tolkningar. M e n  f ramför  allt väcktes min
nen av egna upplevelser och erfarenheter. Intervjuaren hade ju också 
lämnat sitt land o m  ä n  inte alltid som flykting. Var  och en har  ställts 
inför liknande företeelser i det nya landet och har  grubblat över 
samma saker. Det verkade ibland som om det pågår en oavlåtlig stu
die av flyktingskapets vedermödor hos var och en. M a n  vill jämföra 
8 



och söka förklaringar till både det som förenar och det som skiljer 
ens egna erfarenheter f rån  andras. 

Saknaden efter exempelvis hemlandets sociala sammanhang som den 
intervjuade vittnade o m  kunde få min sagesmans egna minnen att  flä
tas in i den intervjuades berättelse. Ibland hade jag svårt at t  avgöra 
vems längtan och saknad som intervjuaren gav uttryck för  när  
han/hon översatte. Ibland berättade denne om de egna erfarenheterna 
som exempel på  hur  annorlunda saker och ting kan vara, men lika 
of ta  kunde jag märka hur  intervjuaren stödde en utsaga genom att  
komplettera med egna upplevelser. 

En bosnisk kvinna berättade att hon fick förvirrande direktiv på  Ar
betsförmedlingen. Intervjuaren mindes hur  just detta kändes: »Jag 
känner till den här  situationen på  Arbetsförmedlingen. M a n  kommer 
dit och dom säger 'Gå dit och di t . . . '  Och man  bara följer utan a t t  
tänka själv... M a n  blir som en maskin...« 

N ä r  en kurdisk kvinna tillfrågades om hur kontakterna med de 
svenska myndigheterna varit medan hon väntade på  uppehållstill
stånd svarade hon: »Det var olika från person till person.  Några vi
sade at t  dom ville hjälpa och svarade när  jag kom med frågor. . .« 
Kvinnans svar är onekligen förekommande. H o n  ville inte ge ord  å t  
den likgiltighet hon uppenbarligen också hade mött ,  istället framhöll 
hon  a t t  »några« varit hjälpsamma. Då  fyllde intervjuaren i det som 
saknades i kvinnans utsaga och inflikade: »Ansiktet när  folk inte vill 
svara. . .  Det ä r  inte alls vänligt. M a n  vill inte gå dit en gång till o m  
man  inte blir vänligt bemött. Så hon kände sig besvärad och satt bara 
i sitt r um och väntade och väntade...« 

En bosnisk man sammanfattade livet i Sverige: »Det ä r  bra i Sverige. 
M a n  får  något att äta och någonstans att bo. Det ä r  bra. Men  det ä r  
problem med arbete. M a n  vill arbeta. M a n  känner ett behov av att  f å  
arbeta, a t t  skapa något som man känner att man  kan. . .«  D å  ville in
tervjuaren förtydliga och insköt: »Han talar o m  att f å  sitt värde som 
människa bekräftat . . .« 

I dessa sammanhang var det intervjuaren och den intervjuade som 
med till synes gemensamma ansträngningar försökte förmedla en 



övertygande bild av hur  en flykting k a n  uppleva sitt liv i Sverige. O m  
intervjuaren och jag samarbetade när  det gällde tolkningsförslagen, 
så samarbetade intervjuaren och den intervjuade när  det gällde a t t  
presentera vederhäftiga vittnesbörd o m  viktiga upplevelser. 

Individuella skillnader 
Skillnader i förhållningssätt mellan intervjuaren och den intervjuade 
tolkades av intervjuaren vanligen som resultat av klass- eller genera
tionsskillnader eller av at t  livet i staden ger andra erfarenheter och 
förväntningar ä n  vad ett liv p å  landsbygden ger. Olikheter mellan ge
nerationerna betraktades emellertid inte alltid som en följd av per
sonliga eller lokalt begränsade erfarenheter. 

N ä r  min kurdiske sagesman gav sin syn p å  vad som var utmärkande 
för  honom själv och hans jämnåriga i slutet av femtio- och början av 
sextiotalet så hävdade h a n  a t t  det p å  den tiden fanns en större opti
mism, en ljusare framtidstro, jämfört med hur  det ä r  nu .  I efterhand 
tolkade han  sinnesstämningen d å  bland unga, politiskt engagerade 
människor, både landsmän och andra,  som en »efter-kriget-reaktion« 
av befrielse och hoppfullhet. Det var den medelålders mannens insik
ter som gjorde sig gällande, at t  framtidstro och engagemang inte ä r  
självklara egenskaper hos unga människor och att  de stora händelser 
som utspelar sig i världen skapar den tidsanda som sätter sin prägel 
såväl p å  individernas känslor och åsikter som p å  kollektivets manifes
tationer. 

Kulturbundna olikheter 
Människor gör specifika erfarenheter beroende p å  var i världen de 
lever. Det ä r  dessa erfarenheter som ligger till grund för  deras för
väntningar och förhållningssätt när  de kommer till ett annat  samhäl
le. N ä r  intervjuarna tolkade sina landsmäns utsagor blev de of ta  var
se hu r  hemlandets kulturella värderingar och sociala hierarkier kom 
till uttryck och »förklarade» ibland landsmännens handlingar och 
synsätt som en följd av at t  de präglats av de kulturbundna synsätt 
som varit förhärskande i det samhälle de varit en del av. 

lO 



Den bosniske intervjuaren översatte samtalet med en av sina lands
män  och beskrev då hur missnöjd mannen var med att  behöva äta p å  
restaurang under tiden på förläggningen. N ä r  jag undrade varför,  fick 
jag till svar att det ä r  särskilt viktigt just för bosnier at t  kunna välja 
allt som rör  maten. Detta väckte mitt intresse. 

Min sagesman förklarade: »På restaurangen äter man  lunch mellan 
tolv och två men den här  mannen vill inte äta just då.  Skillnaden är  
den personliga upplevelsen. Förstår du? Bosnier lägger väldigt stor 
vikt vid själva matlagningen. Det ä r  väldigt viktigt för  bosnier a t t  
kunna välja vad man  vill äta. M a n  säger aldrig till en bosnier: 'Jag 
ska laga mat  å t  dig i fem dagar . . . '  Nej,  nej!!! D u  bjuder mig att  bli 
din gäst i åt ta dagar och de första tre dagarna bestämmer du  vad vi 
ska äta,  men den f järde dagen vill jag inte äta det som du  planerat. 
Det ä r  typiskt för  bosnier..!« 

M e n  det var inte den intervjuade mannen som beskrev situationen i 
termer av kulturkonflikt. H a n  uttryckte bara irritation över sakernas 
tillstånd. Det var intervjuaren som tolkade den andre mannens reak
tion genom att  se den som en manifestation av bosnisk identitet, dvs., 
som kulturellt betingad. Det underlättar givetvis för den enskilde o m  
denne i stället för  at t  se sig som personligen utsatt för nedlåtande be
handling tolkar situationen där  andra organiserar hans vardag, och 
de egna reaktionerna på  detta, som uttryck för skilda kulturella syn
sätt. 

(Det ä r  onekligen befriande för  en forskare att få sätta en förklaring 
som denna på  pränt.  Inga »det verkar som«, »sannolikt ä r  det så. . .«,  
så som jag själv skulle ha  formulerat saken om jag upprepade gånger 
noterat at t  just bosnierna var missnöjda med att sätta sig till bord 
dukade genom flyktingmottagningens försorg. I stället: »För oss bos
nier ä r  det viktigt at t  vi får  bestämma allt som rör  maten.. .« Inga re
servationer eller förbehåll.) 

Upptäckten av att andra människors beteenden har sin grund i andra  
synsätt, som vuxit f ram någon annanstans än  där man själv har  för
värvat den handlingsberedskap som man hittills tagit för  given, ä r  
onekligen skonsam för  den egna självkänslan. Andras beteende behö



ver man  då  inte alltid tolka som respektlöst eller till och med fientligt 
även om det förefaller så. Min  kurdiske sagesman tillhörde dem som 
påmindes o m  den första tiden då allt tolkades utifrån de egna synsät
ten när  h a n  lyssnade p å  en av de intervjuade. »Den här mannen tol
kar  allting i negativa termer. H a n  tror  at t  folk inte tycker o m  honom 
när  dom bara vill sitta för  sig själva på  bussen och tunnelbanan. 
'Varför vill dom inte sitta bredvid mig när  det finns en ledig plats..?' 
Så tolkade jag det också först när  jag kom hit...« 

Oförmågan att  handskas med de medel och möjligheter som finns i 
det nya landet uppenbarade ibland för  intervjuaren att  det var hem
landets vanor och traditioner som faktiskt hindrade en landsman att  
sätta de planer i verket som är  avgörande för  framgång och välbefin
nande i det nya landet. En ung kurdisk man hade påbörjat  en arkitek
tutbildning i Iran. En anledning till a t t  han inte kunnat  förmå sig till 
at t  fortsätta utbildningen i Sverige förklarade min sagesman med des
sa ord:  

»Den här  unge mannen är  uppfostrad till at t  förlita sig på  föräldrar 
och vänner. För så uppfostras man  i Mellanöstern. Och speciellt o m  
m a n  kommer f rån  de bättre klasserna. Jag minns at t  det var en skam 
för  ett barn i en välbärgad familj at t  arbeta. Den här  unge mannen är  
inte uppfostrad at t  klara sig själv. H a n  hade behövt släktingar och 
vänner till familjen på  höga poster i samhället som hade givit honom 
ett arbete.. .» 

Sanning - eller konsekvens? 
N ä r  jag vid ett tillfälle under arbetet med denna studie, inför några 
andra  forskare berättade o m  min metod att  »intervjua« intervjuarna, 
fick jag frågan o m  jag därefter inte borde gå tillbaka till de ursprung
ligen intervjuade och be dem ta  ställning till de tolkningsförslag som 
deras redogörelser givit upphov till. Denna fråga hade jag dittills inte 
ägnat  en tanke. Utan a t t  medvetet reflektera p å  saken hade jag upp
fat tat  ett sådant förfarande som omotiverat. Den direkta frågan 
tvingade mig emellertid at t  närmare granska mitt ställningstagande, 
detta, att det framstod som ointressant ifall tolkningarna och kom-
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mentarerna var med »sanningen» överensstämmande i varje enskilt 
fall. 

I denna studie ä r  det flyktingskapet som fenomen och erfarenhet jag 
intresserar mig för.  Och då  ser jag de tolkningar och reflexioner som 
uppstått  hos intervjuarna när  de begrundat sina landsmäns utsagor 
inte enbart  som en följd av at t  de känner de intervjuade, u tan  även av 
at t  de tagit i anspråk såväl sina egna erfarenheter som alla dem de 
hör t  berättas o m  och funderat  över under många år .  Alltså, den tolk
ning som en viss människas utsaga givit upphov till k a n  vara mer el
ler mindre »sann«, vad som likväl gör den intressant ä r  at t  den också 
berättar o m  intervjuarens erfarenheter av och tankar  o m  flyktingska-
pets alla konsekvenser. 

I detta sammanhang vill jag framhålla at t  ansvaret för  vad som pre
senteras i denna rapport  helt och hållet ä r  mitt eget. Detta gäller alla 
de tolkningar och reflektioner som förekommer, också de som for
mulerats av intervjuarna eller de intervjuade. Givetvis kan  även andra  
tolkningar göras av intervjumaterialet än  dem som förevisas i denna 
text. 

Framställningens syfte 
Det ä r  inte enbart  flyktingarnas upplevelser och erfarenheter under 
deras första å r  i Sverige som jag intresserar mig för,  utan vilken inne
börd dessa har  i det dagliga livet, dvs. hur  var och en tolkar och för
står dem utifrån hur  de lärt sig uppfatta världen och hur  man  k a n  
påverka sin egen ställning i denna. 

Det förelåg naturligtvis en risk at t  den som intervjuade sina landsmän 
ville förmedla sin egen uppfattning om vad som händer flyktingar i 
Sverige, och därför  har  velat at t  vissa saker ska »komma fram« under 
intervjun. Denna strävan märkte jag ibland, och den är  fullt förståe
lig. M e n  som forskare ä r  jag inte ute i något annat  ärende än  at t  för
söka erhålla ny kunskap, dvs., insikter som i någon mån  kastar nytt 
ljus över komplexa förhållanden. Kanske kommer en och annan av 
de som utförde intervjuerna at t  bli förvånad över vad jag funnit  vä
sentligt. Ingen av dem har  nog insett hur starkt deras egen roll under 



översättningen av intervjun har  inverkat på  det material som jag n u  
lägger f ram.  Jag  k a n  bara hoppas att de finner att mina ansträng
ningar at t  presentera ett rikt och angeläget material i någon mån  har  
lyckats. Och att  de känner sig nöjda med sin egen storartade insats. 
(Intervjuarna har  fått  läsa igenom det slutgiltiga manuskriptet och 
givit sitt samtycke till publicering.) 

Det ä r  inte lätt at t  rät t  förvalta ett stoff som detta. De insikter som 
finns förborgade i dessa intervjuer behöver f ramför  allt tid till be
grundan för  at t  utvinnas. Trots at t  den tid jag haf t  till förfogande va
rit knapp  hoppas jag a t t  framställningen inte alltför mycket ska 
präglas av det anekdotiska, vilket lätt blir fallet när  resonemangen 
inte befruktas av genomarbetade analyser. Syftet ä r  ju det omvända.  
Jag har  velat framställa det enskilda fallet så at t  de tillstånd och pro
cesser som har  flyktingskapet som utgångspunkt ska förmå läsaren 
att  erfara en djupare förståelse för  flyktingars erfarenheter och de 
tankar  och känslor de kan  bära på.  



ATT V A R A  FLYKTING 

Om flykten 
I uppdraget för detta arbete framhölls att de intervjuade inte skulle 
tillfrågas om förhållandena kring själva flykten eller om anledningen 
till at t  de flytt sitt hemland. Det skulle göras klart att det var deras 
erfarenheter från det att de anlände till Sverige som stod i blickpunk
ten för  intresset. De intervjuade skulle inte behöva oroa sig för  at t  
undersökningen gick Invandrarverkets ärenden. N ä r  denna studie 
planerades utredde Invandrarverket fall där  människor fått  uppe
hållstillstånd på  uppgifter som kanske inte var med sanningen över
ensstämmande. De som vilselett myndigheterna skulle spåras upp  och 
utvisas. 

Emellertid visade det sig att de intervjuade många gånger utan at t  bli 
tillfrågade berättade om flykten och varför de flytt. Orsaken till at t  
de lämnade sitt land är uppenbarligen något som många flyktingar 
vill berätta om. De omständigheter som gjorde att de fattade beslutet 
at t  fly ä r  något som de i tankarna ofta återvänder till. Kanske ville de 
berätta för  at t  förvissa både sig själva och andra om att  de inte kunde 
ha  gjort på annat sätt, att de faktiskt hade fog för denna handling, 
vars konsekvenser kommit att prägla deras liv på så många sätt och 
som de inte kunde förutse. Somliga har helt kortfattat berättat o m  
flykten f rån  hemlandet. Kanske för  att den person som intervjuade 
dem redan kände till allt väsentligt. 

Arbetet med dessa intervjuer har därmed ställt mig inför uppgiften att 
försöka begripa de upplevelser som flyktingar ofta bär på och vad de 
betyder för  dem. En människa kan  visserligen beskriva vad som hänt  
henne, vad hon varit med om, vad hon sett och hört. Men själva in
nebörden av upplevelserna, deras betydelse för  hennes syn på  om
världen och sig själv, är  svårare at t  erhålla kännedom om. Särskilt 
när  man själv saknar liknande erfarenheter. I det följande kommer 
jag att låta ett par  flyktingar berätta om vad som föregick deras be
slut och de upplevelser och ställningstaganden som gjort dem till flyk
tingar. 



Jag vill framhålla at t  detta kapitel inte ä r  en inventering av alla inter
vjuades erfarenheter av varför de flydde sitt land. Det som följer ä r  
at t  betrakta som exempel på  det slags upplevelser och minnen som 
kan  finnas hos många av de människor som just nu  försöker skapa 
sig en värdig och meningsfull tillvaro bland oss. Att jag valde just 
dessa beror på  at t  de gav mig nya insikter. 

Vardagen rämnar  
Under översättningen av en intervju insåg jag med ens vidden av de 
känslor som k a n  finnas hos en flykting som upplevt fasansfulla hän
delser. Det ohyggliga ä r  inte enbart att upplevelser av skräck och fasa 
lever kvar i minnet, det ä r  kanske framför  allt hur  konsekvenserna av 
sådana upplevelser påverkar känslan av identitet och tilliten till andra  
människor. M e n  det var min egen aningslöshet som banade väg fö r  
denna insikt. 

Det var när  en bosnisk man  berättade o m  första tiden i Sverige. Fa
miljen hade fått  flytta till en fyrarumslägenhet tillsammans med två 
andra  bosniska familjer. Mannen klagade över hur  förfärligt det var 
at t  behöva dela vardagsrum och toalett med så många andra  männi
skor, och i köket fick familjerna turas om att  laga mat.  Jag hade före
ställt mig a t t  dessa människor skulle vara så lättade över at t  vara vid 
liv, at t  ha  fåt t  lämna krigets inferno, at t  de självklart skulle föredra 
at t  laga sin ma t  under glatt samarbete i stället för  att invänta sin tur  
vid spisen... Detta framförde jag till intervjuaren som en fråga,  varför 
gjorde de inte så.' 

D å  såg han  p å  mig, den bosniske mannen framför  mig, och sa: »Dom 
här  människorna har  förlorat förtroendet för  andra människor över
huvudtaget. D o m  har  upplevt känslan av at t  vem som helst kan  döda 
dig, plundra dina ägodelar, tala illa om dig för  polisen... Det ä r  nå
got hemskt. D o m  tror  inte ens på  andra bosnier längre. D o m  vill bara 
vara ifred med sin familj. Jag har  gått igenom samma sak själv, men 
nu  har  jag fått  lite förtroende tillbaka. M e n  det ä r  inte samma känsla 
som jag hade förut. . .« 



Jag tyckte mig förnimma en känsla av skam hos min sagesman nä r  
han  berättade detta. Skammen över at t  äga vittnesbörd o m  vad män
niskan är  i stånd till, at t  människan är människans varg. Med  ens in
såg jag at t  det bakom fraser som »Det var väldigt svårt. . .«,  »Jag 
kände stor rädsla...«, »Det fanns en stämning av fascism och ter
ror...®, k a n  dölja sig ohyggliga minnen, som lämnat kvar starka 
känslor av sorg och ensamhet. 

Vardagslivets självklarhet 
Säkert ä r  emellertid at t  upplevelser som dem min bosniske sagesman 
vittnade o m  abrupt  kullkastar vardagslivets självklara grundvalar. 
Plötsligt tvingas människor bli medvetna o m  sin identitet, sina lojali
teter och sitt ursprung. Den mångfald av etniska identiteter som till 
exempel bosnierna oreflekterat tagit för  given som en obekymrad re
gional särart kräver med ens ställningstaganden och beslut som k a n  
innebära liv eller död.  Den spontana tillförsikt som brukade prägla 
vardagens möten mellan vänner och arbetskamrater, grannar och 
obekanta har  förbytts i osäkerhet och fruktan.  Vardagens trygghet 
har  rämnat .  M a n  har  obönhörligt och utan egen förskyllan blivit en 
främling i sitt eget land, i sitt eget kvarter. 

Sammanhang och identitet 
N ä r  flyktingar berättade om sina upplevelser under de första åren i 
Sverige, p å  förläggningar, i kontakterna med socialsekreterare och 
arbetsförmedling, etc., står det klart at t  det förlorade vardagslivet ä r  
försåtligt förbundet med känslor av identitet och samhörighet med 
andra.  Försåtligt förbunden, därför  at t  dessa känslor sällan är  resul
ta t  av medvetna val och beslut, de har skapats ur  vardagslivets själv
klara vanor och oreflekterade synsätt. Of ta  som en följd av ur
sprungsfamiljens status och ekonomi, någon gång slumpmässigt, 
ibland med hjälp av andras goda vilja och exempel, ha r  människor 
utbildat sig, skaffat vänner och arbete. Det ena har  lett till det andra ,  
så som allas våra liv ibland k a n  framstå. 

Vi har  vanligtvis ingen överblick över alla de processer och tillstånd i 
vår vardag som format  vår självuppfattning. Men dessa flyktingar. 



som var  och en radikalt kastats u r  sina vardagliga sammanhang, ver
kar ,  i mötet  med ett annat  samhälles institutioner och värderingar, p å  
ett nästan smärtsamt sätt bli medvetna o m  vilka de är, sina preferen
ser och övertygelser, samt vilka andra individer och grupper de hö r  
ihop med och ser som sina likar. 

I flyktingarnas berättelser k a n  man  ibland ana  en sorg över den förlo
rade oskuldsfullhet med vilken de tagit denna vardag för  given. Intet 
ont  anande skördade de förtrogenhetens och vanans frukter u tan  en 
tanke p å  a t t  deras föregivet solida existens vilade p å  lösan sand. 

Vardagen - et t  försök a t t  formulera de t  välbekantas  fenomen 
Jag  vill dröja litet vid begreppet vardagsliv därför  at t  det under arbe
tet med dessa intervjuer blivit allt tydligare vilken stor betydelse var
dagslivets fenomen och skeenden p å  en viss plats har  ha f t  för  vars 
och ens identitet och förhållande till andra.  Ur  vardagens rutiner och 
möten har  skapats insikter och förhållningssätt som varit nödvändiga 
för  a t t  bemästra det dagliga livet. 

Efter at t  h a  lämnat en sådan livsplats för  en främmande och annor
lunda miljö k a n  visserligen de dagliga rutinerna något sånär återska
pas, men den värld av självklara möten och förhållningssätt som be
kräftade ens självuppfattning och som ledsagade ens tankar  och 
handlingar ä r  borta.  I mötet med ett annat  samhälle blir det uppen
bart  at t  dessa sällan p å  ett enkelt sätt kan  överföras till de nya sam
manhangen, som man  inte känner och där  man  inte ä r  en självklar 
del. 

Begreppet »vardagsliv« står för det välbekanta och självklara och 
undflyr därför  of ta  våra försök att  fånga dess essens. Det utgörs av 
välbekanta rutiner som ger människan en känsla av att hon,  åtmins
tone något så när ,  behärskar den värld hon  lever och verkar i. Ett 
tecken på  delaktighet ä r  at t  hon  förhåller sig p å  ett adekvat sätt till 
det som sker omkring henne. Denna vardagsvärld tas för  given, m a n  
reflekterar inte så mycket över den som en erövrad helhet av välkän
da  företeelser och fenomen. 



Vad som också sker i denna dagliga lunk är  ett annat  slags skapelse 
som bildar den egentliga grundvalen för  det vardagsliv man ta r  för  
givet. Den består av de människor man  möter, i det samspel, den öm
sesidiga bekräftelse som uppstår i de situationer man  varseblir och 
bemöter andra.  Vad som sker i detta samspel ä r  naturligtvis beroende 
p å  relationens art,  o m  man  är  släkt, vänner, grannar eller bara passa
gerare på  samma buss. Essensen av dessa möten och erfarenheter ä r  
a t t  man  oftast  begriper varför andra människor beter sig som de gör,  
deras handlingar och förhållningssätt speglar of ta  de egna. 

Det  ä r  kanske först när  man  förlorat sitt invanda vardagsliv som man  
upptäcker vad det faktiskt bestod av och vad man saknar av alla de 
sammanhang och människor man  tog för  givna. Ibland sker det nä r  
de egna spontana känslorna inte möter det väntade gensvaret. En 
bosnisk kvinna berättade: »Det hände en gång när  jag berättade för  
mina svenska bekanta hur  mycket jag saknade mina föräldrar,  a t t  jag 
tyckte a t t  d o m  tittade p å  mig som om jag var ett litet barn. . .  D o m  
kunde inte förstå varför jag längtar så efter dem när  jag har  min man  
och mina barn  här . . .«  Intervjuaren: »Var det bara en känsla du  ha
de.. ?« Kvinnan: »Det var ingen som sa något, men dom lyssnade p å  
mig med så stort tålamod.. .« Begreppet »familj» hade för  kvinnan en 
annan och vidare innebörd ä n  det förmodligen hade för  hennes 
svenska bekanta. 

Olika grupper  
N ä r  vissa flyktingar berättade o m  de händelser som gjorde situatio
nen ohållbar för  dem i hemlandet utgjorde dessa händelser of ta  en 
kulmen p å  de motsättningar som rått  mellan olika etniska grupper 
eller mellan politiskt oppositionella och regeringen. Dessa olika 
grupperingar präglades då  av en sedan länge stadfäst animositet eller 
åtminstone medvetenhet o m  olikheter och skiljelinjer. Vardagen in
rättades med denna insikt som ständig följeslagare. 

M e n  många flyktingar har  också erfarenhet av att man  kan  handskas 
med etniska olikheter på  ett sätt som befrämjar det man  har  gemen
samt, man  har  därför  lärt sig att bortse f rån  sådant som skulle kunna  
rasera detta gemensamma. I f d Jugoslavien pågick till exempel under 



flera decennier en medveten politisk strävan att  förmå människor 
med skilda etniska ursprung att  se till de gemensamma målen, i stället 
för  at t  odla det förflutnas oförrätter och konflikter. Denna strävan 
har  p å  många sätt varit framgångsrik, blandäktenskapen har  till ex
empel stadigt ökat  sedan kommunismens införande efter andra 
världskrigets slut. M e n  den etniska identiteten som för  flertalet jugo
slaver en gång framstod som ett ganska ovidkommande attribut i 
vardagslivet har  dessvärre fåt t  livsavgörande betydelser idag. 

En bosnisk m a n  som flytt till Sverige med sin serbiska hustru och de
ras barn uppgav att  det faktum att makarna tillhör olika etniska 
grupper gjorde det omöjligt för  dem att  fortsätta leva i Banja-Luka. 
H ä r  i Sverige vållar blandäktenskapet också bekymmer i förhållande 
till landsmännen. M i n  sagesman kommenterade: »Den här  mannen 
ville inte svara p å  frågan o m  vilka familjen umgås med. D o m  är  inte 
med i någon förening. Kanske är  det svårt för  dem som lever i ett 
blandäktenskap. Vilken förening skulle dom i så fall välja..?« 

Samhörighet i vardagslivet 
För at t  upphäva de hot  som olikheterna mellan etniska grupper,  med 
i viss mån skilda språk, historia och religion, skulle kunna utgöra, 
krävs at t  människor kommer samman i vardagliga situationer där  
vars och ens medverkan bidrar till att stödja det normala livets gång. 
Och att  man  i vardagslivet gör erfarenheter tillsammans med andra  
som stärker en någorlunda gemensam uppfattning om tingens ord
ning. Detta utesluter naturligtvis inte förändringar, avvikelser och 
konflikter. Faktiskt ägnas en stor del av vardagslivet åt at t  människor 
prövar och förhandlar o m  gränserna för  vad som är  möjligt och 
önskvärt. 

I bör jan av 70-talet fältarbetade jag i en serbisk bondestad med 14 
etniska grupper och kunde där se hur grannar av olika etnisk här
komst hjälpte varandra i vardagens alla bestyr. Unga gav de äldre en  
hjälpande hand och den som var starkast lyfte tyngsta korgen med 
majs.  Jag studerade särskilt barnuppfostran och fann att  alla gamla 

zo 



kvinnor - som ju är  experterna i traditionella samhällen - oavsett et
nisk tillhörighet var eniga om hur  man skulle handskas med de små. 

Det jag kunde studera i bondelivets vardagliga sammanhang var ruti
ner som inbegrep flertalet och vilkas mål var at t  underlätta vardagens 
gilla gång. Beredskapen att  ingripa och hjälpa byggde på  förtrogenhet 
med andra  och kunskap o m  vad olika situationer krävde, insikter 
som alstrats under lång tid. M e n  några av de bosniska flyktingar som 
intervjuades för  denna studie mindes f rån  hemlandet också vedertag
na  vanor som idag framstår som medvetet valda strategier för  a t t  fö
rebygga det slags främlingskap och animositet som kan  hota ett fun
gerande vardagsliv. 

En av de intervjuade kvinnorna berättade at t  i en by i Bosnien där  det 
bodde hälften kroater och hälften serber, hade man skapat traditio
nen att  »best man« vid varje bröllop måste tillhöra den andra grup
pen. »Det var  inget konstigt med det, alla kände varann f rån  skolan.« 
Denna tradition kan  betraktas som en listig strategi i förbrödringens 
t jänst  eftersom en »best mans« skyldigheter tar  alla hans  goda egen
skaper i anspråk. Intervjuaren: »'Best man '  ä r  mer ä n  släkt, det ä r  
den viktigaste relationen man k a n  ha.  O m  föräldrarna dör ta r  'best 
mannen '  eller ' kum'  (gudfadern) över ansvaret för barnen. D å  älskar 
man  varann väldigt mycket...« 

En annan bosnisk kvinna berättade hur respekten för  grannars reli
giösa regler kunde t a  sig uttryck: »I en blandad serbisk och muslimsk 
by avstod serberna f rån  att hålla grisar av hänsyn till sina muslimska 
grannar.  D o m  levde väldigt bra tillsammans. Men  n u  ä r  alla musli
mer utvisade där.  Det var inte dom serber som bodde där  som börja
de bråka.  Bråket kom utifrån, det vill jag i alla fall t ro . . .«  Det bör 
framhållas a t t  dessa regler inte kom från  myndigheterna, byborna 
hade p å  egen hand kommit f r am till vad som gagnade fred och trygg
het för  dem alla. 

Emigration eller flykt 
Flertalet av de flyktinggrupper som finns i Sverige idag har  inte fun
nits i Sverige tidigare. Men  många jugoslaver kom som emigranter 
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redan i slutet av sextiotalet för  at t  söka sig en bättre utkomst här .  
Dessa som frivilligt emigrerade hade inte de erfarenheter flyktingarna 
f rån  f d Jugoslavien har  idag. De bröt  upp  f rån  en tillvaro som fanns 
kvar  i sinnevärlden. De  kunde återvända både i tankarna och p å  se
mestern. Skillnaden för  många flyktingar idag är  at t  den värld av fy
siska och sociala sammanhang som de varit en del av inte längre finns 
kvar.  De  kan  återvända i tankarna men inte i verkligheten. 

Intervjuaren kommenterade en bosnisk kvinnas hopp  o m  att  en gång 
kunna  återvända: »Den här  kvinnan skulle bli flykting också i Bosni
en o m  hon  skulle återvända.. .  Det ä r  stor arbetslöshet där  och svårt 
at t  skaffa lägenhet. D o m  här  personerna som har  hållit sig undan 
kriget - o m  dom skulle komma tillbaka n u  och t a  någon annans jobb 
i Bosnien, dom som har  sluppit ifrån kriget i fyra å r  - dom kanske få r  
jobb, men folk kommer inte at t  tycka o m  dom.. .« Till yttermera vis
so hade en av kvinnans vänner, enligt intervjuaren, nyligen fastslagit: 
»Du k a n  aldrig återvända. D u  k a n  inte t a  dina barns öde i dina hän
der. D o m  ska väl inte behöva bli flyktingar en gång till i livet...« 

Hemlandets sångskatt  
Sorgen över ett hemland som inte längre existerar gör sig ibland 
plågsamt påmind. En bosnisk kvinna uttryckte denna förlust: 
»Ibland p å  stan kan  man  se invandrare f rån  latinamerikanska län
der som samlas och börjar  sjunga. Bara jag tänker p å  deras sånger 
så börjar  jag gråta.  Jag  blir så rörd.« 

Intervjuaren: »Hon lyssnar p å  deras sånger och tänker at t  d o m  är  
lyckliga, eftersom dom kan  sjunga sina egna sånger. M e n  vi ä r  de
lade, varje sång representerar at t  man  är  fientlig mot  någon an
nan. . .«  Den intervjuade kvinnan fortsatte: »Men alla sånger f rån  
före detta Jugoslavien är  mina sånger... Fast alla har  blivit natio
nalistiska sånger... M e n  alla sångerna är  mina! Serbiska, kroa
tiska, alla.. .  M e n  latinamerikanerna k a n  sjunga sina sånger alli
hop  tillsammans. Dom är  lyckliga. Det gör ont  at t  andra vet vad 
som är  deras, men jag har  inte rät t  att känna att  alla sångerna f rån  
forna Jugoslavien är mina.. .« 
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Sorgen över ett hemland som inte längre existerar gör sig ibland plåg
samt påmind.  En bosnisk kvinna uttryckte denna förlust: »Ibland p å  
stan k a n  m a n  se invandrare f rån  latinamerikanska länder som samlas 
och börjar  sjunga. Bara jag tänker på deras sånger så börjar  jag grå
ta .  Jag blir så rörd.« 

Intervjuaren: »Hon lyssnar p å  deras sånger och tänker at t  dom är  
lyckliga, eftersom dom kan sjunga sina egna sånger. M e n  vi ä r  dela
de, varje sång representerar at t  man  är  fientlig mot  någon annan. . .«  
Den intervjuade kvinnan fortsatte: »Men alla sånger f rån  före detta 
Jugoslavien är  mina sånger... Fast alla har  blivit nationaUstiska sång
er. . .  M e n  alla sångerna är mina! Serbiska, kroatiska, alla.. .  M e n  la
tinamerikanerna kan  sjunga sina sånger allihop tillsammans. D o m  ä r  
lyckliga. Det gör ont  a t t  andra vet vad som är  deras, men jag har  inte 
rät t  at t  känna  a t t  alla sångerna f rån  forna Jugoslavien är  mina. . .« 

Hemlandets musik kan  beröra djupt.  Det fick jag en antydan o m  nä r  
en iransk man berättade at t  han  inte kunde förmå sig till a t t  lyssna p å  
musik f r ån  hemlandet när  han  var ensam. N ä r  jag frågade intervjua
ren hur  detta kom sig, svarade denne: »Jag har  inte själv upplevt det 
där.  M e n  jag kan  förstå honom. M a n  kan  hantera situationen lättare 
när  m a n  är  med sina vänner. Det är ett skydd mot  för  starka känslor. 
Att  minnas när  man  är  ensam är  något annat  och farligare ä n  a t t  
minnas tillsammans med sina vänner.« 

Förlusten a v  e n  oersättlig gemenskap  
I en intervju med en iransk kvinna blev jag varse en annan slags för
lust vars innebörd jag inte tidigare vetat så mycket om.  Kvinnan ä r  
idag 33 år  och flydde till Sverige för  7 å r  sedan. Familjen var fattig. 
Fadern var  heroinmissbrukare och dog när  hon  var fem år  gammal.  
»Vi tillhörde underklassen,® konstaterade kvinnan. Tillsammans med 
brodern k o m  hon så småningom att  engagera sig politiskt. N ä r  bro
dern avrättades p å  öppen gata började marken brinna även under 
kvinnans fötter och hon och modern höll sig gömda i över ett år .  
Slutligen lyckades de fly till Sverige. 



Efter ett pa r  veckor i Sverige drabbades kvinnan av svår huvudvärk 
som stundtals ä r  outhärdlig. Intervjuaren berättade: »En gång skrek 
hon  för  at t  det gjorde så ont. Då  kom polisen, för  grannarna trodde 
att det var misshandel p å  gång.. .  Å, den här  kvinnan är  så blek, så 
mager. Det finns ingen livsglädje hos henne. H o n  har  varit så nervös, 
hon  öppnar liksom inte munnen riktigt. Jag misstänker a t t  hon  har  
anorektiska drag, hon äter nästan ingenting. H o n  säger at t  hon  inte 
tål mat .  Så for t  hon  stoppar i sig något så kräks hon.« Kvinnan har  
gått  hos en terapeut i över ett å r  och är  n u  förtidspensionerad. 

»Jag längtar hem 
Plötsligt säger kvinnan: »Jag längtar tillbaka hem.. .« N ä r  jag undra
de vad hon längtar tillbaka till, svarade intervjuaren spontant: »Det 
ä r  så självklart för  mig att  hon  längtar tillbaka, så jag tänkte inte p å  
at t  fråga henne varför hon  gör det...« Men  så började min sagesman 
formulera ett svar som kom att  kasta nytt ljus över det slags erfaren
heter som många flyktingar som varit politiskt aktiva i hemlandet 
förmodligen bär  med sig och som jag, som sagt, inte visste så mycket 
om.  

N o g  k a n  jag föreställa mig att  det är starka känslor av vrede och pa
tos som har  fåt t  en människa at t  t a  ställning emot en orättfärdig re
gim vars maktmedel är förnedring och terror. Likaledes kan  jag före
ställa mig att  ett sådant ställningstagande är  oåterkalleligt och med
för en ständig utsatthet och stora umbäranden. Livet som gerillasol
dat  eller på  andra sätt politiskt aktiv mot  landets regim inger åtmins
tone mig bilder av mod  och försakelser, samt detta, at t  ständigt stå 
till förfogande för  ändamål som anses bäst för  den sak man  försvurit 
sig at t  kämpa för.  

M e n  när  min sagesman började berätta om vad hon t ror  at t  denna 
kvinna längtar tillbaka till så fick jag inblick i förhållanden som 
framhäver också andra dimensioner av livet som motståndskämpe. 
»Om jag försöker förstå henne så ä r  det nog det sociala nätverket 
som hon saknar.  Inom de politiska kretsar som hon tillhörde funge
rar  man  som släkt för varann. M a n  ställer upp maximalt. H o n  är  inte 



politiskt aktiv här ,  och det ä r  inte alls samma personer som finns 
runtomkring henne här  som hon  var beroende av där.« 

»Den som skänkte pengar till den här  kvinnan för  at t  hon  skulle 
kunna  fly var  inte någon rik person och hon var inte tvungen att  be
tala tillbaka. Det var en kompis i samma politiska grupp som hon ,  
vars pappa  dog, och han  använde sitt arv till at t  betala deras resa, 
kvinnans och hennes mammas. Sådana saker stöter man  inte of ta  p å  i 
västvärlden. M e n  just i de här  kretsarna skiljer det sig också f r ån  det 
vanliga livet i Iran. Det ä r  en fråga om moraliskt ansvar.® 

Strapatserna och oron under flykten f rån  hemlandet har  säkert bidra
git till kvinnans plågor och apati  här  i Sverige. M e n  i vårdandet av 
sina fysiska plågor vårdar hon  kanske också saknaden efter den tid 
och de sammanhang då  andra behövde henne och värdesatte henne, 
en fattig flicka, dottern till en heroinmissbrukare. Var  det ändå inte 
ett slags upprättelse för  henne att  f å  delta i ett sammanhang där  ingen 
frågade efter hennes bakgrund. Den avgjorde i alla fall inte hur  andra  
värderade henne. 

Individualism 
Plötsligt utbrast den intervjuade kvinnan: »Det vore bättre o m  jag 
kunde tänka lite mer på  mig själv n u  när  jag ändå inte k a n  göra nå
got för  någon annan. . .« Intervjuaren förtydligade: »Den här  kvinnan 
vill gärna bli lite mer individualistisk. N u  går hon och tänker p å  allt 
elände som händer därnere. Häromdagen miste en m a n  båda benen 
och h a n  har  ansvar för  en stor familj. . .  Sådana saker påverkar henne 
mycket. Och  hon  tänker på  sina anhöriga i Iran som har  det besvär
ligt. H o n  gjorde nytta där  och var verksam både när  hon  var hemma 
och när  hon  var politiskt aktiv. O m  man är  högt uppsatt eller bara 
hjälper till så känner man  att  man  gör en väldig nytta. Det viktigaste 
ä r  at t  man  t ror  sig göra det rät ta  för  att samhället ska bli bättre.« 

Intervjuaren lyssnade n u  uppmärksamt på  kvinnans plågade röst: 
»Nu pratar  hon  o m  den man som hjälpte dem att  fly. Det glömmer 
hon  aldrig. Fast hon  träffade honom aldrig mer.« Intervjuaren var  n u  
själv gripen av kvinnans sorgliga öde och berättade o m  andra som 



haf t  liknande erfarenheter: »Jag hade några kompisar som var poli
tiskt aktiva hemma. D o m  längtade mycket tillbaka för d o m  saknade 
det sociala kamratskapet och här  i västvärlden är  man  så mycket in
dividualist. D o m  tyckte det var väldigt svårt. M a n  tänker bara p å  sig 
själv här.  Ens eget bästa kommer alltid i första hand. . .«  

Förbundenhet 
H u r  ska man  förstå at t  »lättnaden» över at t  ha  undsluppit livshotan
de situationer med livet i behåll inte yttrar sig i välbefinnande och 
tacksamhet? Tryggheten och välfärden här  kan  tydligen inte alltid 
ersätta förlusten av de människor till vilka man  kände d jup  förbun
denhet och gemenskap, i sammanhang där  var och en erhöll ett värde 
i förhållande till sin beredvillighet och lojalitet, bortom det värde som 
det existerande samhället gav inom de hierarkier som var för  handen. 

Kanske är  det vår grundmurade individualism som gör det svårt at t  
förstå en förbundenhet mellan människor som inte grundar sig p å  
släktskap eller förälskelse, men där  känslan av a t t  andra människor 
ä r  lika viktiga som jag själv är, verkar vara densamma, en känsla som 
måste tillhöra essensen av mänsklig erfarenhet. Kanske blir m a n  ald
rig mer densamma efter at t  ha  upplevt något sådant. 

Min  iranska sagesman berättade o m  hur  tillfångatagna aktivister un
der tortyr kan  förmås att  avslöja sina kamrater och under förnedran
de former avge offentlig avbön. Många väljer därför  at t  ta  sig av da-
ga när  de riskerar at t  tillfångatas. I ljuset av den iranska kvinnans be
rättelse kan  man åtminstone ana  omfattningen på  den förlust h o n  
gjort.  H o n  har  inte förrått  någon, men genom at t  inte längre befinna 
sig där  de andra fortsätter at t  kämpa tycker hon  sig ändå h a  svikit 
både dem och sig själv, verkar det som. 

Ett a n n a t  flyktingöde 
En kurdisk man  hade också avgörande erfarenheter av människors 
solidaritet och välvilja. M e n  dem har  han fått  här .  H a n  och familjen, 
f ru  och två barn, har  hållit sig gömda undan myndigheterna i tre år .  
Mannen:  »När  vi fick beskedet om avvisning beslutade vi at t  under 
natten bara försvinna f rån  förläggningen. M e n  vi ville städa vårt r um 
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först.  Så vi städade i ett pa r  t immar först, för  at t  vi inte skulle få  kri
tik efteråt. . .« Intervjuaren till mig: »Visst ä r  det fantastiskt..! D o m  
städade.. .« 

Mannen bodde under dessa tre å r  med f ru  och barn hos 23 olika fa
miljer, av dem var 2 1  svenska. H a n  berättade hur  det gick till: »Det 
var genom vänner som jag kom i kontakt med dom här  svenska fa
miljerna. Den vän som tog emot oss först, en kurd,  han  hade kontakt  
med några svenskar som är engagerade i flyktingfrågor och är  huma
nitära. . .  H a n  kontaktade dem och frågade om de var villiga at t  ställa 
upp.  D o m  tyckte synd o m  oss och hjälpte till at t  gömma oss.« För 
denne m a n  och hans familj fortsatte flykten således här  i Sverige. Fa
sorna, våndan och oron,  tog inte slut här ,  utan intensifierades snara
re. Hustrun försökte flera gånger begå självmord och ett barn som ä r  
hjärtsjukt höll på  at t  dö.  

Solidaritet 
Minnet  av alla de människor som under lång tid hjälpte och stöttade 
familjen få r  mannen att med, som det verkar, lätt förundran,  konsta
tera: »Folk gömde oss och gav oss mat  och kläder och pengar, fast 
dom kanske inte tyckte o m  oss...« Förvåningen verkar gälla detta, a t t  
respekten och välviljan gentemot andra människor inte var beroende 
av gängse slag av försänkningar, släktskapsband eller at t  man  måste 
muta  någon i maktställning. Dessa svenskar riskerade förvisso inte 
livet genom at t  gömma människor på  flykt undan utvisning. M e n  de 
tog på  sig en uppgift som krävde personliga uppoffringar, tid och en
gagemang. 

Mannen  och hans familj har  varit föremål för  solidaritetshandlingar. 
M e n  det ä r  inte lätt att vara utlämnad åt  andras välvilja, hur  oum
bärlig den ä n  är .  Alla känslor av maktlöshet och förtvivlan som man
nen erfarit under den långa tid han  hållit sig gömd och varit skräck
slagen för  upptäckt, åskådliggjordes under intervjun genom tvära 
kast mellan misstro mot  de människor som hade hjälpt honom -
»Dom kunde gjort mera för  oss...« - och prisandet av samma männi
skor för  deras solidaritet och oegennytta. 



I början av intervjun gav mannen ibland uttryck å t  sin förtvivlan och 
utsatthet, medan sista delen av samtalet präglades av lättnad och 
tacksamhet med en viss tillförsikt inför framtiden. Mannen som ä r  
skräddare till yrket deklarerade att  han  nu  skulle vilja sy en kostym 
till »Blomman» (invandrarminister Blomberg), som tack för  att fa
miljen äntligen fåt t  uppehållstillstånd. 



IDENTITET O C H  ETNICITET 

Identiteten 
N ä r  jag i denna studie använder begreppen »kultur« och »identitet« 
gör jag det utifrån det konstruktivistiska perspektiv som är gängse 
inom den etnologiska forskningen idag (Se exempelvis Alsmark 1997, 
Gerholm 1998, Pripp 1991). Dessa begrepp betraktas inte längre som 
helgjutna tillstånd, utan som tämligen flexibla och beroende av situa
tionen, ständigt under uppbyggnad och stadda i förändring. Forskar
na  lägger därför tonvikten på  hur  olika människor förfar i konkreta 
situationer, hur de använder kulturellt givna tanke- och handlings
mönster i mötet med andra människor och nya situationer. 

Med detta perspektiv problematiseras identiteten ofta  i mötet med 
främmande vanor och förhållningssätt. Dessa kan vara gestaltade i 
enskilda människors direkta agerande, men de kan också konstituera 
de villkor som olika organiserade verksamheter i ett visst samhälle 
utgår ifrån. Flyktingarna upptäckte snart att förlusten av vardagstill
varon också innebar förlust av den grundval för självkänsla och iden
titet som de tagit för  given. Deras sätt att handla och förhålla sig i de 
vardagliga sammanhangen erhöll sällan de resultat och de gensvar 
som de varit vana vid. 

Den motsägelsefulla kampen för  a t t  å tererövra identiteten 
Nedan följer en skildring av hur en ung, bosnisk kvinna tog upp  
kampen för  självständighet och ett värdigt liv, och hon gjorde det 
därför at t  hennes identitet var hotad. 

Kvinnan ä r  ung, välutbildad och ensamstående och har  kämpat hår t  
och enträget för at t  få  till stånd en värdig tillvaro i det nya landet. 
Hennes envetna kamp för det hon ville uppnå har  varit framgångsrik, 
idag talar hon mycket bra svenska och hon har ett arbete som mot
svarar hennes utbildning i hemlandet. Men priset för hennes strävan 
efter självbestämmande medförde under en tid, umbäranden så ge
nomgripande att hon inte längre kände igen sig själv. 



I ett försök att  t a  sig u r  »den långa trötthetsperioden» som kvinnan 
drabbades av efter den första aktiva tiden på  förläggningen flyttade 
hon  till vänner i Uppsala. »Jag var väldigt deprimerad, jag ville inte 
gå u t  och inte träffa någon, bara sitta hemma.. .  Kriget kommer ald
rig at t  ta  slut, tänker man.  M a n  försöker och försöker, vad ska man  
göra nu?« Personalen p å  förläggningen anmodade henne dock a t t  
komma tillbaka. »OK, men bara i en kista,« uppgav kvinnan a t t  h o n  
hade svarat. 

Kvinnan fortsatte därför  at t  bo  hos sina vänner och efter at t  h a  få t t  
uppehållstillstånd kunde hon  söka egen lägenhet. Klockan sex varje 
morgon ställde hon  sig utanför Bostadsförmedlingen för  at t  f å  kölapp 
nummer ett och därigenom kunna välja först av alla. 

»Under den tiden skrev jag en artikel om propaganda. O m  jag hade 
bott  i en flyktingförläggning hade jag aldrig kunnat  göra något så
dant .  Det var  mitt eget val. Inte at t  någon placerade mig någonstans. 
Det var ändå ekonomiskt osäkert och jag levde p å  gröt och fiskpin
nar.  Och så det här  med rökningen...  Det var på  något sätt min iden
titet, at t  jag rökte. Ingenting av det gamla fanns kvar, alla gamla va
nor  var borta.  Jag levde som en hund.  M e n  o m  jag röker så ä r  det i 
alla fall någonting av det gamla som jag har  kvar. . .« 

Vad som här  gestaltas ä r  inte bara vad som sker när  en människa har  
förlorat det vardagsliv som bejakade hennes identitet, känslan av vem 
hon är  som person. Vi ser också hur hon  i kampen för  at t  återerövra 
sin identitet tvingades underordna sig betingelser som ytterligare un
dergrävde denna. Med enkla ord kan  det hela beskrivas som att  hon  
måste ge upp  sitt jag för  at t  så småningom kunna vinna det tillbaka. 
Den tillvaro hon  hamnat  i måste hon  då  betrakta som det redskap 
hon behöver för  at t  kunna förändra situationen och därmed återfå 
sin identitet. 

N ä r  det gamla vardagslivet inte längre finns kvar försätts en männi
ska i situationer och tillstånd som inte bekräftar hennes föreställning
ar  o m  vem hon är ,  hon  får  inte längre de gensvar som styrker hennes 
känsla av identitet. Detta är en erfarenhet som många flyktingar p å  
olika sätt skildrar i sin dagliga strävan efter värdighet och självre



spekt, en strävan som ibland måste föras med andra medel ä n  dem 
man  varit van vid. För kvinnan ovan var de undermåliga förhållan
den hon  tvingades leva under något övergående, genom dem erövrade 
hon  andra  livsbetingelser, som bättre stämmer överens med dem h o n  
hade i hemlandet. 

Etnisk identitet 
N ä r  flyktingarna under intervjun fick frågan om sin identitet, och o m  
den var  hotad i det nya landet, då  var det inte förlusten av närstående 
människor som i första hand kom för  dem. I stället framhöll de den 
etniska identiteten där  språket sågs som ett av dess oundgängliga ut
tryck. M e n  eftersom dessa är  resultat av samvaron med andra så ser 
jag det som följdriktigt at t  fokusera analysen på  vad som förmedlas 
mellan människor. De  intervjuade var naturligtvis själva p å  det klara 
med a t t  kampen för  at t  bibehålla den etniska identiteten förutsatte 
umgänge med landsmän. D å  var det inte bara fråga o m  vad som för
medlades mellan de som delade etnisk identitet utan också hur det 
förmedlades. 

Många  som i hemlandet varit vana vid en tä t  och intensiv samvaro 
med andra  uppfattade just detta som oupplösligt förbundet med den 
etniska identiteten. Att  i umgänget med andra kunna vara spontan, 
generös och förtrolig verkade ses som det enda godtagbara mönstret 
för  mänsklig samvaro. Därför  vinnlade sig till exempel en kurdisk 
kvinna o m  at t  upprätthålla en nära  kontakt  med åtminstone t io and
r a  kurdiska familjer. »Det ä r  viktigt at t  barnen får  se hu r  man  lever 
som kurd,  det ä r  därför  vi t räffar  andra så mycket vi kan.« Det ä r  
således det som sker i mänsklig samvaro, vad som förmedlas i möten 
med andra,  som är  väsentligt för uppfattningen om vem m a n  är.  

En bosnisk kvinna jämställde förlusten av hemlandet med att h a  be
rövats sin etniska identitet: »Det ä r  svårt för  varje människa at t  för
lora sitt hemland, at t  förlora sin identitet. M a n  har  inte rät t  at t  känna 
sig som någonting längre, eftersom den du  var tidigare inte finns 
längre...» Intervjuaren tillade: »Den nationella identiteten, den 
känslan, pratar  hon  om.  Det ä r  svårt att man  inte får  vara jugoslav 



längre eftersom det landet inte finns längre... O m  man säger ' före 
detta Jugoslavien', så ä r  man  före detta människa.. .« 

Hot mot den  etniska identiteten 
Vid översättningen av en intervju med en kurdisk kvinna som hävda
de at t  hennes barn måste gifta sig med en kurd,  tillstod intervjuaren 
att  hon  förstod kvinnan, hon  var själv inställd p å  a t t  hennes egen dot
ter skulle gifta sig med en kurdisk man.  Farhågorna gällde identiteten 
som kurd.  Det som tilldrar sig mellan människor framstår som det 
väsentliga för  den etniska identitetens danande, platsen där  detta sker 
har  stor betydelse om det ä r  där fränderna finns. I intervjuarens re
flexioner åskådliggörs hur  vardagliga situationer i en »blandad« fa
milj lätt blir till en fråga o m  etnisk kamp: 

»Om min dotter gifter sig med en kurd så förstår dom varann, det ä r  
samma kultur, traditionen bhr samma. O m  hon gifter sig med en 
arab  måste barnet bli arab. Många araber ä r  bra men det kurdiska 
språket försvinner. Barnet måste lära sig arabiska, så språket och kul
turen försvinner. Varje familj har  problem och när  dom har  ett pro
blem at t  lösa så blir kanske mannen arg och då  säger han  dåliga sa
ker o m  kurderna och om hennes mamma och pappa. . .  Det ä r  inte 
bra. Alla araber ä r  inte så förstås och en kurd skulle göra p å  samma 
sätt. . .« 

»Den kurdiska kvinna som gifter sig med en arab eller med någon 
annan har  tagit en risk. Ibland kan  dom inte stanna kvar i sin gamla 
hemstad. Dom måste flytta dit mannen bor och arbetar. Och det ä r  
inte bra för  barnen. D o m  kan  inte träffa sin mammas familj så of ta  
som dom skulle behöva...  Det blir bara den arabiska släkten som 
barnen träffar.« 

En annan kurdisk kvinna uppgav att  detta at t  alltid ha bott  granne 
med araber och perser har  inneburit ständiga jämförelser. Att leva 
nära  »de andra« har  således betytt at t  medvetandet om den egna et
niska egenarten varit ständigt närvarande i vars och ens tankevärld 
och har  förmodligen också gjort sig gällande i handlingar och sätt at t  
förhålla sig både gentemot de egna och mot  de andra.  



En iransk kvinna påpekade att  hon  hade förstått at t  de som hade till
hör t  en etnisk minoritet i sitt hemland inte verkade bekymra sig över 
at t  inte tillhöra det nya landets majoritet, åtminstone inte lika mycket 
som hon  själv gjorde. Kvinnan själv saknade känslan av styrka och 
tillförsikt som hon  oreflekterat hade känt  i hemlandet genom at t  till
höra  dess etniska majoritet: 

»Det ä r  ett kämpande att  tillhöra en minoritet.. .  D u  måste alltid visa 
dig duktigare, för  du  syns ju. D u  måste vara skötsam, kapabel, jämt. 
Det ta r  p å  krafterna.  I Iran behövde jag inte anstränga mig lika 
mycket för  at t  komma p å  samma nivå.« 

Yttre kännetecken 
Etnisk identitet kan  h a  sofistikerade kännetecken som bara de invig
da  är  förtrogna med. Jag fick en antydan o m  detta när  jag hade säll
skap till tunnelbanan med den kvinnliga landsman som tagit hand  
o m  barnen till min somaliska intervjuare medan jag fick en intervju 
översatt. Denna kvinna var ung och ogift, klädd i långbyxor och med 
tunn  sjalett knuten p å  sedvanligt sätt för  en muslimsk kvinna. På per
rongen fick vi på  t jugo meters håll se en svart kvinna i lång kjol med 
barnvagn. Kvinnan i mitt sällskap höjde handen och hälsade glatt p å  
henne. »Känner du  henne?« frågade jag. »Vi känner inte varandra 
alls. Jag  har  aldrig sett henne förut!« svarade den unga kvinnan vid 
min sida och log stort. »Men vi somalier känner igen varandra. . .« 
N ä r  jag påpekade att  kvinnan väl lika gärna kunde vara f rån  Etiopien 
eller Kenya, svarade den unga kvinnan vid min sida a t t  hon  med det
samma såg att  kvinnan var somalier och detsamma gjorde tydligen 
denna. (Vi samtalade p å  engelska.) 

Ibland k a n  den etniska eller nationella identitetens kännetecken erfa
ras som en tung börda för  den enskilde. Upplevelsen verkar grunda 
sig p å  känslan av at t  i andras blickar bli vägd och mätt ,  bedömd och 
fördömd. En iransk man tillstod: »Svenskarna ser ner på  oss. D o m  
tycker a t t  vi ä r  vildar...  Jag tycker inte o m  mitt utseende och jag 
tycker inte o m  mitt namn. . .«  Intervjuaren insköt: »Han  tror  at t  folk 
tänker p å  Saddam Hussein när dom ser honom.« Mannen:  »Jag tänk
te ett tag at t  jag skulle byta namn,  inte till ett svenskt namn  utan till 



ett mera neutralt iranskt namn som man  inte direkt förknippar med 
den hä r  stereotypa bilden av islam... I skolan och p å  arbetsplatserna 
verkar d o m  vara rädda för  mig.. .  D o m  tar  avstånd f rån  mig.. .  D o m  
vill eller k a n  inte t ro  a t t  jag ä r  som dom.. .« 

Integriteten 
Särskilt under tiden p å  förläggningar och hotellhem fördes också 
kampen för  a t t  bibehålla den personliga integriteten. Personlig integ
ritet ser jag som varje människas strävan att  kunna särskilja sig f r ån  
andra,  at t  inmuta det andrum, den distans, som krävs för  känslan av 
at t  vara en hel person, ointaglig och något så när  suverän. Sin per
sonliga integritet vill man  i olika grad freda gentemot andra männi
skor, men behovet minskar ju mer familjär och privat relationen är .  

I alla samhällen finns det vedertagna normer för  hur  man  definierar 
privat och offentlig sfär (Hall 1966). Det vill säga, det fysiska av
stånd eller närhet till andra som ses som önskvärd i varje given situa
tion ä r  kulturellt betingad, dvs., den är  oreflekterat anammad utifrån 
tidiga erfarenheter. Dessa är ,  som framhållits, varken entydiga eller 
definitiva, de påverkas bland annat av i vilken samhällsklass en män
niska är  född och uppväxt. 



FÖRSTA TIDEN I SVERIGE 

Oro och utsatthet 
Bland dessa flyktingar förhåller det sig så att flertalet äkta makar 
anlände till Sverige var för sig. Männen kom i allmänhet först. Un
dantaget är  bosnierna, där familjerna kom tillsammans, utom i ett 
fall, där  de två barnen kom några månader efter föräldrarna. De 
iranska männen var alla med ett undantag unga och ogifta när  de 
kom till Sverige. Endast en av de iranska kvinnorna kom hit som 
flykting, de andra kom för att gifta sig med en landsman som redan 
bodde här  eller för att de nekades universitetsstudier i hemlandet. 

I detta kapitel står flyktingarnas upplevelser och känslor f rån den 
första tiden i Sverige i centrum. Det fundamentala i at t  vara flykting, 
at t  ofrivilligt ha  lämnat sin invanda miljö för något nytt och okänt,  
alstrade förvisso känslor av oro och utsatthet i rikt mått .  Men  det 
fanns också i själva flyktingmottagandet inslag som förstärkte dessa 
känslor. På olika sätt försökte flyktingarna förändra de omständighe
ter som ökade deras oro och sårbarhet. Men de fann sig inte bara ut
kastade i en situation som var svår att överblicka och kontrollera, de 
hade att inrätta sig med och söka hjälp f rån människor präglade av 
andra synsätt och referensramar. 

En känsla  a v  lättnad 
Det är välkänt inom forskningen att själva ankomsten och den första 
tiden i det nya landet för flertalet flyktingar kännetecknas av lättnad 
över att vara i säkerhet och att alla strapatser i samband med flykten 
ä r  överståndna. För en del var därför själva ankomstdatum förknip
pat  med positiva känslor, det är  som om en särskild strålglans allt 
framgent omger denna dag: »Det är  ett väldigt fint datum, den andra 
april, när  jag kom till Arlanda. Jag kände mig räddad. Det var slut på  
mina farhågor och min rädsla. Äntligen kunde jag sova i lugn och 
ro.« (Bosnisk man) Känslan av lättnad framstår som okomplicerad -
i ett slag har  flyktingen befriats f rån oro och vånda. Denna känsla 



förflyktigas emellertid snart. Att h a  befriats f rån  något innebar at t  
något annat  kommit i dess ställe, en ny tillvaro att inrätta sig i. 

Dessutom var flykten oftast ofrivillig, de flesta hade inte valt a t t  läm
na  sitt land och sin hembygd, bara de betingelser som kriget skapat. 
Detta, för  flyktingen grundläggande villkor, verkar ha  stor betydelse 
beträffande förutsättningarna för  at t  finna sig tillrätta i det nya lan
det. Det ä r  inte bara det at t  många vill tillbaka - när  kriget ä r  över -
de uppdagar allt mer hur mycket de är  präglade av sitt hemland, dess 
värderingar och synsätt. Just detta är en återkommande erfarenhet, 
at t  i mötet med det nya samhället, dess vardagsliv och människor, 
mer än  kanske någonsin tidigare bli medveten o m  sin särart. Och det 
frambringar frågor om identiteten, vem man är  i världen. Detta 
spörsmål ser jag som en ständig följeslagare för  varje flykting, och 
som jag därför  tagit fasta p å  i mina tolkningar och analyser i det som 
följer. 

Glädje och förstämning... 
Känslan av lättnad och glädje ä r  ofta inledningen till, vad Finlay 
(1987) benämner en »smekmånadsaktig idylliseringsfas« gentemot 
det nya landet och de människor flyktingen möter där.  En av de förs
ta  han  eller hon  möter ä r  polisen och mötet med denne har  flertalet 
beskrivit som en odramatisk, för  a t t  inte säga välvillig, tilldragelse 
under värdiga former. I de få  fall d å  poliserna uppgavs ha  framstått  
som hotfulla och omedgörliga har  detta tolkats som ett typiskt polis
beteende även o m  en och annan hade väntat sig något annat  av just 
svenska poliser. 

En ung kurdisk kvinna ansåg dock att hon hade blivit kränkt  av den 
behandling hon utsattes för  under sitt första samtal med polisen. Det 
var utan tvivel kvinnans personliga integritet som hotades vid detta 
tillfälle: 

»Pohsen rörde mig och undersökte om jag hade vapen.. .  Jag var väl
digt arg för  at t  dom rörde mig. Poliserna var aggressiva när  dom un
dersökte mig. Varför säger dom att europeiska poliser ä r  snälla..? 
D o m  här  var brutala. Det var en man som undersökte mig, det var 



inte en kvinna.. .« Intervjuaren visade på  sin egen kropp  hur  polisen 
hade rör t  vid kvinnan överallt, p å  benen, armarna.  

M e n  de första intrycken f rån  förläggningen ingav också känslor av 
olust och förvirring hos många. De  befann sig visserligen i trygghet, 
de fick m a t  och en plats at t  sova på,  men omgivningen var svår a t t  
överblicka och finna sig tillrätta i. En bosnisk man  mindes: »Det var  
kanske 700  människor där.  Det var hemskt at t  uppleva alla olika 
språk och så många människor. Dom hade olika kläder, olika hud-
färger.. .« 

Konfrontationsfasen 
Känslan av lättnad övergick snart i förstämning. En del kallade det 
depression. Många  drog sig undan och blev tysta och inåtvända, and
ra  blev irriterade och stingsliga. En bosnisk kvinna: »Det var kanske 
så at t  alla de t rauman som folk hade gått  igenom gjorde at t  dom blev 
känsliga och dom fick ett aggressivt beteende...« 

Detta ä r  inledningen på  vad Bang (1990) benämner »konfrontations
fasen», när  sorgen kommer och när  realiteterna i det nya landet f ram
träder med större skärpa. En bosnisk kvinna mindes: »Efter en tid 
börjar  man  tänka p å  allt man  förlorat. D u  är som kastad i kallt vat
ten och d u  ska börja simma...« 

Oron f ö r  a t t  inte f å  uppehållstillstånd 
Andra flyktingar som erinrade sig tiden av nedstämdhet p å  förlägg
ningen såg den som en följd av ovissheten när  det gällde frågan o m  
uppehållstillstånd. Att människor överhuvudtaget förmår  at t  leva ett 
något så när  normalt vardagsliv under denna svåra tid tolkar Nyberg 
(1985) som at t  själva hoppfullheten o m  ett förestående positivt be
sked skyddar dem mot  förtvivlan och sammanbrott .  M e n  hoppet ä r  
en skör livlina. Ju  längre tid som förflyter utan at t  m a n  får  besked 
och ju mer man  får  höra  om andra  flyktingars långa väntan desto 
svårare blir det att uthärda ovissheten. 

En ung iranier beskrev den första tiden p å  förläggningen som präglad 
av chock och förvirring. Förlusten av de invanda sammanhangen in



gav honom känslor av overklighet. »Det var som o m  jag befann mig 
mellan dröm och verklighet. Jag visste inte var min plats var.  Det 
hände att  jag vaknade mitt i natten och trodde att  jag fortfarande var  
i Iran.« M e n  efterhand upptäckte mannen enskilda människor i den 
förvirrande mångfalden runtomkring honom och samvaron med des
sa framstår idag som ett fint minne. Förutom landsmännen som 
hjälpte honom fick han kontakt med andra flyktingar som gav ho
nom perspektiv p å  den egna belägenheten. De hade andra erfarenhe
ter av förföljelse och motståndskamp än  han  själv. Och de osäkra 
framtidsutsikterna förenade dem alla. 

Naturupplevelser och livet p å  förläggning 
Känslan av overklighet förstärktes ibland av en naturskön omgivning. 
En bosnisk kvinna erinrade sig hur  vackert det var p å  förläggningen i 
Ritsem. »Det var så vackert där  bland bergen... Vet du,  Thomas 
M a n n  har  skrivit en bok som handlar o m  en ung kille som är  p å  ett 
sanatorium och den slutar med att  han  vill stanna kvar där  fast  h a n  
blivit frisk.. .  Jag kände det lite så där också. Suget att stanna kvar.  
M a n  blir lat och tappar  sina arbetsvanor.« 

En kurdisk man  tillbringade en tid i Remshyttan, men trots allt det 
vackra omkring honom kunde han  inte glömma sin belägenhet, sna
rare förstärktes hans känsla av utsatthet. »Trots at t  det låg så vackert 
och det nästan var som en semester at t  vara där . . .  M a n  diskuterade 
med de andra flyktingarna, at t  vi borde trivas... M e n  dom sa att ,  nej,  
det känns mera som ett fängelse. Men  det sa dom för  at t  d o m  var  
oroliga för  sin framtid. Och det var inte bara andra kurder jag talade 
med.« Mannen är ,  som synes, angelägen om att  framhålla at t  känslan 
av fångenskap inte hade med den omgivande verkligheten att  göra,  
den stammade ur  vars och ens o ro  för hur framtiden skulle gestalta 
sig. Den vackra omgivningen verkar ha  stått i skarp kontrast  till de 
känslor som rörde sig inom flyktingarna. 

En somalier bodde p å  en förläggning utanför Sundsvall. Det var mitt  
i vintern och mötet med den, i mannens uppfattning, karga och hot
fulla omgivningen överensstämde kanske med de känslor av utsatthet 
och förvirring som flyktingskapet inbegrep. »Det var mycket kallt 



och mycket vitt. . .  Värmeelementen fungerade inte. Och jag var r ädd  
för  alla hundar  och björnar som fanns i området.® 

Möte med  landsmän 
En del flyktingar mötte landsmän det första de gjorde i Sverige. I 
denna kurdiska kvinnas utsaga får  vi en förnimmelse av de täta band 
som ofta  förenar människor i denna grupp. Det verkar nästan som 
o m  kvinnan kommer hem i samma ögonblick som hon  sätter fötterna 
på  f rämmande mark.  »När  jag och mina barn kom till Arlanda var 
det 4 0 0  personer som mötte oss, alla var kurder. D o m  var mycket 
glada. Det var många kurder f rån  Irak som hade bott hä r  länge och 
ville veta vad som hände med deras familjer, med gerillan och med 
Saddam...« 

De somaliska männen träffade också landsmän redan på  Arlanda. 
Det verkar som o m  dessa fanns p å  plats för  at t  se till at t  nyanlända 
landsmän blev omhändertagna och fick rät t  information. M i n  sages
m a n  berättade att h a n  för  sin del ringde direkt f rån  Arlanda till en 
landsman som han  kände till och sa: »'Jag är  en flygkapten som lan
dade i Jabuti  den 29 m a j  1990. . . '  Men  det hade h a n  redan sett p å  
BBC World.  H a n  blev glad och sa 'Välkommen!' och lämnade sin 
adress.« 

Mötet  med landsmän p å  förläggningen blev viktigt för  at t  f å  struktur 
p å  tillvaron. Möjligheten att f å  tala sitt eget språk var en stor lättnad, 
at t  fritt  kunna  diskutera alla praktiska företeelser på  förläggningen, 
utsikterna för  framtiden och oron för  hemlandet. Viktigt var också 
a t t  f å  samtala med de människor med vilka m a n  i hög grad delar his
toria,  det vill säga, man  förfogar över många gemensamma minnen 
och självklara referenser. 

En bosnier mindes: »Jag träffade mina landsmän p å  förläggningen 
och vi hade många gemensamma saker at t  ta  upp  i vardagsdiskussio
nerna och det var trevligt at t  leva med landsmännen. Vi hade ett ge
mensamt öde. Vi hade kommit väldigt nära varann.« 



Etnisk eller kulturell identitet? 
Känslan av identitet grundar sig ingalunda på  enbart nationstillhö
righet, den är  också rotad i de vardagens sammanhang som alstrar 
medvetande o m  till exempel socialt betingad egenart. Att m a n  delar 
etnisk identitet betyder därför  inte at t  man  känner sig väl tillrätta 
med alla landsmän. 

Människor f rån  samma land har  tillhört oUka sociala och geografiska 
sammanhang, vilket k a n  ha  givit dem skilda uppfattningar o m  vad 
som är  »normalt« och »riktigt« när  det gäller såväl uppträdande som 
åsikter och förhållningssätt. Detta blev ibland uppenbart när  lands
m ä n  k o m  samman p å  en flyktingförläggning. H ä r  möttes människor 
som därhemma varit p å  behörigt avstånd f rån  varandra genom geo
grafiska omständigheter och viljemässiga strategier. Det uppdagades 
då  a t t  den gemensamma etniska identiteten inte utgjorde någon ga
ranti  för  sympati mellan människor som bara upplevde sig h a  språket 
gemensamt. 

Ett par  bosnier har  vittnat o m  hur  obehagligt det var at t  på  förlägg
ningen behöva sammanföras med andra bosnier som de kände sig 
f rämmande inför. En kvinna började berätta o m  några landsmän p å  
förläggningen som hade generat henne eftersom de uppförde sig p å  
ett »primitivt» sätt. M e n  hon ville att bandspelaren stängdes av me
dan  hon  berättade vad som hade hänt,  för  hon  ville inte a t t  någon 
svensk skulle få  veta hur  hennes landsmän kunde bete sig. Intervjua
ren förstod gott  at t  kvinnans möte med landsmän kunde problemati-
sera den egna självbilden. Därhemma hade inte andra bosniers sätt 
at t  leva hotat  kvinnans identitet, snarare befäste de och deras livsytt
ringar uppfattningen om vem hon själv var. 

Intervjuaren intresserade sig f ramför  allt fö r  de fenomen som låg 
bakom kvinnans upplevelser och de känslor hon  gav uttryck för .  
Åren i ett annat  land hade givit henne själv andra perspektiv på  de 
olikheter som konstituerade samhällsklasserna i staden där  h o n  själv 
växte upp: 

»Det har  alltid funnits stora klasskillnader hos oss. H o s  er har  ni  va
rit socialister, och det har  blivit jämlikhet. O m  man  åker till Sarajevo 



kan man se en stadsdel där det bor fint folk och i andra områden kan 
man se folk som aldrig har varit hos tandläkaren. Skillnaden mellan 
folk är väldigt stor hos oss. Det finns skillnader hos er också men inte 
alls så stora.« 

Intervjuaren fortsatte: »Dom här skillnaderna gör att det finns käns
lor av avståndstagande gentemot andra. Det fanns rika serbiska fa
miljer, och välutbildade och rika muslimska familjer. Och dom eko
nomiska skillnaderna var mycket viktigare i vardagslivet än dom et
niska. Utbildning och materiell standard förenade folk. Fattiga män
niskor bryr sig inte om att gå till tandläkaren fast det är gratis. D o m  
bryr sig inte... Det är en annan kultur.« 

Vardagsvärld och självuppfattning 
Intervjuaren hade blivit medveten om att hennes vardagsliv i hemlan
det hade utspelat sig i en avgränsad liten värld av sammanhang och 
människor. De  människor som var olika henne själv fanns oftast på 
betryggande avstånd. Långt borta från den vardagsvärld hon en gång 
tagit för given som självklar och oproblematisk framstår den i re
flexionens ljus som bestående av en mångfald människor med olika 
villkor och levnadssätt, delaktiga i en politisk och ekonomisk struk
tur, som både förenar och skiljer dem åt. 

Den intervjuade kvinnan ovan var ung och hade make och barn me
dan intervjuaren som är i samma ålder levde ensam, båda är välutbil
dade. Förmodligen är det så att man som ensamstående flykting på 
många sätt är mera utsatt, man måste kanske närma sig okända 
människor även bland landsmännen för att få stöd och sympati. Kan
ske finner man detta på oväntat håll när man upptäcker att de olikhe
ter som föreföll oöverstigliga i hemlandet faktiskt låter sig överbryg
gas. 

Min sagesman reflekterade; »Umgänget med andra bosnier förändras 
när man kommer till ett annat land. Till exempel att man umgås även 
med sådana som man egentligen inte vill vänta i samma busskö till
sammans med... Fast man inte är fiender... Jag träffar faktiskt flera 
olika bosnier här i Sverige än vad jag gjorde där. Hemma var jag ba



ra tillsammans med andra akademiker. Vi hade träffats redan i gym
nasiet och hade samma intressen så vi fortsatte att umgås på universi
tetet. « 

Vi har vanligtvis ingen överblick över alla de processer och tillstånd i 
vår vardag som format vår självuppfattning. Men dessa flyktingar, 
som var och en abrupt har tvingats lämna sina vardagliga samman
hang, verkar, på ett ibland plågsamt sätt bli medvetna om alla de 
förhållanden i den närmaste omgivningen i hemlandet som faktiskt 
tjänat som grundval för självkänsla och tillförsikt. 

Jag vill framhålla att det i stort sett enbart var ett par bosnier som 
tillstod att de kände olust inför vissa landsmän. Detta beror kanske 
på att de bosnier som kunde fly kriget kom från alla samhällsklasser. 
Det vill säga, människor som i hemlandet levt segregerade, i geogra
fiskt avgränsade livsvärldar, kom på förläggningarna i Sverige var
andra plötsligt mycket nära, i en påtvingad intimitet, och förväntades 
ha mer än språket gemensamt. Andra flyktingar i denna studie kom
mer däremot många gånger från välbärgade familjer, deras möjlighet 
att fly var avhängigt av att de kunde betala för sig. Kanske var dessa 
varandra mera lika inbördes än de bosniska flyktingarna visade sig 
vara.̂  Dessa andra kunde i stället klaga på andra gruppers uppträ
dande på förläggningarna som de inte heller ville bli sammankoppla
de med. 

Det hände att flyktingar drog sig undan landsmän som hade en an
nan politisk åskådning. En ung iranier berättade om sitt eget och 
andra landsmäns motvilja mot att bo tillsammans på förläggningen: 
»Vi iranier försökte hålla oss lugna. Vi var trötta på kriget och allt 
sådant. Så vi försökte hålla oss lugna. Det var därför vi inte ville bo 
tillsammans, vi iranier. Vi hade olika bakgrunder och politiska över
tygelser. Vi ville inte komma varann för nära. Olikheterna var för 
stora...« 

Landsmän och information 
De allra flesta flyktingar berättade om den hjälp de fått av släktingar 
och landsmän också efter det att de flyttat från förläggningen. Det 



rörde sig om en mängd praktiska saker, som hur man ska gå tillväga 
för att skaffa bostad, vilka turerna är när det gäller sfi (svenska för 
invandrare) och andra kurser, samt i försöken att skaffa ett arbete. 
Det hände ibland att intervjuaren blev smått förvånad när en lands
man under intervjun redogjorde för hur man ska bära sig åt för att få 
till stånd det ena och det andra. 

Den kurdiske intervjuaren som bott trettio år i Sverige skakade 
ibland på huvudet och utbrast: »Jag förstår inte var han har fått det 
där ifrån..!« För denne man var företeelsen inte ny, han såg den som 
etapp två i flyktingskapet, något som brukar inträffa när flyktingar 
kommer i kontakt med sina landsmän efter den första etappen, den 
som utgör den inledande, positiva tiden i det nya landet, när känslan 
av att ha lyckats fly med livet i behåll fyller dem med tillförsikt. 
»Konfrontationsfasen« i det nya landet ses således, utifrån denne 
mans erfarenheter av en mängd flyktingar av olika nationaliteter, 
som ett möte inte så mycket med verkliga förhållanden som med 
landsmännens ofta felaktiga uppfattningar. 

»Under den här tiden, etapp två, brukar dom få massor med felin
formation, negativa bilder som dom berättar för varann. De  här ne
gativa bilderna förmedlas av landsmän som har bott längre tid i 
värdlandet. Dom här nya människorna tar till sig dessa negativa bil
der och utsagor för dom kan inte språket än så dom kan inte bedö
ma, de tar till sig informationen nästan okritiskt... Dom förlitar sig 
på den här informationen och tror att det är så... Ibland har jag blivit 
så chockerad när jag gjort intervjuer med någon som knappt talar 
svenska: Hur kan han veta detta..?!« 

De unga ,  ensamstående männens utsatthet 
Ovan har jag framfört tanken att ensamstående flyktingar nog är me
ra sårbara i det nya landet än de som har familjen med sig. I det föl
jande ska vi granska de ensamstående männens kamp för självstän
dighet ur detta perspektiv. Dessa män var ofta missnöjda med de 
praktiska förhållandena på förläggningarna. De mindes med avsky 
hur de där tvingades dela rum med flera andra män, landsmän och 
andra, som inte bara hade andra vanor och intressen utan också helt 



andra krav på ordning och renlighet än de själva. Den personliga in
tegriteten var ständigt hotad. 

Några män berättade att de stördes av att deras rumskamrater hade 
»psykiska problem«. Detta låter oss ana en tung konsekvens av den 
påtvingade intimitet som arrangemanget medförde. En annan sak 
som ökade känslan av att inte kunna påverka och kontrollera livsbe
tingelserna var att rumskamraterna byttes ut då och då. 

Att således inte ens i den allra närmaste omgivningen kunna värja sig 
inför omständigheter som hotade den personliga integriteten, ser jag 
som en viktig anledning till att de ensamma männen ofta berättade 
om känslor av vantrivsel och misströstan när de mindes tiden på för
läggningen. De  allra flesta försökte därför i görligaste mån att bo hos 
släktingar eller andra landsmän utanför förläggningen. 

Att komma ensam eller med familjen 
Under genomgången av en intervju med en ung man framhöll min 
bosniske sagesman just de unga, ensamstående männens uttalade 
motvilja mot den reglering av deras dagliga liv som livet på förlägg
ningen medförde. Men han såg deras strävan efter frihet och obero
ende som en följd av att de unga männen faktiskt var fria och obero
ende. 

»Den förre mannen (i en tidigare intervju) gjorde precis allt som 
myndigheterna ville, för han hade familjen att tänka på. Han bodde 
hela tiden på en förläggning och fick gå till en restaurang och äta mat 
som andra hade valt. Men den här mannen tog sig större friheter, han 
är ung och har ingen familj. Han vill göra som han själv vill. Ingen 
fru eller barn som begränsar honom. Därför föredrar han att bo 
utanför förläggningen medan han väntar. De båda männen har helt 
olika situationer i sitt privatliv. En gift man med barn har ett mer in
rutat liv och kan inte leva så självständigt, så han har det kanske lite 
lättare...« 

Intervjuarens tanke att den gifte mannens »inrutade« liv skulle vara 
»lättare« än den yngre mannens uppfattar jag så att den förre med 
bibehållen självrespekt bättre kan förlika sig med givna omständighe



ter. På många sätt är det säkert så att de som kommer med sin familj 
har en lugnare tillvaro. De  får bo tillsammans, de styr och ställer för 
det dagliga livet och för barnen. Även om de bor trångt tillåter den 
inövade förtrogenheten mellan familjemedlemmar ofta en hög grad 
av fysisk närhet. De  hot mot vars och ens personliga integritet som 
denna närhet ibland ändå innebär avstyrs oftast genom invanda ma
növrer, därför att hoten mot den enhet som familjen utgör uppfattas 
som viktigare att slå vakt om. 

Varje familjs värnande, inte bara om dess medlemmars väl och ve 
utan också o m  familjelivets fortbestånd, ställer onekligen de unga 
männens exponerade ensamhet i skarpt ljus, dessa som »enbart« har 
sin självaktning att värna om. 

En familj som kommer tillsammans till ett främmande land planterar 
ett inövat samliv i en ny miljö, med nya påfrestningar som följd gi
vetvis, men var och en har alltid någon att tala med och är inte lika 
utsatt och påpassad. Andra människor kan definiera de vuxna som 
make och far och som hustru och mor, den uppenbara sociala identi
teten är nog ofta ett skydd. Man behöver inte nagelfaras jämt och 
samt. De  som hade kommit tillsammans med sina familjer gav också 
en ljusare bild av tiden på förläggning än de som kommit ensamma. 

Den bosniske intervjuaren beskrev i kapitlet »Att vara flykting« de 
brutala förhållanden som rådde mellan människorna i hemstaden in
nan han flydde. Dessa såg han som den erfarenhet som varit mest 
förödande för livskänsla och tillförsikt. Samvaron i den egna familjen 
blir då en nödvändig förskansning i en värld som raserats. Orden 
»Dom vill bara vara ifred med sin familj« ger oss en föreställning o m  
vilken läkande kraft det kan finnas i de vardagliga handlingar som 
bekräftar samhörigheten med dem som står en människa närmast, 
men också hur utsatta och sårbara de ensamma flyktingarna säkerli
gen kände sig, de som måste upprätta förbindelser med okända för 
att erhålla känslan av att vara något så när förankrade i den verklig
het som det nya landet tillhandahöll. 



Mottagningen - maskineri eller mänsklighet? 
En bosnier hade fäst sig vid en detalj när det gällde rutinerna på för
läggningen, en detalj som var tänkt att skydda vars och ens integritet 
- vilket mannen också insåg - men som likafullt ingav honom en 
känsla av obehag. »Var och en hade ett nummer och det var det som 
stod på anslagstavlan, inte namnet, om man har fått tillfällig bostad 
eller omplacering... Det är bara flyktingförläggningen som vet num
ret på varje person, ingen annan. Det är lite otrevligt att erfara att 
man har blivit ett nummer. Man är visserligen skyddad, men person
ligen känns det konstigt.« 

Mötet med det svenska samhället på förläggningarna skildrades både 
som ett möte med ett mer eller mindre välorganiserat system och som 
ett möte med människor som visserligen utövar systemets regler men 
där man som flykting inte alltid finner det gensvar och gehör för sin 
person som man hade önskat. En del sade sig ha mött »professionella 
rutiner» med »artiga« människor som hjälpte dem tillrätta medan 
andra fann sig vara utsatta för ett »maskineri» med »kallsinniga» 
människor. 

Frågan o m  hur man framstår i andras ögon ställs på sin spets när 
man befinner sig i en tillvaro som utgörs av en överordnad struktur 
av provisorium, vars rutiner i första hand är underordnade rationali
tet och effektivitet. För att betvinga dessa storskalighetens principer 
när de hotar självkänsla och värdighet vinnlade sig flyktingarna om 
att bli sedda och bemötta som medmänniskor av personalen på för
läggningarna. 

En bosnisk kvinna såg i efterhand hur det vänliga bemötande hon 
fick av personalen på hotellhemmet var delar av ett effektivt och väl
villigt maskineri: »Invandrarverkets maskineri. Det är en välkänd 
process. Allt är förutsebart, dom vet precis hur saker och ting ska gå 
till. Dom var väldigt artiga, det var en fin erfarenhet.» 

Medmänsklighet 
En hel del av de intervjuade var niåna om att påtala den goda vilja 
som de mötte hos personalen, deras försök att förstå och komma till



rätta med alla problem. De ser Sverige som ett litet kristet land i Eu
ropa som aldrig tidigare i historien tagit emot så många människor 
från så många olika länder. I ljuset av dessa fakta anser de att mot
tagningen varit bra och att de har mött människor som förmått att 
överbrygga känslor av främlingskap och likgiltighet och bemött dem 
som medmänniskor. Det är som om flyktingarna härigenom erfarit 
hur förmågan till medkänsla och sympati kan överbrygga klyftor 
mellan människor. Många är de som har socialassistenter och andra 
svenskar i sitt minne för resten av livet just för att de visat denna 
förmåga i en situation då de själva kände sig hjälplösa och tillspillo-
givna. 

En kurdisk kvinna gav exempel på hur en svensk tjänstemans enkla 
handling kan uppfattas som ett stöd i tillvaron, ett uttryck för sympa
ti: »På Bostadsförmedlingen frågade vi, min man och jag, vad det 
stod i våra papper som dom hade. Där stod det att vi var iranier. När 
jag sa att jag var kurd suddade hon bort 'iranier' och skrev 'kurd' i 
stället... Den här kvinnan på Bostadsförmedlingen har jag bara träf
fat en enda gång, men just det här att hon bara suddade bort 'iranier' 
och skrev dit 'kurd' istället, då kände jag att hon tycker om oss...« 

När en iransk man berättade om sina kontakter med Arbetsförmed
lingen framgår det att han ville förläna detta möte en anda av ömse
sidig uppskattning och respekt mellan två parter. Trots att mannen 
uppfattade sin situation på den svenska arbetsmarknaden som hopp
lös lyckades han se besöken på Arbetsförmedlingen som meningsfulla 
möten både med tjänstemannen och med landsmännen. 

»Min assistent på Arbetsförmedlingen är mera som min terapeut. 
Han ser mig i ögonen när jag kommer till honom. Han kollar att jag 
mår bra... Om han inser att jag mår bra så stämplar han mitt kort 
och ber mig komma tillbaka om tre månader... Men om han inser att 
jag mår dåligt så försöker han lugna mig och ger mig lite hopp... El
ler vi sitter och pratar bara och snackar lite tillsammans. Jag har ing
et hopp kvar när det gäller Arbetsförmedlingen. Det är för mig en 
mötesplats. Vi går dit och träffar varann vi arbetslösa iranier och 
dricker kaffe...« 



Rutiner k a n  förnedra  
Det rutinartade och standardiserade kunde upplevas som opersonligt 
också när det gällde möten med socialassistenter. En av de bosniska 
männen mindes: »Varje månad hade jag kontakt med en tjänsteman 
på socialkontoret. Men det var för mycket rutinartad behandling. Jag 
ville berätta för någon varför jag är i Sverige. Men dom behandlade 
mig med ointresse. Jag upplevde att dom inte hade tillräckligt med tid 
för att kartlägga alla mina problem. Dom begränsade samtalet till 
frågor om hälsa och skolundervisning. Men jag kände behov av ett 
djupare samtal med någon om allting.« 

Några flyktingar hade fäst sig vid att rutinerna på socialkontoret är 
desamma som de verkliga socialfallen utsätts för. Folk gör sitt jobb. 
Och de ser på sina klienter som problem att behandla. Detta kunde 
kännas svårt för dessa människor som redan hyser en grundläggande 
känsla av tillkortakommande eftersom de inte med egna krafter kan 
förtjäna sitt uppehälle. Detta gör att omständigheterna kring det 
praktiska förfarandet med utbetalningen kan upplevas som en ytterli
gare förödmjukelse. 

En bosnisk man förklarade; »De svenska socialtjänstemännen betrak
tar oss arbetslösa flyktingar, utan inflytande, som sociala problem. 
De drar oss alla över en kam tillsammans med de riktiga socialfallen, 
alkoholister, knarkare och andra som inte kan ansvara för sin familj 
och sitt liv. Det tycker jag är fel.« 

Min sagesman förtydligade: »Han ser sig inte själv som maktlös, men 
myndigheterna betraktar honom som ett socialfall. Han känner att 
han är ett problem för personalen. Tjänstemännen behandlar honom 
med samma rutiner som de behandlar alkoholisterna...» 

Närgångenhet  
En bosnisk man blev träffad av en granat som privatperson under 
kriget och med Röda Korsets försorg kom han till Sverige med sin 
familj och lades in på sjukhus. Denne man var särskilt förbittrad över 
den närgångenhet som han uppfattade att de sociala myndigheterna 
utsatte honom för. »Det var fruktansvärt att klara kontakterna på 



socialen. Dom frågade mig om allting. Varför hade jag kommit till 
Sverige? Jag blev irriterad och besviken på grund av så många känsli
ga frågor. Jag kom hit utan min egen vilja. Sverige är inte mitt val. 
Att vara fyrtio år och komma hit under sådana förhållanden... Det 
mest chockerande var att jag måste tigga pengar av någon. Att behö
va be o m  pengar för vardagslivet...« 

Mannen har nu kämpat sig igenom en lång tid av fysisk smärta och 
vedermödor. Sagesmannen konstaterade i slutet av intervjun: »Han 
har rehabiliterat sin fysik och kommit i ett bra läge psykiskt. Men 
han har en mörk bild när det gäller omvärlden och han har tappat 
självförtroendet. Han litar inte särskilt mycket på andra människor. 
Det finns många nyanser i detta som är viktiga...» 

Denne man var mån om att själv få bestämma över sitt liv och be
tackade sig bestämt för de »kommunguider« som tillhandahölls ge
nom socialkontoret. »Jag vill inte ha en svensk familj som kommunen 
har ordnat. Jag vill ha svenska vänner efter mina egna värderingar. 
Jag vill själv välja mina vänner. Jag vill inte att kommunen betraktar 
oss som omyndiga...» 

En annan bosnier prisade däremot den »kommunguide« som kom till 
familjen efter det att en »professionell och trevlig person på social
kontoret» hade berättat om att sådana fanns. »Så det kom hem en 
nyligen pensionerad kvinna till oss. Hon hade haf*: samma yrke som 
min fru. Med hennes hjälp lärde vi verkligen känna Uppsala. Jag blev 
överraskad över att hon var så trevlig. Jag kunde inte tro att det 
fanns någon som på ett så mänskligt sätt hjälper andra människor så 
som hon gjorde. Det är helt otroligt att någon avsätter så mycket tid 
på andra. Det får vi aldrig glömma.» 

Kulturkunskap 
En ung iranier delade upp personalen på förläggningen i två grupper, 
en som var »mänsklig» och en som behandlade flyktingarna på ett 
»mekaniskt» sätt. »Den första gruppen trodde på vad vi sa. Den and
ra gjorde bara sitt jobb, det var inte viktigt för dom att jobba med 



flyktingar. Vi behandlades på ett mekaniskt sätt. Vi behandlades som 
maskiner, inte som människor.» 

Intervjuaren ville förtydliga: »Med maskiner menar han, att han är 
upprörd över att det i ett flyktingläger finns personal som... När vi 
kommer till Sverige föreställer vi oss att dom som jobbar med flyk
tingar gör det av ideologiska skäl, att det finns ett intresse hos dom 
för flyktingfrågor och de mänskliga frågorna kring detta. När han 
behandlades på det här sättet, mycket byråkratiskt, det var bara ett 
jobb vilket som helst för dem... Det gjorde honom besviken...« 

En kurdisk kvinna ansåg att personalen på förläggningar borde ha 
mera kunskaper om flyktingars kultur och traditioner: »Här ligger 
det största ansvaret på dem som har till uppgift att hjälpa alla dessa 
människor. Man ska inte kategorisera alla invandrare. Dom som ar
betar i mottagandet måste vara kunniga på just de länder som dom 
asylsökande kommer ifrån. Dom måste känna till deras traditioner 
och deras psykologi. Då blir det lättare att hjälpa dem när du vet vad 
det är för människor som sitter bredvid dig...« 

Intervjuaren hade kännedom om vad som rörde sig inom kvinnan när 
hon berättade detta och kompletterade därför hennes utsaga; »Hon 
har en granne, en annan kurdisk kvinna, som fortfarande är utan up
pehållstillstånd. Så hon vet hur det är att vara flykting... Det handlar 
om att se dem som individer och lyssna på dem. Men dom som job
bar på flyktingmottagningen är kallsinniga. Dom är inte positiva, 
dom tittar på invandrare uppifrån: Vi är tvungna att hjälpa er... Dom 
tänker inte, stackars människor... « 

Det är naturligtvis ingen nackdel om de som arbetar inom flykting
mottagningen har kunskaper om de länder flyktingarna kommer ifrån 
och de traditioner och övertygelser som är gängse där. Men den 
springande punkten, den ovärderliga färdigheten, är nog förmågan 
till inlevelse utan vilken alla andra kunskaper står sig slätt. Det visste 
också den kurdiska intervjuaren för hon tillade: »Varje människa har 
sin egen saga, och om assistenten kan den här sagan och vet lite 
grann om just det här landet, så hjälper man till att samarbeta... « 



Kulturkunskap - för  vems skull? 
Men det är inte alltid lätt att handskas med »kulturkunskap«. En 
kurdisk man som arbetade i en städfirma hade fått veta att hans ar
betskontrakt inte skulle förlängas därför att arbetsledaren ansåg att 
han städade dåligt. När mannen opponerade sig inför de ansvariga 
för firman fick han höra: »'Vi tror mera på arbetsledaren, för han är 
svensk. Vi vet att lögnen är ett viktigt inslag i er kultur'.« 

Intervjuaren upprördes när han hörde landsmannen berätta: »Du kan 
tänka dig! En så modig person! Vilka fördomar dom kan ha... En 
annan gång hade dom frågat honom: 'Vi ska nu utse en ny arbetsle
dare och det blir en kvinna. Du har väl inte något emot det?' D o m  
hade väl läst att människor som är muslimer... Det är kanske väl 
menat, men det är dumt... Men han hade svarat: 'Jag har riskerat 
mitt liv i gerillarörelsen och kämpat för ett system som respekterar 
jämställdhet och rättvisa mellan män och kvinnor! Det är klart jag 
inte har något emot att få en kvinnlig arbetsledare! Det är ett viktigt 
element i min kamp att kvinnor och män ska behandlas lika.'<' 

Vikten a v  inlevelseförmåga 
Det en människa förmår att göra för en annan människa beror på o m  
hon förmår att se den andres belägenhet som sitt personliga ansvar. 
Många flyktingar bemödade sig därför om att väcka inlevelse och 
medkänsla hos de tjänstemän de mötte. Att framstå som medmänni
ska med begripliga behov och önskemål sågs kanske som en väg att 
bryta igenom den distanserade attityd som ibland verkar ha ledsagat 
den professionella hållningen hos tjänstemännen. I många fall verkar 
det ha varit uttrycken för ett personligt engagemang i just deras pro
blem som ingivit flyktingarna en känsla av att ha blivit sedda och er
kända som medmänniskor och som därför gjorde dessa möten till 
oförglömliga minnen. 

En bosnisk kvinna hade kommit till Sverige med sin man. Deras båda 
söner fanns i Belgrad hos farföräldrarna dit de begivit sig med en an
nan släkting för att det ansågs säkrare där än i hemstaden. Makarna 
började genast kämpa för att få hit sina söner, en kamp som rymde 
mycken oro och vånda men som till slut kröntes med framgång; da



gen före julafton, fyra månader efter föräldrarna, anlände de båda 
pojkarna. Kvinnan är idag full av lovord över socialassistentens in
satser för att få hit sönerna: 

»Det var en kvinna som visade oss stor förståelse. Hon skrev själv 
ansökningar om att barnen skulle få komma. Hon ringde tusentals 
gånger och försökte påskynda det hela. Jag kunde inte reagera, jag 
bara grät... Jag vet inte hur många gånger hon ringde till Invandrar
verket, hon gjorde allt... Och barnen kom till julen!« 

Att själva arbetssituationen är kringgärdad av regler, föreskrifter och 
begränsade resurser kan i ett fall som detta ses som något ovidkom
mande som måste kringgås och övervinnas. Intervjuaren var ute efter 
att tydliggöra just detta, för hon ställde frågan: 

»Varför gjorde hon så tror du, ingick det i jobbet eller ville hon hjäl
pa en människa..?« Kvinnan: »Det kanske ingår i hennes profession, 
men så mycket som hon ringde det kan bara en människa göra för en 
annan människa. När hon såg mig gråta blev hon rörd. Och jag 
kommer aldrig att glömma henne.« 

Men det är förvisso inte lätt att hålla empatins låga vid liv. Många 
gånger uppgavs arbetssituationen ha varit övermäktigt krävande på 
förläggningarna. Åtskilliga hade med egna ögon sett hur personalen 
bringats till gränsen för sin ork och förmåga. En iransk man berätta
de: »Bemötandet från personalen på förläggningen var bra. Men så 
småningom blev allting värre och värre. Det kom fler och fler flyk
tingar och personalen blev allt tröttare. Varje ny grupp hade nya 
problem. Personalen orkade inte med att lyssna på alla klagomål och 
problem från alla. Det påverkade deras humör och dom blev mindre 
och mindre engagerade.» 

Min bosniske sagesman frågade en man hur kontakterna med perso
nalen på förläggningen varit och i hans positiva svar finner vi att det 
mekaniska elementet gällde organisationens struktur inte dess inne
håll: »Jag tycker att det är väldigt bra organiserat hela mottagningen 
av nya flyktingar. Alla följer rutiner och allting stämmer. Jag var 



nöjd och i dagsläget när vi påminner oss om denna period så är det 
skönt att minnas några av de ansikten som var så vänliga...« 

Tiden p å  förläggning - en  övergångsrit 
Många, särskilt männen, sade sig ha uppskattat det standardiserade 
bemötandet de fick på förläggningen. De beskrev det som »professio
nellt«, »effektivt och lika för alla«. Det ingav dem förtroende. En 
iransk man såg i efterhand detta, att ha levt på förläggning, som en 
övergångsrit. »Det är som en 'rit de passage' till det svenska samhäl
let. Jag kan jämföra den med livet på militärförläggningen, 'lumpen'. 
D o m  yngre lär sig att bli män genom att göra 'lumpen', så säger vi i 
alla fall. Det är samma sak med flyktingförläggningen, man lär sig 
mycket om svenskt liv och man lär sig språket.« 





ARBETE 

Människans v ä r d e  
Westin (1986) talar om agensen, dvs. att kunna fatta egna beslut rö
rande de egna levnadsvillkoren, som grundläggande för en människas 
känsla av självrespekt. Förlust av agensen blir då något av det värsta 
som kan hända. 

Denna förmåga är nära förbunden med de föreställningar som varje 
människa har om sitt eget värde för andra och i vilka sammanhang 
hon kan erfara att detta hennes värde äger giltighet också i det nya 
landet. Man kan säga att en stor del av de intervjuade flyktingarnas 
förväntningar och farhågor handlar om detta: På vilket sätt kan jag 
göra mig gällande med de förmågor och kunskaper jag har? I vilka 
sammanhang kan jag medverka? Och vad är priset jag måste betala? 
Hur mycket måste jag förändra mig själv för att passa in i livet här? 
Om jag inte kan göra mig gällande med de färdigheter jag redan har, 
i vilken mån kan jag tillägna mig nya utan att min identitet går förlo
rad? 

För flyktingen uppdagas ofta att de redskap och strategier som krävs 
för att kunna fullfölja de beslut man fattar är annorlunda i det nya 
landet. De vägar man brukade gå och de åtgärder man brukade vidta 
visar sig ofta vara gagnlösa när man inte längre befinner sig i det eg
na samhället. Detta gäller alldeles särskilt när flyktingar försöker 
skaffa arbete. 

Det är inte lätt att vara en somalisk man på den svenska arbetsmark
naden. Alla intervjuade somaliska män är idag arbetslösa. En man 
som först kom till Gotland använde en för honom beprövad metod 
när han redan efter ett par dagar på förläggningen började ringa runt 
till arbetsgivare som annonserade efter arbetskraft i lokala tidningar. 
Mannen kunde engelska och han fick ett par tillfälliga arbeten. Men 
numera räcker inte de egna initiativen. Kontakterna med Arbetsför
medlingen är nedslående. Mannen erbjuds kurser i datateknik fast 
han ber om att få en annan utbildning. Något dessa män och även 
andra flyktingar inte kan förstå är varför människor utbildas på kur



ser som inte leder till några arbeten. Många har gått den ena kursen 
efter den andra och är fortfarande utan arbete. 

Åtskilliga av de intervjuade uppdagade att när de försökte skaffa ar
bete, så måste de underordna sig ett system som sällan beaktade de 
kunskaper och förmågor som de redan hade tillägnat sig. De hade 
erfarit att man på Arbetsförmedlingen i ringa grad fäste avseende vid 
vad de under många år sysslat med innan de kom till Sverige. 

Yrke - identitet 
Identiteten och känslan av att ha ett värde, är ofta knuten just till yr
ket. Särskilt bland männen var det därför vanligt att de under inter
vjun med både entusiasm och saklighet redogjorde för vad de sysslat 
med i hemlandet. Längtan efter att få göra en insats stod fram med 
skärpa när det nya samhället förmenade dem just det som skulle 
kunna ge deras tillvaro stolthet och berättigande. En kurdisk man 
medgav: »Man måste ha ett arbete i det här samhället, man kan inte 
leva annars. Och jag vill gärna gå tillbaka till mitt gamla yrke som 
mekaniker. Jag tycker mycket om att vara mekaniker.« 

Särskilt de manliga intervjuarna, och då speciellt den kurdiske och 
den bosniske, vinnlade sig om att framhålla de intervjuades kompe
tens i sitt forna yrke. Ibland fick jag en förnimmelse av att det var en 
särskild akt av respektfullhet gentemot den intervjuade som föran
ledde denna uppmärksamhet. 

Framför allt för dem som inte längre är unga var det tungt att erfara 
att de ofta förväntades börja utbilda sig på nytt, en fas i livet de upp
fattade som överstånden och som hörde ungdomen till. De  hade ju 
redan ett yrke som inte enbart givit dem försörjning utan också en 
position, en plats i samhället. N u  stod de inför beslutet att sätta sig 
på skolbänken igen och kanske ta studielån för att eventuellt få ett 
arbete så småningom. I en situation där flyktingarna redan uppfattar 
sig vara i underläge - att tillsammans med svenskar konkurrera o m  
de jobb som finns - förväntas de dessutom återgå till den fas i livet då 
de ännu inte skaffat sig ett yrke och därmed inte heller hade en posi
tion i samhället. 



Arbete ge r  delaktighet 
Flertalet flyktingar var medvetna om att det är genom delaktighet 
man erövrar en plats i det nya samhället. Och då är ett arbete det all
ra viktigaste redskapet. Sysslolösheten blir en plåga. En bosnisk man 
talade för flertalet av de intervjuade när han konstaterade: »Man kan 
påverka sin situation bara genom att få ett jobb. Man måste ha plik
ter, följa rutiner, om man vill kunna känna sitt värde. Det finns bara 
en väg till integration i samhället och det är arbetet, vilket arbete som 
helst. Utan arbete är det illusoriskt att försöka skapa integration. Mi
na barn har redan integrerats genom skolan. Bara jag står utanför.« 

En kurdisk kvinna hade i många år arbetat i motståndsrörelsen som 
sjuksköterska och barnmorska, ett arbete som hon berättade om med 
stolthet och glädje. Självklart utgick hon ifrån att hennes erfarenheter 
och kunskaper också skulle kunna komma till nytta i det nya landet. 
Men på Arbetsförmedlingen kunde hon inte hävda dessa kunskaper, 
där förvandlades de till kuriosa utan värde för hennes framtid i Sveri
ge. Kvinnan är idag besviken och dessutom förbryllad över att de ar
betsuppgifter som hon ser som en naturlig följd av vardagslivet krä
ver formella verifikationer i det nya landet. 

»Jag saknar mitt jobb. Jag har tänkt på mitt arbete hela tiden sedan 
jag kom hit. Jag har alltid hjälpt människor som blivit skadade och 
sjuka. Jag tänker på mina människor där borta. När jag sökte jobb 
på Arbetsförmedlingen och berättade vad jag hade arbetat med så sa 
dom att jag inte hade erfarenhet som diskare. Och inte av arbete med 
gamla människor heller. Men jag trodde att arbetet med att diska och 
ta hand o m  gamla var naturliga arbeten som alla kan göra. D u  behö
ver igen utbildning för sådant. Jag var mycket förvånad och dom 
kunde inte hjälpa mig. Det gjorde mig mycket trött och ledsen.« 

En annan stötesten är att de flesta arbetsgivare kräver intyg på att 
den som söker arbete har erfarenhet av arbetslivet i Sverige. De  so-
maliska männen är nästan alla förfarna när det gäller att i språkliga 
bilder förmedla sina tankar och upplevelser och just denna erfarenhet 
framfördes på detta sätt av en av dem: »Arbetet är som vattnet. Det 
finns problem med bristen på vatten i mellersta Somalia. Om dom 
borrar och det finns banditer som står vid vägarna kan man inte gå 



till brunnen...» Intervjuaren översatte: »Han menar, att han gick till 
Arbetsförmedlingen i sju år och fick inget arbete. Alla arbetsgivare 
han mötte frågade om han hade jobbat tidigare...« 

Landsmännens uppfattning om vem man ä r  
Den somaliske intervjuaren berättade att han i det nya landet tar sig 
an arbetsuppgifter som han aldrig skulle utföra i sitt hemland, något 
som förfasar landsmännen. Deras uppfattning om vilka de själva är 
och vad de därför med bibehållen självrespekt inte kan befatta sig 
med, skakas i grunden när deras landsman och like gör just detta. 

»Somalier gillar inte att arbeta som lokalvårdare. Dom vill jobba på 
bank, på en flygplats... För oss är lokalvårdare ett smutsigt yrke. 
Många frågar mig varför jag arbetar som lokalvårdare och ett par 
stycken råkade se mig på nyheterna på TV.« Leende berättade man
nen att efter ett inslag i Rapport från en bank där han under några 
sekunder uppenbarat sig som städare fått uppbragta kommentarer 
från sina landsmän. Alla hade inte själva sett inslaget, men nyheten 
om landsmannens simpla arbetsuppgift hade snabbt spritt sig i den 
somaliska gruppen. »Så många är arga på mig...' D u  som har utbild
ning...' säger dom. Men jag säger: 'Jag bor här och då är jag tvungen 
att arbeta. Det spelar ingen roll vad det är. Det som finns det tar jag. 
Det är ingen skillnad om man är statsminister eller städare...'« 

Denne man går sin egen väg, han har sett vart sysslolöshet och upp
givenhet kan leda. Han tar avstånd från många somaliska mäns vana 
att samlas i stora grupper på T-centralen där de, enligt honom, för 
ändlösa och fruktlösa diskussioner om Somalias framtid. Att vid
makthålla sin identitet i främmande land innebär för denne man att 
hålla sig borta från sådana sammanhang som förhindrar ett värdigt 
liv även om dessa också befäster samhörigheten med landsmännen. 
Han skaffar således ett arbete för att kunna försörja sig och familjen, 
något som samtidigt fjärmar honom från landsmännen eftersom själ
va arbetsuppgiften förnekar den kollektiva identitet dessa män värnar 
om. 



Man kan fråga sig vad ett sådant avsteg från en gemensam självsyn 
får för konsekvenser för mannen ifråga när det gäller gemenskapen 
för övrigt med de andra somaliska männen. Jag ställde emellertid ald
rig denna fråga till intervjuaren. Men av hans berättelser om livet i 
den somaliska gruppen i stockholmstrakten framgick att han kände 
så gott som alla och att han tagit på sig en uppgift som medlare och 
rådgivare i olika slags konflikter och att han ofta var tolk åt lands
männen eftersom han behärskar svenska mycket bra. Dessutom, den 
delaktighet i samhällslivet som hans förkättrade arbete medför, ger 
honom sannolikt inblickar i förhållanden som landsmännen inte har 
och kanske också kontakter med andra, något som ger honom nytti
ga kunskaper om hur man ska bära sig åt i olika situationer. Därige
nom blir han kanske ännu mera värdefull som medlem i den somalis
ka gruppen. 

De  flyktingar som hade yrkesarbetat i hemlandet ville allra helst fort
sätta med samma slags arbete i det nya landet. Men för de allra flesta 
grusades denna förhoppning. För de som överhuvudtaget lyckades få 
ett arbete låg det oftast under deras utbildningsnivå och yrkeskompe
tens. I en sådan situation gäller det att inför sig själv och andra upp
rätthålla vissheten om vad som föranlett degraderingen, vilket den 
somaliske intervjuaren på detta sätt demonstrerade: 

»När jag var lokalvårdare på Tomteboda var det en tjej som sa att en 
svensk pilot aldrig skulle acceptera att arbeta som lokalvårdare. 'Det 
skulle jag inte heller göra - i Somalia', svarade jag...« 





DEN E G N A  KULTUREN 

»Det ä r  e n  annan  kultur« 
Den nya omgivningens avvikande förhållningssätt ställde ibland flyk
tingarnas egna synsätt och vanor i blixtbelysning på så sätt att mötet 
med det annorlunda och främmande framhävde den egna särarten. 
Denna särart uppfattade flertalet inte som individuell utan som något 
de delade med andra, i första hand landsmännen. »Det är en annan 
kultur«, konstaterade de ibland när de beskrev ett sådant möte och 
den egna hållningen i en viss situation. 

Ansvar fö r  and ra  
Min somaliska sagesman hade blivit medveten om att den ansvars
känsla i förhållande till andra som var självklar i hemlandet inte ver
kade finnas mellan människorna i det nya landet. Hon konstaterade: 
»Vi somalier har en annan kultur. Om man ser en flicka eller någon 
som har problem, då är det inte så viktigt om vi känner personen se
dan tidigare. Vi hjälper personen ändå. Det finns många som inte 
känner dem de hjälper. Flickorna är viktigast, dem ska man ta hand 
om. Vi har kanske inga släktingar här, då kan andra hjälpa till...« 

Det var när jag hade uppdagat att en av de intervjuade somaliska 
kvinnorna bodde tillsammans med en, för henne, tidigare okänd so-
malisk familj - och jag undrade varför - som intervjuaren såg sig för
anledd att förtydliga det för henne självklara; Ingen ung kvinna utan 
familj kan bo för sig själv. Hon måste skyddas i kretsen av en familj. 

Det är inte första gången vi möter utsagor av detta slag. Invandrare 
och flyktingar som vittnar om ett annat slags beredskap inför andra 
människor, en större öppenhet inför deras belägenhet och behov. 
Skälet är givetvis att någon annan tillförlitlig hjälp sällan stod att få i 
hemlandet. Men själva inställningen och beredskapen ger oss onekli
gen en föreställning om med vilken säkerhet människor med sådana 
erfarenheter betraktar sin omvärld. Saker och ting ska vara på ett 
visst sätt, i annat fall åligger det dem att ingripa. En sådan hållning 
kräver att folks förhållanden och tillstånd dryftas med andra, dels för 



att var och en ska kunna pröva de egna intrycken och dels för att 
man ska komma fram till hur man bäst kan hjälpa. I en sådan atmo
sfär hävdas och försvaras allmänna normer som anses oundgängliga 
för ett värdigt liv mellan människor som ser det som sin självklara 
plikt och angelägenhet att ha också andras välbefinnande för ögonen. 

Intervjuerna med somalierna, både män och kvinnor, vittnar om stor 
kännedom om landsmännen både i Sverige och i hemlandet. Att be
söka moskén är viktigt inte minst för att man då träffar de landsmän 
som bor i andra delar av staden. Andra flyktingar, särskilt iranier och 
kurder, påtalade ibland, med obehag och förundran, den individua
lism som de ansåg är förhärskande i Sverige. 

Det personliga umgänget  
Många invandrare och flyktingar har i olika sammanhang berättat 
om hur mycket de i Sverige saknar det okomplicerade och personliga 
umgänget mellan människor som de varit vana vid från hemlandet. 
Flyktingarna i denna studie torgför ofta samma saknad. Svenskarna 
uppfattas som kyliga och svåra att komma in på livet. Deras strävan 
att uppträda korrekt och objektivt i egenskap av tjänsteman, och att 
upprätthålla ett mått av distans och oberoende i förhållande till sina 
grannar, uppfattar flyktingar många gånger som avståndstagande och 
nedlåtenhet. Deras försök att bryta isen har inte alltid varit fram
gångsrika och de vet ofta inte hur de ska bära sig åt för att upprätta 
det slags relationer de finner önskvärda. 

En kurdisk kvinna yppade sin förundran över att inte längre spontant 
kunna förmedla sina egna sinnesstämningar till sina grannar och inte 
heller självklart få ta del av deras glädje och bedrövelse. »I Sverige 
bryr sig ingen om sina grannar. Ingen frågar varför du är glad eller 
ledsen. Dom säger bara hej, hej...« 

En iransk man hade efter många år i Sverige kommit fram till att de 
enda tillfällen då han kunnat prata personligt och engagerat med 
svenska män var när de var spritpåverkade. »Men dagen därpå kun
de dom bete sig som om vi inte kände varandra alls...« Denne man 
hade insett att gemenskapen med svenska arbetskamrater aldrig kun



de ta sig sådana uttryck som han själv längtade efter, och den samva
ro som stod till buds valde han därför att avstå ifrån. 

»På kafferasterna pratar dom antingen om sina bilar eller båtar... 
Och jag har lärt mig koden, jag vet vad en svensk är intresserad av, 
men jag är helt utanför det där. Jag vill prata om andra saker. Men 
svenskar vill inte prata om sina övertygelser, vad dom har för idéer, 
dom vill framför allt undvika konflikter. För mig måste det finnas 
konflikter i livet, man måste kunna kritisera varandra. N u  när jag har 
lärt mig dom koder som behövs för att kommunicera med svenskar 
så har jag inte något intresse kvar att göra det... Jag förstår vad en 
svensk arbetskamrat vill ha men jag kan inte ge honom det... Det är 
mitt problem...« 

En iransk kvinna hade emellertid upptäckt att det finns fördelar med 
ett mera "svenskt" umgängessätt. »Vissa saker var fel som jag gjorde 
(i hemlandet). Till exempel när vi pratar så pratar alla iranier samti
digt, men när svenskar pratar så är det en som pratar och alla andra 
lyssnar på honom. Hemma vill alla säga sin sak, men ingen vill lyss
na. Men det har jag lärt mig under åren här, att det är fint det här att 
lyssna på varann. Men när jag kommer tillbaka hem igen så pratar 
jag också hela tiden... Där måste man hävda sig. Ingen lyssnar på 
en...  Man måste göra så där borta... Men att fortsätta på det sättet 
här vore ju dumt...« 

Förtröstan p å  auktoriteter 
Det är påfallande hur tillitsfullt många flyktingar fann sig i att bli 
omhändertagna och vägledda inte bara av landsmännen utan också 
av de svenskar de mötte i mottagningsförfarandet. Kanske är detta en 
följd av »idylliseringsfasen« och de höga förväntningarna på värd
landet, men det kan också ses som en självklar inställning till dem 
man uppfattar som auktoriteter. Många flyktingar kommer från 
samhällen som är traditionella i den grundläggande bemärkelsen att 
de äldre har en stark ställning i kraft av sina erfarenheter och kun
skaper. I dessa samhällen är ungdomar vana vid att söka hjälp och 
vägledning hos den äldre generationen, och då inte enbart föräldrar 
och andra släktingar. Man kan se det som ett sätt att försöka bibe



hålla känslan av identitet när flyktingar försöker återskapa det slags 
relationer och förhållningssätt mellan människor som de varit vana 
vid från hemlandet. 

En ung kurdisk kvinna tillkännagav sina erfarenheter av det sociala 
livet på en arbetsplats i Sverige där hon hade praktiserat. Också hon 
hade blivit medveten om att hon var präglad av andra synsätt och att 
hon därför inte alltid kunde delta i samvaron med jämnåriga svens
kor. »För med min bakgrund kan jag inte prata om 'sex'. Men i Sve
rige är det normalt. Så jag var bara tyst och lyssnade eller gick någon 
annanstans. Så jag var inte så nära dem. Det är normalt för dem, men 
inte för mig... Det är en annan kultur.« Hon sökte sig istället till två 
äldre kvinnor och fann sig väl tillrätta i att få framstå som den hon 
uppfattade sig vara, en oerfaren ung kvinna. »Dom var mycket snälla 
mot mig och visade väg för mig. Vad som var bäst för mig att göra, 
när det gällde allting. Dom visade mig saker och lyssnade på mina 
problem och hjälpte mig att lösa dem. Dom var från Norrland.« 

Relationen förä ldrar -barn  
En annan ung, kurdisk kvinna berättade att hon varit mycket yngre 
än alla de andra på svenskkursen. »Men det var kul. Jag tyckte o m  
dom. Jag var som deras barn. Dom var bosnier.« 

När den somaliska intervjuaren frågade en kvinna hur hon bemöttes 
av personalen på förläggningen möter vi i hennes svar ett synsätt som 
placerar det ideala bemötandet i intimsfärens erfarenhetsvärld. 
»Människor är olika. En kvinna som var sjuksköterska var som en 
mamma. Några assistenter var också som mammor...« 

Flera flyktingar beskrev sina kontakter med svenska socialsekreterare 
och andra tjänstemän som gott när dessa verkade ha barn - föräldra-
relationen som modell. De intervjuade berättade hur de uppmuntrats 
och tröstats, de har ingenting emot det icke-jämlika i situationen så 
länge underordnandet inger dem en känsla av värme och omtanke. 
En kurdisk kvinna berättade om sina goda erfarenheter av svenska 
tjänstemän: »På Arbetsförmedlingen kramade handläggaren om mig 
när jag berättade om det här barnet som jag hade förlorat. Hon tog 



mig i famnen och kramade mig. Hon gav mig en näsduk för att jag 
grät så mycket. 'Ibland måste vi få gråta,' sa hon.« 

Förbundet mellan föräldrar och barn står alltså som önskvärd modell 
för mänskliga relationer när en av parterna är i underläge eller bero
endeställning. Medkänsla och handfast stöd förmedlade genom ett 
väl beprövat och allmänt accepterat mönster. Men detta förbund kan 
också ses som inbegripande exklusiva förpliktelser gentemot barnet 
som utesluter andra vuxna. Detta stod klart, när den somaliska inter
vjuaren berättade att hennes barn trakasserades av sina klasskamra
ter. När jag frågade om hon hade talat med läraren om detta svarade 
hon: »Det är föräldrarna som fostrar barnen.« Barnens föräldrar ha
de kvinnan ingen kontakt med och lärarens uppgift såg hon enbart 
som kunskapsförmedlare. 

»Analfabet-människa« 
Vi har tidigare konstaterat hur viktigt det är för en människa att 
kunna fatta egna beslut rörande det egna livet. Om man är van vid 
att agera självständigt, kanhända man ska tillägga. Kanske ska man 
formulera det så, att det väsentliga är att kunna handla adekvat uti
från den man upplever sig vara i förhållande till andra. Den som varit 
van vid att söka sig till äldre för stöd och vägledning är kanske inte 
alltid hjälpt av att få veta att hon nu ska fatta beslut på egen hand. 
»Självständigt agerande« utgår inte alltid från »individuellt oberoen
de». 

En »underdånig» hållning hos de intervjuade kunde också ses som 
föranledd av mindre gynnsamma levnadsvillkor. När en ung kurdisk 
man beskrev sina kontakter med personalen på förläggningen gjorde 
han det i en anda av respekt och tillit. Intervjuaren tolkade detta uti
från det faktum att mannen var analfabet och därför inte van vid att 
bestämma över sig själv, istället förUtade han sig på andra männi
skors välvilja och omdöme.: 

»I stället för att säga 'min assistent' på förläggningen så säger han 
'den som är ansvarig', 'the guardian'. Det här att förlita sig på andra, 
en äldre bror, far eller mor, det är ett sätt att erkänna sin beroende



ställning. Speciellt fö r  en analfabetmänniska, han  har  förlorat agen-
sen, styrkan a t t  agera.. .  D å  erkänner han  att  det finns någon som h a n  
kan  lita på.  Och h a n  är  ärlig gentemot denne, förtroendefull.» 

Att  befinna sig i beroendeställning verkade dock inte innebära någon 
negativ känsla av underläge för  den unge mannen utan snarare en po
sitiv känsla av förtröstan och tillit. N ä r  han  berättade hur  h a n  hade 
lagt f r am sina önskemål för  personalen p å  förläggningen räknade h a n  
med deras intresse och välvilja: »Jag talade med personer som var  
ansvariga för  mig p å  förläggningen. Jag sa at t  jag inte kunde b o  till
sammans med folk som inte ä r  renliga och att  jag gärna ville b o  en
sam. Och det ordnades så a t t  jag fick b o  för  mig själv. Jag  sa också 
at t  jag är  analfabet, a t t  jag ville lära mig läsa och skriva. Och d å  ord
nade man  så at t  jag fick gå i skolan två dagar i veckan.« 

Ömsesidighet 
Den vördsamma hållningen gentemot dem han  uppfattar som aukto-
riteter hindrade inte mannen f rån  at t  se det ömsesidiga i relationen. 
M a n  ger något  och man  får  något tillbaka. »Ingen har  behandlat mig 
illa. M e n  jag ha r  också uppfyllt mina skyldigheter. Jag gick i skolan 
och jag arbetade när  jag skulle det. Jag följde reglerna till punkt  och 
pricka.« Det ä r  inte så a t t  mannen saknar värdighet och integritet, 
men han  förbinder inte dessa begrepp med individuellt oberoende 
utan snarare med hur pass väl han  lyckas inordna sig i samspelet med 
andra  människor i en viss situation. M e n  han  erkänner sitt beroende 
av andra  människors välvilja, han  är ingen ensam kämpe, beredd a t t  
betvinga hela världen...  

Ett fåtal flyktingar har  uppehållit sig vid det förhållandet a t t  det inom 
flyktingmottagningen så småningom infördes regler o m  att  m a n  an
tingen måste arbeta några t immar om dagen eller gå i svenskunder
visning för  at t  erhålla ekonomiskt understöd. M e n  det ä r  bara en  
m a n  som fann detta förfarande kränkande. M e n  d å  talade h a n  inte i 
egen sak. I stället uppgav han att  flera av hans landsmän lidit av a t t  
på  detta sätt kontrolleras och ställas till svars. 



De som inte har  nämnt  dessa regler under intervjun har  förmodhgen 
inte tyckt illa vara, de har  i alla fall inte erinrat sig dem när  de tillfrå
gats o m  flyktingmottagningens negativa sidor. Att vara sysselsatt med 
praktiska bestyr eller språkinlärning är  säkert välkomna avbrott  för  
de flesta i väntan p å  uppehållstillstånd, även om det ä r  förbundet 
med ekonomiska villkor. M e n  ingen annan har ,  som den unge kurden 
ovan, beskrivit förhållandet mellan sina egna insatser och ett gott  
bemötande f rån  personalen som ett ömsesidigt avtal med underför
stådda regler mellan två parter. 

Ritualiserad distansering 
Vardagslivet lär oss hur  vi ska förhålla oss till andra människor både 
de som ä r  våra likar och dem vi uppfattar som annorlunda. Samvaro 
undvikes eller upprätthålles på  sätt som är  entydiga därför  at t  käns
lan av identitet och samhörighet med dem som är  ens likar kräver di
stans till de andra,  de som är  främmande och annorlunda. Ibland ä r  
distansen geografisk och både underlättar och förstärker främling
skapet mellan olika grupper. Men  ibland upprätthålles distansen ge
n o m  hävdvunna och oproblematiska rutiner varje dag. 

N ä r  min iranska sagesman berättade om sin uppväxt i en medelklass
familj i Teheran fick jag veta at t  det tvärsöver gatan bodde en fattig 
familj som livnärde sig på  at t  arbeta för  hennes egen och andra bättre 
bemedlade familjer i deras hem. N ä r  jag fick veta att det fanns barn i 
den fattiga familjen frågade jag intervjuaren o m  dessa varit hennes 
lekkamrater. Kvinnan svarade: »Nej, det var aldrig så a t t  man  um
gicks med dem. Det skulle varken deras föräldrar eller våra h a  tolere
rat .  Vi hade kontakt  med dem dagligen, men dom var rastafolk.. .« 
Önskan o m  at t  inte beblanda sig bortom det formaliserade var såle
des ömsesidig, sådana gränser överskred man  inte. 

Upplevelser a v  outtalad fientlighet 
Många  intervjuade svarade på  frågan om de någonsin blivit fientligt 
bemötta i Sverige at t  de ibland blivit det. Det var emellertid inte alltid 
det föregivet fientliga bemötandet hade uttryckts i nedsättande ord  
eller fientliga handlingar. Det vill säga, det var sällan något, i mitt  



tycke, konkret,  som ingivit dem känslor av förnedring. N ä r  jag f rå
gade intervjuarna vad som givit de intervjuade dessa känslor verkade 
dessa vara väl förtrogna med fenomenet även om inte heller de kunde 
precisera exakt vad som brukade utspela sig. M e n  att  det var  något i 
människors blickar och hållning som hade förmedlat ringaktning 
stod bortom allt tvivel. 

En somalisk man  tillstod: »Det finns rasism i Sverige. M e n  m a n  k a n  
bara känna  det, dom visar det inte. M a n  kan  förstå när  dom ser p å  
en at t  dom är  rasistiska. M e n  det ä r  svårt at t  bevisa eftersom d o m  
inte visar det direkt...« Den somaliske intervjuaren gav sin syn p å  
saken: »I mitt  land är  det så att när  man  tittar p å  någon uppifrån och 
ner så tycker man  a t t  den personen inte ä r  p å  samma nivå som m a n  
själv.« 

En bosnisk man  medgav att han inte hade haf t  några egna negativa 
upplevelser som skulle kunna tyda på  diskriminering eller främlings
fientlighet. »Men ibland märker jag, när  dom hör at t  jag talar svens
ka  med brytning, att det blir någonting negativt och belastande i luf
ten. Jag märker det p å  apoteket, på  biblioteket, men ibland också i 
kontakten med offentliga representanter.« 

Den kurdiska intervjuaren verkade utgå ifrån at t  avståndstagande 
kan  förnimmas när  man  iakttar dem man  möter, för  hon  frågade en 
av kvinnorna: »Hur  k a n  du  se o m  någon är rasist?« Och fick svaret: 
»Man kan känna det utan at t  prata.  Gamla människor här  tittar p å  
mig p å  ett sätt som gör at t  jag tror  at t  dom inte vill ha  oss här.« En 
annan kurdisk kvinna hade emellertid fått  ett helt annat  intryck vid 
mötet med en äldre svensk kvinna utan att  denna behövde säga ett 
enda ord: »Jag var i Kista Centrum och då  kom en gammal svensk 
kvinna och satte sig bredvid mig p å  en bänk. H o n  var mycket trevlig 
även o m  vi inte pratade med varann«. 

Jag  har  förstått  dessa känslor av outtalad fientlighet vid mötet  med 
svenskar delvis som en följd av flyktingarnas utsatta situation, bris
tande språkkunskaper och allmänna känslor av vanmakt och osäker
het. Och så ä r  nog fallet, likaväl som att  vissa svenskar kan  h a  upp
trät t  på  ett otrevligt sätt. Men  o m  man betänker de, ovan beskrivna. 



formaliserade manövrerna av distans som k a n  förekomma p å  en viss 
plats just för  at t  människor f rån  vitt skilda samhällsklasser ska kunna 
existera i varandras närhet utan at t  beblanda sig p å  ett sätt som 
skulle kunna ifrågasätta den bakomliggande ordningen, så ä r  det 
rimligt a t t  tänka sig att det ä r  just med blickar och åtbörder som så
dana gränser upprätthålles i de vardagliga mötena. I ljuset av detta 
blir det förståeligt o m  de flyktingar som har  liknande erfarenheter 
f rån  vardagslivet i hemlandet ibland tolkar de människor de möter i 
det nya landet utifrån förnimmelser som kanske inte har  de budskap 
som de föreställer sig. 

Ömsesidig oåtkomlighet 
M a n  k a n  beskriva situationen så här:  Människor f rån  länder där  det 
ä r  vanligt at t  folk f rån  väsensskilda samhällsklasser finns i varandras 
närhet u tan  a t t  »umgås«, lär sig att upprätta en distinkt hållning gen
temot varandra som förmedlar at t  det finns en gräns i kontakten som 
inte får  överskridas. De är  alltså of ta  väl förtrogna med en distanse
rad  hållning mellan människor som existerar i varandras omedelbara 
närhet.  Denna hållning dikteras visserligen inte av personliga val u tan  
ä r  snarare en spegling av det samhälle de lever i, men kommer lika
fullt till uttryck i enskilda människors sätt att bekräfta samhällsord
ningen. Folk tillhör skilda grupper som värderas olika och det ä r  vars 
och ens medvetenhet o m  dessa olikheter som manifesterar sig i en 
ömsesidig hållning av oåtkomlighet. 

Professionell distans 
Jag antar,  a t t  denna hållning faktiskt liknar den flyktingarna ibland 
möter i Sverige hos människor som de ser som sina likar och som de 
därför  förväntar sig at t  kunna stå i ett mera personligt förhållande 
till. De är  förbryllade över den hållning som möter dem, en hållning 
som i deras tycke inte har  fog för  sig. 

I det hä r  sammanhanget kanske idén o m  jämlikhet och livet i ett land 
som hyllar denna princip innebär at t  man  förväntar sig finna ett 
mellanmänskligt tillstånd av outtalad likställdhet. Sverige är  förvisso 
också ett klassamhälle där människor värderas olika. M e n  under åt



minstone de senaste hundra åren har  det funnits en uttalad poUtisk 
strävan att  försöka upprätta en samhällsordning baserad p å  större 
jämlikhet och rättvisa oavsett bakgrund. En följd av denna strävan är  
at t  fördelningen av tillgängliga resurser bör ske enligt genomtänkta 
regler och föreskrifter där  människor i tjänsteutövning förväntas be
möta  kunder,  patienter och klienter p å  ett sakligt och likvärdigt sätt. 
Denna professionella hållning kan förvisso uppfattas som distanserad 
och opersonlig. 

Kanske kan  man  förstå det så att många flyktingar ibland förväxlar 
det opersonliga sättet at t  bemöta kunder och klienter som svenska 
tjänstemän ofta  har,  med den gränsdragning gentemot andra som de 
själva tillämpat i hemlandet för at t  upprätthålla den ordning som 
vardagslivet p å  en viss plats förutsatte. Alla flyktingar i denna studie 
har  inte samma erfarenheter som den iranska kvinnan ovan, men 
sannolikt ha r  många människor varifrån de än  kommer, införlivat 
med sig a t t  det finns viktiga skillnader mellan människor, skillnader 
som visar sig i hur  man  bemöter andra. Det tål at t  tänka p å  at t  män
niskor f rån  andra länder inte enbart bär  med sig minnet av nära ,  per
sonliga relationer till andra utan också av sådana som markerar olik
het och avståndstagande. 

M e n  det fanns också de flyktingar som uppskattade en saklig håll
ning hos tjänstemän till skillnad f rån  den som varit gängse i hemlan
det. En kurdisk kvinna beskrev med tillförsikt det tingens ordning 
hon  mött  i Sverige: »Här  tar  alla sin lapp och väntar p å  sin tur .  
Hemma ä r  det så att en person som är  rik kan  muta . . .  H ä r  väntar 
m a n  på  sin tur .  H ä r  ä r  det kvalificerade människor som får  jobb. 
Hemma är  det rika människor som tar  jobben eller någon som har  
tur .  H ä r ,  när  det ä r  din tur,  så tittar personen i luckan inte p å  din 
hud  eller p å  vem du  är . . .  Dom följer lagen här.« 

De personliga relationernas strategi 
M e n  å andra sidan kan  människor f rån  andra länder h a  tillägnat sig 
metoder för  at t  upprätta en personlig relation till t jänstemän och 
andra  som har  inflytande över deras livsbetingelser. Detta har  of ta  
varit en framgångsrik väg i hemlandet. I en tidigare studie (Ehn 1990) 



intervjuade jag en fastighetsskötare i Rinkeby. Denne m a n  slog vakt  
o m  sitt yrkesmässiga handlingsutrymme, vilket innebar at t  agera så 
at t  h a n  kunde behandla alla hyresgäster likvärdigt och efter samma 
regler. H a n  hade därför  kommit f ram till vissa hållpunkter för  a t t  p å  
bästa sätt kunna sköta sitt arbete i den mångkulturella förorten. En 
regel var just at t  inte inlåta sig på  vänskapliga inviter, a t t  till exempel 
aldrig låta sig bjudas p å  kaffe när  han hade ärende till en familj. 
»Fast dom (invandrarna) är så vänliga och hemskt gärna vill. M e n  d å  
tror  dom genast a t t  dom är  kompis med mig o m  dom ha r  bjudit mig 
p å  något.  Och  då  kan  dom ringa o m  f jor ton dar  och vill h a  nya tape
ter för  at t  jag är  deras kompis...« 

Kuusela (1993) beskrev hur unga iranska män  strävade efter a t t  upp
rät ta vänskapliga och jämbördiga relationer till t jänstemännen p å  Bo
stadsförmedlingen därför  at t  detta, a t t  göra relationen informell 
istället för  formell, varit ett vedertaget sätt fö r  dem at t  n å  framgång i 
liknande situationer i hemlandet. 





PLATSEN DÄR EN M Ä N N I S K A  B O R  

Platsen och dess  människor 
I beaktandet av de stora samhällsförändringar som ägt rum under de 
senaste två hundra åren hävdar idag vissa forskare att platsen där  en 
människa lever alltmer har  förlorat i betydelse när  det gäller danan
det av identiteten (Se exempelvis Marcus 1992). Jag ser saken så, at t  
de förhållningssätt, värderingar och synsätt som bibringas en männi
ska f rån det hon föds främst sker genom andra människor, deras en
gagemang, krav och förväntningar. Härigenom utrustas människor 
med ohka kunskaper och synsätt för att kunna inrätta sig i det liv 
som är  för  handen just där de råkar leva. Förmågan att handskas 
med de likheter och olikheter människor emellan som konstituerar 
den rådande samhällsordningen ä r  en av dessa färdigheter som i hög 
grad ligger till grund för  identiteten, känslan för  vem man är i för
hållande till andra. Mycket av det som sker mellan människor försig
går onekligen på vissa bestämda platser som kan vara mer eller mind
re utbytbara utan att något väsentligt i det som förmedlas mellan 
människorna förändras. 

Platsers historiska, geografiska och ekonomiska särart må ha  minskat 
i betydelse för  människors uppfattning om vilka de är, men för  oss 
forskare gäller det att fortsätta med att försöka klä i ord hur platsen 
där  en människa har  levt gör sig gällande i hennes upplevelse av sig 
själv och omvärlden. Människodanandet är  en outgrundlig process, i 
utforskandet av vad en människa ä r  och vad som har  format henne 
kan man  inte utesluta något perspektiv. Som etnolog arbetar man  
med människors egna beskrivningar av och reflexioner över sina (och 
andras) liv. I denna rikedom finns ofta oväntade utgångspunkter för  
nya idéer och infallsvinklar som kan föra förståelsen av denna intri
kata process åtminstone en liten bit vidare. 

I detta avslutande kapitel kommer jag att låta den plats där en män
niska lever och har levt bilda bakgrund åt de reflexioner om identitet 
och frihet, rotlöshet och ofrihet som de intervjuades (och intervjuar
nas) berättelser givit upphov till. 



Minnen f r ån  Sverige 
Westin (1986) framhåller boplatsens djupa innebörd för  såväl männi
skors känsla av identitet och sociala förankring som för deras förmå
ga att  orientera sig i tillvaron. Westin betonar den fysiska miljöns be
tydelse, ».. .den välkända bebyggelsen, det bekanta gaturummet och 
den förtrogna naturen - utgör fasta punkter och spelar en d jup  roll i 
känslan av at t  orientera sig och hitta rät t  i tillvaron. För många ger 
den innebörd åt  begreppet hemkänsla. De här  fasta punkterna utgör 
fonder för  minnen och rekapitulationer av den egna biografin, som är  
viktiga för  identiteten.» 

I sin bok beskriver Westin de asiatiska flyktingarnas första å r  i Sveri
ge som försök att  skapa en sådan bas för det dagliga livet. »Detta in
nebar at t  lägga grunden till nya minnen, at t  f å  något at t  rekapitulera i 
den nya livssituationen, och att  inte bara få  distans till det tidigare 
livet i Uganda utan fastmer at t  skaffa sig ett tidigare liv i Sverige.« 

Denna insikt, at t  strävan efter at t  »skaffa sig ett tidigare liv i Sverige« 
är  angelägen för  känslan av identitet och förankring, kan kanske kas
t a  ljus över några bosniers starka upplevelser i förhållande till en an
nan  bosnisk familj. Det var mannen som berättade at t  h a n  och fa
miljen hade fåt t  bostad i en stad där  de inte kände någon. N ä r  de så 
råkade möta  en annan bosnisk familj, som hade bott på  en förlägg
ning nära  deras egen, och som de då  hade träffat  vid ett enda tillfälle, 
blev han  varse hu r  viktigt det var att träffa någon f rån  det förflutna 
också f rån  tiden i Sverige. Mannens ordval ger oss en föreställning 
o m  hur  viktiga andra människor ä r  i egenskap av vittnen som k a n  
bekräfta vår existens såväl i nuet som i det förflutna. »Vi hade lärt 
känna den här  familjen på  en utflykt, och n u  när  vi träffade dem i 
Uppsala upplevde vi at t  vi var riktiga människor.. .» 

I en artikel i tidskriften Vår Bostad för  några år  sedan blev en in
vandrare tillfrågad o m  han  kände sig som svensk eller iranier. Man
nen svarade: »Jag är  varken svensk eller iranier, jag är  sollentuna-
bo.. .« Intervjuaren frågade inte vad detta innebar, men jag har  
många gånger erinrat mig denne mans syn p å  identitetens utgångs
punkt  och förankring i den närmaste omgivningen, basen för  de dag
liga verksamheterna. Jag ser för  min inre syn hur  han  tillskansar sig 
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en plats bland andra sollentunabor när  han  morsar p å  sina grannar,  
handlar i Konsum och bevistar föräldramöten i skolan. Kanske t ränar  
h a n  också fotboll med ett knattelag och är  med i en lokal blåsorkes
ter. Alltfler av de ögon h a n  möter när  han  rö r  sig utanför  hemmet vet 
vem h a n  ä r  och förankrar honom där  han bor.  

Känslan av identitet och faktisk förankring i den närmaste omgiv
ningens vardagliga sammanhang är  nog varandras förutsättning. Att  
vara omgiven av ögon som bekräftar ens rä t t  och skyldighet a t t  fin
nas  till p å  en viss plats ä r  kanske identitetens signum. 

Platsen d ä r  man bor  - identitetens ursprung och kä rna  
Att den plats där  en människa har  levt har  betydelse för  hennes iden
titet var intervjuarna medvetna om.  De kunde ibland berätta o m  var
dagslivet på  en viss plats i ett försök att göra en landsman mer be
griplig genom att  lyfta f ram de sammanhang som format  honom eller 
henne. 

Ett exempel på  boplatsens betydelse som sammanhållande förbindel
seelement mellan människor som delar historia och vardagsliv för
medlade min bosniska sagesman när  hon  funderade över en av de in
tervjuade kvinnorna, vars längtan tillbaka till hemlandet uttrycktes i 
saknaden efter själva hemmet: »Jag tror  at t  dom som har  lämnat sitt 
hus och sin gård, där  alla dom kände fanns runtomkring, har  det svå
rast  här .  D o m  vill tillbaka...« Kvinnan i fråga hade hela sitt liv bot t  i 
samma kvarter, där  många av grannarna var hennes eller makens 
släktingar. H u r  skulle någon annan plats kunna ersätta denna lilla 
värld av ständiga bekräftelser på  samhörigheten med och engage
manget i andra,  detta som i så hög grad verkar ha  format  hennes 
känsla av identitet? 

Den intervjuade kvinnan var universitetsutbildad och självmedveten, 
hon  företedde i alla andra bemärkelser bilden av en modern, ung 
kvinna, som borde vara befriad f rån  den bundenhet till hembygden 
som vi idag brukar förknippa med den traditionella människan. 
Emellertid ä r  det motsägelsefulla i människors väsen föga förvånan



de. Själva komplexiteten av svårförenliga fenomen kan ses som den 
grogrund för  förändring som begreppet identitet betecknar idag. 

En iransk man  formulerade sin känsla av främlingskap som just en 
brist på  tillhörighet till den plats där  han lever. Men  h a n  var också 
medveten o m  att  tillhörighet till en plats är något man måste erövra. 
»Jag tror  a t t  det vore ganska lätt at t  p å  kort  sikt lösa sina problem 
genom att  flytta härifrån, men för  mig är  det at t  fly f rån  problemet 
och verkligheten. Vart  vi än  flyttar så har  vi samma problem (känslan 
av rotlöshet) där,  då  måste vi börja lära oss at t  tillhöra den nya plat
sen.» 

Hemlängtans v ä g a r  
Ett sätt at t  förankra sig på  en ny plats kan vara at t  söka efter sådant 
som får  en at t  tänka p å  den plats man  har  lämnat. En iransk man  be
rättade at t  h a n  tyckte o m  att promenera på  Södermalm i Stockholm, 
». . .  för  at t  det ä r  så vackert där.  Det väcker en känsla av nostalgi 
som jag har  för  Iran.« Intervjuaren noterade min undrande min och 
förklarade: »Det ä r  detta med gamla byggnader... Dom på  Söder ser 
inte u t  som dom i Iran, men det ä r  detta at t  dom ä r  gamla.. .« Denne 
mans hemlängtan väcktes alltså vid åsynen av de gamla husen p å  Sö
dermalm fast de inte ser ut som dem i hemlandet. Är det då  förnim
melsen av at t  hans nya hemstad har  en historia, at t  människor har  
levat här  i många hundra år ,  som får honom att  tänka p å  hemstaden? 
De  gamla husen där förband honom med tidigare generationer och 
med det liv som funnits där  före honom. Eller ä r  det insikten o m  alla 
människors korta  tid p å  jorden som kommer för  mannen när  han  ser 
p å  de boningar tidigare generationer reste, och som har  överlevt dem, 
detta allmängiltiga som binder samman hemlandet och Sverige. 

Boplatsen som trygghet och ofrihet 
Bland intervjuerna finns det levnadsöden där  benämningen »miljöde
terminism» (Marcus 1992) kan sägas ha  fog för  sig. M i n  somaliske 
sagesman beskrev flertalet intervjuade män  genom att  framhålla a t t  
de kom antingen ifrån landets södra eller norra del. I de olika delarna 



försörjer m a n  sig p å  skilda sätt och dessa olikheter påverkar, enligt 
sagesmannen, både ordförråd och språkbehandling hos befolkningen. 

N u  k a n  det hävdas a t t  intervjuaren kanske luftade de egna fördo
marna  o m  regionala skillnader, men när  dessa länkas till olika för
sörjningssätt förefaller de trovärdiga. D å  ser jag dem som en viktig 
del av det osynliga bagage av erfarenheter som en flykting bär med 
sig. Dessutom var intervjuaren aldrig föraktfull inför någon av de in
tervjuade (Ingen intervjuare var någonsin det!). Det hände att  h a n  
emellanåt skakade p å  huvudet när  han lyssnade på  en landsmans plå
gade röst,  men detta såg jag som en åtbörd av medkänsla. 

M i n  somaliske sagesman berättade: »Människorna i nor r  äger ka
meler och flyttar omkring mycket. Dom skriver dikter och berättar 
historier och tycker o m  att  prata,  medan dom i söder som har  ko r  
och odlar jorden inte pratar  så mycket. De  som har  ett rikt språk kla
ra r  sig bättre i Sverige. D o m  är  skickliga med sina ord.  D o m  som har  
ha f t  kameler pratar  som politiker...« (- ? -) »Ja, dom  ber inte o m  en 
kopp  te, men dom gör så att du  förstår at t  dom vill h a  det. . .« 

»Men den hä r  mannen kommer f rån  en bondestad och där  ä r  dom 
inte vana vid at t  diskutera och svara ordentligt på  frågor.  H a n  ha r  
inte så stort ordförråd och ibland när  jag säger ett o rd  p å  somaliska 
så förstår h a n  det inte...« 

Tankens stängsel 
M o t  denna bakgrund kan  vi bättre förstå vad förtrogenheten med 
lantlivets alla göromål innebär för  denne man.  Inte bara p å  grund av 
de bilder h a n  ger av sina upplevelser i Sverige, utan också för  at t  vi -
p å  det sätt  han  berättar - kan  göra oss en föreställning o m  de tankens 
stängsel denna vardagsvärld har  utgjort med dess förutsägbara, in
vanda sysslor utan krav på  självständigt tänkande eller djärvt age
rande. Härigenom ger oss hans gripande skildring en föreställning o m  
hur  djupt  en människa kan  vara präglad av sina erfarenheter p å  en 
särskild plats långt efter det att hon  har  lämnat den: 

» O m  vi hade jobb min f ru  och jag så kunde vi bestämma själva. O m  
m a n  lever p å  bidrag kontrollerar dom en. O m  du  har  ett djur  så kö-



per du  m a t  å t  det. M e n  människor vill bestämma själva hur  mycket 
dom behöver. Dom har  inget band om halsen. Jag känner mig som 
o m  jag hade det. M a n  blir som ett djur.  Men  jag vill ha  frihet. . .  M a n  
kan  inte sköta barnen och bestämma som man  vill. I Somalia tänkte 
jag inte så mycket. O m  man  försvinner ä r  det inga problem...« 

N ä r  jag gjorde en frågande min inför den sista meningen tvekade inte 
intervjuaren att  göra sig till tolk för  mannens tankegångar: »Om nå
gon skjuter honom i Somalia så har  h a n  tur.  Det ä r  slut allting. M e n  
här  ä r  han  hela tiden besviken och orolig. Det ä r  värre at t  leva här  ä n  
at t  vara död i Somalia. Oron  försvinner inte här .  H a n  bara grubblar 
p å  hu r  han  ska kunna ordna sitt liv och vad Invandrarverket plane
rar . . .»  

Den moderna människan 
»I Somalia tänkte jag inte så mycket,« tillstod mannen ovan, och 
fastställde därmed vad som skiljer honom f rån  idén om den moderna 
människan, hon  som i takt  med de omvälvande samhällsförändring
arna under de senaste två hundra åren alltmera frigjorts f rån  arv och 
ursprung (Tönnies 1887, Giddens 1992, Melucci 1992, m fl). Gid-
dens framhåller just det reflexiva draget hos den moderna männi
skan, hon  som med hjälp av sina individuella förmågor måste skapa 
sitt eget jag och i varje situation söka de egna bevekelsegrunderna för  
handlande och ställningstagande, frigjord som hon är  f rån  sociala 
band och traditioner. Den somaliske mannen framstår i gengäld som 
en skapelse av »Gemeinschaft« (Tönnies 1887, Asplund 1991), med 
en självklar och oproblematisk samhörighet med den vardagsvärld 
som var hans, oproblematisk därför at t  han  förmodligen aldrig satte 
den ifråga. 

Den somaliske intervjuaren har  således förstått saken rätt:  Det ä r  en 
människas språkliga färdigheter som hjälper henne att behärska sin 
värld. H a n  hade inte bara kommit till insikt o m  att  ett rikt ordförråd 
och avancerad språkbehandling var resultatet av ett liv som nomad,  
präglat som det ä r  av uppbrott  och förhandlingar med nya grannar.  
H a n  visste också att människor med denna bakgrund hade det lättare 
än  andra at t  inrätta sig i det nya landet, eftersom detta i så hög grad 



kräver förmågan att  tänka,  metodiskt och strategiskt, fö r  at t  kunna  
upptäcka och anpassa sig till de möjligheter som finns. 

Det faktum at t  den intervjuade somaliske mannen är  arbetslös, ser 
jag inte som avgörande för  hans känsla av vanmakt.  Det ä r  i stället 
detta, at t  h a n  samtidigt ä r  både djupt  sårbar och villrådig, en kombi
nation som får  honom att  framstå som paralyserad av de nya och 
oroande omständigheterna. Dessa som förespeglar valfrihet för  indi
viden, men som förutsätter helt andra förmågor än  dem denne m a n  
tränats till. Enligt intervjuaren sitter mannen numera mest hemma 
och grubblar. H a n  har  alltmer dragit sig undan och t räffar  sällan sina 
landsmän. Givetvis skulle ett arbete väsentligt öka  mannens utsikter 
at t  så småningom erövra en viss tillförsikt i den nya vardagen, en till
försikt som kunde förmå honom att  börja  inrätta sig i en tillvaro där  
framgång och välbefinnande bygger på  förmågan att ta  egna initiativ. 

I viss m å n  handlar detta o m  att  bryta upp  tidens och rummets enhet, 
at t  bli medveten o m  den oerhörda mängd samtidigheter som utgör 
världen i varje ögonblick. I ljuset av denna insikt kan  alla mänskliga 
värden framstå som relativa och förhandlingsbara. Den enskilda 
människans uppgift blir då  at t  förhålla sig kyligt reflekterande till de 
möjligheter som står henne till buds på  den plats där  hon  råkar  be
finna sig. 

Fri och ensam 
N ä r  det gäller dessa flyktingar blir det uppenbart hur  motsägelsefull 
idén o m  den moderna människan är. Det som befriar henne till något  
hägrande mål kan också f järma henne f rån  något annat  lika vitalt fö r  
känslan av identitet och sammanhang. Som vi ska se i det följande 
k a n  ett arbete i sig h a  denna dubbla funktion att  både frigöra och 
klavbinda, genom att  uppenbara för  en människa at t  hon  inte längre 
hör  hemma någonstans, att hon  visserligen är  fri, men att  hon  där
med också är  ensammare ä n  någonsin. 

Bland de intervjuade fanns det åtskilliga som i många stycken för
kroppsligade idén om den fria,  moderna människan. De var reflekte
rande och prövande när  de berättade o m  sitt liv och de val de gjort  



och de kunde betrakta sin egen situation och dess möjhgheter med 
sakhg distans också nä r  de berättade o m  det som var smärtsamt. Det  
ä r  dessa förmågor som skiljer dem f rån  den somaiiske mannen ovan, 
h a n  som framstår som hjälplös och förlorad när  han  ryckts bort  f r ån  
sin plats i det samhälle där  han var en självklar del. 

Främling i sitt ege t  land 
Ett pa r  av de iranska männen framstod till exempel som »fria« och 
»moderna« människor. De kom till Sverige för  mer än  femton år se
dan och tillhör gruppen sociala flyktingar. Efter det att de religiösa 
fundamentalisterna kommit till makten 1979, fick de allt svårare a t t  
förlika sig med att  alltid behöva vara p å  sin vakt och förställa sig i 
det dagliga livet. »Om man  inte kan  vara den man  är  så ger det också 
en känsla av främlingskap. Så man  är  en främling också i sitt eget 
land,« som en av dem uttryckte saken. 

Det avgörande för  en av dem var när  han,  vid det religiösa/ moraliska 
provet till universitetet, stod inför valet at t  svara på  frågorna och låt
sas vara en god muslim. Istället vägrade han att  besvara frågorna och 
underkändes följaktligen. En oavvislig insikt hade hindrat honom 
från  att  förställa sig inför maktens krav: »Det finns ingen plats för  
mig här,  tänkte jag. Frågan gällde inte bara universitetet u tan  hela 
livet. Hela tiden måste man bevaka vad man säger och vad m a n  gör.  
Och o m  jag kommer in i den rollen så måste jag fortsätta at t  spela 
den hela livet...« 

Känslan a v  främlingskap består  
Att ge sig iväg f rån  den plats som förmenar en människa at t  öppet 
bejaka sina personliga övertygelser och intressen, det ä r  en triumf för  
den fria individen. M e n  om det var friheten att  slippa »bevaka vad 
man  säger och vad man  gör« som hägrade med detta stora steg, så 
kan  man  säga att  den unge mannen flydde ett fängelse för  a t t  hamna i 
ett annat .  

Känslorna av främlingskap inför hemlandet och livet där  betyder inte 
a t t  han  känner sig hemmastadd i Sverige. H a n  tycker sig vara rotlös i 
tillvaron. »Jag känner inte at t  jag tillhör någon särskild plats och att  
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den skulle vara viktig. Visst, nä r  jag blir tillfrågad så säger jag a t t  jag 
är  iranier, men jag vet inte om det har  någon mening längre. M e n  jag 
t ror  a t t  det ä r  positivt at t  h a  en stark känsla av tillhörighet till en 
plats. Därför  blir det paradoxalt  när  vi kämpar  mot  folk som har  en 
stark känsla av tillhörighet till det här  landet...« Intervjuaren insköt: 
»Han menar nationalister och rasister och sådana.. .« 

Denne man  kände sig främmande och avvikande också i det nya lan
det där  h a n  har  utbildat sig och idag arbetar p å  ett stort företag som 
civilingenjör. Intervjuaren förklarade: »Innerst inne är  h a n  en svart
skalle ändå,  vad h a n  än  gör. H a n  är  ingenjör p å  arbetsplatsen, men 
när  han  kommer därifrån ä r  han  en svartskalle bland andra  svart
skallar...» Den moderna tillvaron är förvisso indelad i skilda frag
ment som tilldelar människan olika roller och värden. Detta får  som 
följd a t t  hon  ständigt känner sig bli vägd och mätt  i tillvarons många 
olika sammanhang. 

Längre f r am i intervjun framhöll mannen emellertid det positiva i a t t  
människor idag inte tillhör någon specifik kultur eller plats. »Att inte 
tillhöra någonstans, det ä r  en resurs, man  är  fri . . .« D å  var det globa-
liseringen, internationaliseringen av världen han  tänkte på .  H a n  
nämnde a t t  p å  det företag där  han  arbetar och som har  många inter
nationella förgreningar, finns det stora möjligheter för  honom at t  
med sina erfarenheter och språkkunskaper få arbeta i en annan del av 
världen. 

Frihetens biindgata 
Mannen berättade a t t  han  visserligen har  lyckliga minnen f rån  sin 
barndom, men att de inte räcker som förankring för  en självklar 
samhörighet. Det stora steget bort f rån  hemmet har  förändrat  honom 
i grunden. »Jag kan  inte längre kommunicera så lätt med mina för
äldrar.  Det ä r  ett avstånd mellan dem och mig. Resan f rån  Iran tog 
inte bara sju t immar utan snarare sjuttio år. Att återvända skulle in
nebära en stor chock både för  mig och mina närmaste släktingar. Ett 
problem är  at t  mina föräldrar försöker övertyga mig o m  att  skaffa 
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barn.  D o m  tycker at t  jag bara tänker på  mig själv och på  mitt  arbete. 
Att jag blivit arbetsnarkoman...« 

Nej ,  mannen vill inte skaffa barn. H a n  inser a t t  livet långt hemifrån 
har  förändrat  honom. »Vi har  blivit mycket individualistiska min f ru  
och jag. Vi tänker mycket på  oss själva. Vi vill inte ägna tid åt  det 
här .  Så vi skjuter upp  det här  beslutet.« Men ställningstagandet har  
också djupare orsaker och blixtbelyser mannens känslor av främling
skap i tillvaron. 

»När  man  bor i det samhälle där man  är  född funderar man  inte p å  
om man ska skaffa barn eller inte, det ä r  en naturlig process. M e n  
när  man lever i ett annat samhälle ä r  det ett stort ansvar a t t  h a  barn.  
För det första känner jag inte at t  jag tillhör det här  samhället och 
därför  kan jag inte ge mitt barn de redskap och kunskaper som be
hövs för  at t  klara livet här .  För det andra har  jag inte mina föräldrar 
och släktingar här .  Vi ä r  ensamma, min f ru  och jag...« 

Vetskapen o m  att  hans egna barn inte skulle h a  tillgång till den täta  
gemenskap med många släktingar som han  själv hade haf t  under 
uppväxten, där  var och en bidrog med sin egen version av a t t  vara 
människa p å  denna plats, hur  man  lever och beter sig som medlem 
både i familjen och i samhället runtomkring, gjorde tanken på  at t  
skaffa barn ännu svårare at t  bejaka. 

Därmed framstår  denne, ytligt sett så välanpassade och framgångsri
ke flykting, som fastnaglad i rotlöshetens rävsax. En följd av känslan 
av at t  inte höra  hemma någonstans gör honom visserligen f r i  at t  med 
sin internationellt gångbara utbildning flytta vart som helst i världen, 
men en annan följd av samma känsla ä r  at t  han  inte finner sig vara 
kapabel a t t  sätta barn till världen. 
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ningsområde hör internationell migration, etnicitet, na
tionalitet och nationalism, främlingsfientlighet och ra
sism, relationer mellan etniska grupper samt migra
tions- och flyktingpolitik. Med jämförande interna
tionella utblickar studeras även livsomständigheter och 
integrationsprocesser hos olika grupper av migranter 
som lever i Sverige. I jämförande perspektiv undersöks 
också de aspekter av det svenska samhället och den 
svenska kulturen som uppenbaras i mötet med etniska 
minoriteter. 
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forskning. Den engelska - och mer adekvata - benäm
ningen är Centre for Research in International Migra
tion and Ethnic Relations. 
I denna undersökning medverkar 40 flyktingar från 
fyra etniska grupper: bosnier, iraruer, kurder och so
malier. Undersölmingens syfte har varit att erhålla 
djupare kur\skaper om flyktingars upplevelser och er
farenheter under den första tiden i Sverige. Ett tema 
som behandlas i rapporten är förlusten av vardagsli
vets trygghet och självklarhet, ett armat är hemmets 
eller boplatsens betydelse för känslan av identitet och 
tillhörighet, ett tredje är hur kulturella värderingar 
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i vardagslivet. De intervjuade berättar också om flyk
tingmottagningens alla faser och om mötet med 
svenska tjänstemän och med andra flyktingar samt om 
kampen för att få ett arbete i det nya landet. 

1 

ningsenhet 
t 

som 1983 inrät-

ISSN 1400-3953 ISBN 91 87810 51 4 


