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Abstract 
 

Under 2014 sökte fler än 74 000 människor asyl i Sverige för att komma undan bland annat 

krig och förföljelse. Det är Migrationsverkets uppdrag att ge människorna bostäder under 

asyltiden. Men antalet asylsökande har under de senaste åren ökat och när fler kommer räcker 

inte myndighetens boenden till. De får då hyra tillfälliga asylboenden av privata aktörer.  
 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur öppnandet av ett privat asylboende 

har påverkat en mindre ort i Sverige och de människor som bor och verkar där. Ambitionen 

har varit att bidra till medierapporteringen med en bredare och nyanserad bild. Orten som 

ligger till grund för studien är Storfors, en gammal bruksort i Värmland. Det material som 

utgör studien är intervjuer med åtta personer: den privata aktören, en granne, bibliotekschefen 

i Storfors, kommunalrådet i Storfors, enhetschefen på Migrationsverket i Karlstad samt tre 

asylsökande.  
 

Arbetet utgörs av en radiodokumentär vars innehåll visar på att öppnandet av ett privat 

asylboende har väckt mycket reaktioner i Storfors. Såväl politiker, kommunalt anställda, 

grannar som entreprenören själv och de asylsökande som bor i asylboendet har uppfattningar 

om situationen.  
 

Den ovanstående journalistiska delen av examensarbetet kompletteras en reflektionsrapport 

var grundläggande teori, svårigheter, etik, källhantering och journalistiska tekniker diskuteras.  
 

Nyckelord: asylboende, privat asylboende, asylsökande, Storfors, radio, journalistik, 

nyanserad helhet, Migrationsverket.  
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1.	  Inledning	  	  	  	  	  	  	  
	  
Att leva i säkerhet, med vetskapen om att överleva dagen, är inte förunnat alla människor runt 

om i världen. Det är en mänsklig rättighet att få fly från icke-säkra förhållanden. För enligt 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna har alla människor ”rätt att i andra länder 

söka och åtnjuta asyl från förföljelse” (FN 2008: 5). Det är längtan efter ett liv i säkerhet som 

gör att människor flyr sina hemländer och av den anledningen tar sig många till Europa. 

Under 2013 tog de europeiska länderna emot 484 600 ansökningar om asyl vilket är en 

ökning jämfört med tidigare år. Drygt 15 procent av dessa ansökningar registrerades i Sverige 

vilket har resulterat i en fjärdeplats på listan över länder som tar emot flest asylsökande. 2013 

sökte 54 300 människor asyl här (UNHCR 2014: 2–3). Och ökningstrenden fortsätter på 

grund av en osäker omvärldssituation. Innan 2014 ens var slut hade fler än 74 000 människor 

ansökt om uppehållstillstånd i Sverige (Migrationsverket 2014:a).  

 

I samband med att antalet asylsökande ökar har allt fler privata asylboenden vuxit fram i 

Sverige. Migrationsverkets egna boenden räcker nämligen inte till och myndigheten behöver 

hyra tillfälliga boenden av privata aktörer. Ett av de nya privata asylboendena ligger i 

Storfors, en gammal bruksort i Värmland. I juni 2014 kunde 72 asylsökande flytta in i det 

nyöppnade boendet.  

 

Det är här vårt examensarbete tar sin utgångspunkt. Vi gör en fallstudie om hur det kommer 

sig att en entreprenör startar ett privat asylboende på orten, hur öppnadet upplevs och 

påverkar människor som lever eller verkar i Storfors och hur livet är för några av de 

människor som bor i de hus som utgör det privata asylboendet. Det här examensarbetet ska 

ses som ett nedslag i vår samtid och presenteras i form av en radiodokumentär.  

	  

1.1	  Samhällsrelevans	  

	  	  	  	  	  	  	  	    
Under de senaste åren har vi har fått se riksdagens sammansättning förändras. 2006 fanns sex 

partier representerade i riksdagen (Valmyndigheten 2006). Sedan 2010 är de sju 

(Valmyndigheten 2010a). Det sjunde partiet, ett främlingsfientligt och rasistiskt parti – 

Sverigedemokraterna, har de senaste fem åren gått från att ligga under riksdagens 
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fyraprocentsspärr till att vara Sveriges tredje största parti (Valmyndigheten 2014a). Någonting 

har förändrats i samhället och invandringen har blivit frågan som alla har en åsikt om. Allt 

fler tar ställning för eller emot ju mer aktuell frågan blir. En majoritet av Sveriges befolkning 

är positiva till mångfalden i samhället, men det finns människor som har extremt negativa 

attityder och denna grupp har ökat svagt de senaste åren (Ahmadi, Mella och Palm 2014: 8). 

Rasismen, främlingsfientligheten och motviljan mot att Sverige ska ta emot fler flyktingar är 

dessutom inte enbart tomma ord. Handgripliga aktioner har genomförts mot asylboenden som 

vandaliserats, blivit satta i brand eller hotade (Olofsson 2014; Sjödahl 2014; Andersson 2012; 

Niang 2013). 
 

Samtidigt som främlingsfientligheten ökar växer en annan rörelse parallellt. Människor visar 

att de är beredda att stå upp för individers lika värde, mot rasism, nazism och fascism. Det 

breda folkliga stödet tog sig uttryck inte minst i de demonstationer som ägde rum i Kärrtorp i 

december 2013 och på Möllevången i Malmö i mars 2014 efter att båda områdena drabbats av 

nazistattacker. Ett av 2014 års nya ord i svenska akademiens ordlista är till och med verbet att 

kärrtorpa. Det innebär att göra motstånd mot spridning av nazistisk propaganda och mot 

nazistiskt våld (Språkrådet 2014).  

 

Eftersom frågorna engagerar och ligger i tiden får de mycket utrymme i medierna. Det 

rapporteras bland annat om hur många asylsökande som beräknas komma till Sverige, om vad 

kostnaderna för mottagandet blir och hur asylboenden drivs. Många har, genom medierna, 

skapat sig en bild av att det är ett lukrativt projekt att starta ett asylboende. Schlagermogulen 

från Skara, Bert Karlsson, har blivit ansiktet många förknippar med privata asylboenden. Han 

driver flera anläggningar och förväntas tjäna stora summor pengar på asylboendena 

(Dinkelspiel 2014) – något som tidningar, TV och radio har uppmärksammat flitigt. 

 

Med allt ovanstående i åtanke är det aktuellt och angeläget att försöka ge människorna som 

det rör sig om en röst. Nedslaget i Storfors under hösten 2014, en ort som i allra högsta grad 

påverkas av omvärldssituationen och asylpolitiken, blir en spegling av hur en vardag kan se ut 

för människor som lever i, nära eller driver ett privat asylboende.  
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1.2	  Ämnesval	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Vår radiodokumentär handlar om politik och människosyn och det är stora samhälleliga 

frågor som vi är intresserade av. Många av människorna som kommer till Sverige för att söka 

asyl blir placerade på mindre orter, eftersom det främst är där som Migrationsverket hyr 

bostäder (Justitiedepartementet 2014). Därför sökte vi medvetet efter mindre orter var privata 

asylboenden nyligen hade öppnat. Storfors visade sig uppfylla våra kriterier. Men med 

anledning av det nyöppnade asylboendet på orten hade Storfors redan figurerat i lokala 

medier. Vi kunde läsa om hur kommunalrådet ville dra in Migrationsverkets kommunala 

platser för asylsökande eftersom han oroade sig för att antalet asylsökande skulle bli för stort 

(Eriksson 2014). Det här väckte vårt intresse ännu mer och vi bestämde oss för att Storfors 

var orten vi skulle åka till.  

 

Med studier i historia och statsvetenskap i bagaget, och nu även journalistik, kändes det givet 

att vi skulle ta oss an ett ämne vars samhällsrelevans är hög. Vi har upptäckt att det finns vita 

fläckar på mediekartan. Människorna, de som det faktiskt handlar om, faller ofta bort. Röster 

från asylsökande hörs endast då och då men de får sällan delta i att sätta agendan. När de väl 

hörs handlar det ofta om att kommentera något negativt som inträffat (Brune 2004: 360). Inte 

heller rösterna från de som driver privata asylboenden hörs särskilt ofta. Från vår sida finns en 

nyfikenhet att få höra de här människorna. De är ju i allra högsta grad representerade i 

samhället så vår tanke är att de i större utsträckning ska få bli representerade i medierna 

också. 

 

Att presentera examensarbetet i form av en radiodokumentär kan betraktas som antingen 

utmanande eller dumdristigt. Ingen av oss har nämligen jobbat med radio tidigare. Våra 

tidigare erfarenheter inom journalistiken täcker tidning och TV. När examensarbetet skulle 

göras såg vi en chans att få testa på radio, och vi tog den. 

	  

1.3	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
	  
Det finns en mängd anledningar till varför en radiodokumentär om ett asylboende i ett litet 

samhälle är relevant. Med å ena sidan ett rasistiskt parti i riksdagen vars anhängare blir fler 

och fler och å andra sidan en allt tydligare antirasistisk kamp är journalistik kring asylfrågor 

otroligt viktig. Syftet med detta examensarbete är att göra ett nedslag i vår samtid för att visa 
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hur öppnandet av ett privat asylboende på en mindre ort kan påverka sin omgivning. Ämnet är 

fullt av konflikter – mellan stat och företag, mellan invånare och nyinflyttade och mellan 

verklighet och föreställningar om densamma. Vår förhoppning är att dessa samhälleliga 

konflikter som pågår runt om i landet ska konkretiseras i vårt arbete. 

 

Vår ambition med detta examensarbete är att bidra till medierapporteringen med en bredare 

och mer nyanserad bild än vad som annars framkommer i skildringarna om privata 

asylboenden och migrationspolitik. Rapporteringen tenderar att vara ensidig och vad som 

saknas är en mer nyanserad bild. Genom att göra en djupdykning i ett privat asylboende på 

orten Storfors och höra röster som berörs av dess öppnande hoppas vi kunna konkretisera 

olika uppfattningar av ett samtida fenomen. Vi hör olika individers enskilda historier vars 

berättelser är bärande i sig, och som tillsammans bildar en mer komplex helhet. På så vis 

bidrar vi med ett större sammanhang och en djupare förståelse av företeelsen privata 

asylboenden och de människor som den på olika sätt berör.  

 

Vårt syfte har därför mynnat ut i följande frågeställningar:  

• Varför har ett tillfälligt privat asylboende öppnat i Storfors? 

• Hur ser den privata aktören på sin verksamhet? 

• Vad har öppnandet av boendet väckt för reaktioner bland människor som bor eller 

verkar i Storfors? Hur tar sig dessa reaktioner uttryck? 

• Vilka omständigheter har gjort att människorna som bor i den privata aktörens boende 

har hamnat i Storfors?  

• Hur har vägen till Storfors sett ut för några av de asylsökande? 

• Hur upplever några av de asylsökande i Storfors sin tillvaro i väntan på 

uppehållstillstånd?  

 

1.4	  Disposition	  
	  
Den här reflektionsrapporten är vårt sätt att förena vårt journalistiska examensarbete med 

akademiska reflektioner kring journalistik. Eftersom vi, i vårt arbete med radiodokumentären 

såväl som i vårt reflekterande kring denna, tar avstamp i flera teorier är det av vikt att vi 

redogör för dessa. Här nedan följer därför ett kapitel som behandlar bakgrund, följt av kapitel 

tre om teoretiska utgångspunkter och kapitel fyra om journalistik och migration. Deras 

innehåll utgör ett slags första byggsten utifrån vilken vi sedan kan bygga vidare på våra 
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reflektioner. I de kapitel som rör metod, källor och etik återkopplar vi till såväl bakgrunds- 

som teorikapitlet. 

 

Vi har skrivit inledningskapitlet, den sammanfattande diskussionen samt utblicken 

gemensamt. De övriga avsnitten i denna reflektionsrapport har vi delat upp på följande sätt. 

Pequenina har skrivit avsnitten: 2.2; 3.3; 3.4; 5.2; 5.3; 5.6 samt hela kapitel 6 och kapitel 7. 

Sara har skrivit avsnitten: 2.1; 3.1; 3.2; 3.5; hela kapitel 4, 5.1; 5.4; 5.5 samt kapitel 8. 

Anledningen till att uppdelningen ser ut som den gör är att vi tyckte att det var av största vikt 

att båda skrev på såväl teoretiska, praktiska och analytiska avsnitt.  

 

2.	  Bakgrund	  
	  

Den statliga myndighet som har huvudansvaret för asylsökande är Migrationsverket. I 

uppdraget ingår bland annat att hantera och pröva ansökningar från individer som vill bosätta 

sig i Sverige, som vill ha medborgarskap, eller som har kommit hit för att söka skydd undan 

krig och förföljelse (Migrationsverket 2014b). Dessutom är Migrationsverket ålagda att ordna 

boende för asylsökande som inte själva har möjlighet att ordna bostad och myndigheten 

betalar även ut dagersättning till asylsökande under deras väntan på besked om 

uppehållstillstånd (Justitiedepartementet 2014).  

 

De permanenta boenden som Migrationsverket har är ofta lägenheter i kommunala eller 

privata hyreshus i mindre eller medelstora kommuner (Justitiedepartementet 2014). Men 

dessa permanenta boenden räcker inte alltid till. Då hyr Migrationsverket tillfälliga bostäder 

av privata aktörer, som kan anmäla sitt intresse för att bedriva uthyrning på myndighetens 

hemsida. Ett krav som ställs på den privata aktören i upphandlingen är att hen ska ha 

meddelat den kommun som boendet ska öppna i om sina planer (Migrationsverket 2014c: 12). 

Det är mest en formalitet eftersom kommunen inte har någon makt att påverka planerna. 

Migrationsverket å sin sida kan heller inte styra över vilka anbud som kommer in och därmed 

inte i vilken kommun dessa ligger (Migrationsverket 2014d). När både den privata aktören 

och Migrationsverket har undertecknat avtalet blir upphandlingen officiell och inflyttningen 

sker. Processen går fort – de första asylsökande kan komma redan därpå följande dag 

(Migrationsverket 2014e).  
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I Sverige har antalet privata asylboenden ökat. Migrationsverket beräknades 2014 betala ut 

1,5 miljarder kronor till privata entreprenörer. Det är en tre gånger så dyr nota jämfört med 

föregående år (Grundberg Wolodarski 2014). Under 2014 hyrde Migrationsverket 186 

tillfälliga boenden av privata aktörer medan siffran för 2013 var 83 tillfälliga boenden 

(Graufelds 2015). Ett av de nya boendena, med plats för 72 asylsökande, ligger i Storfors.  
 

2.1	  Om	  Storfors	  
	  

Storfors är en gammal bruksort som ligger i Värmland, sju mil från Örebro i väster och lika 

många mil från Karlstad i öster. Precis som på många andra mindre orter minskar 

befolkningen i Storfors successivt. 1970 bodde det 5540 människor i Storfors kommun (SCB 

1970: 42). Under de drygt fyrtio kommande åren sjönk kommunens invånarantal till 4131 

(SCB 2014a). Av dessa invånare är cirka 16 procent utrikes födda (SCB 2014b).  
 

Arbetslösheten i Storfors är högre än den genomsnittliga siffran för Sverige. 13,5 procent av 

invånarna på orten är arbetslösa, medan medelsiffran för landet är 8,5 procent. Den största 

offentliga arbetsgivaren är kommunen. I november 2014 var 425 personer kommunalt 

anställda. Stiftelsen Lundsbergs skola, internatskolan, är den största privata arbetsgivaren med 

75 anställda (Ekonomifakta 2014).  
 

Storfors kommun styrs av en röd majoritet – största partiet i kommunen är 

Socialdemokraterna som, för att få majoritet, stöds av Vänsterpartiet (P4 Värmland 2014). I 

det senaste kommunalvalet fick Socialdemokraterna 43,66 procent av invånarnas röster. 

Jämfört med valet 2010 förlorade partiet nästan tio procentenheter. Många av väljarna valde 

istället att 2014 lägga sin röst på Sverigedemokraterna. Partiet växte med nästan lika många 

procentenheter som Socialdemokraterna förlorade - Sverigedemokraterna gick från att ha fått 

3,67 procent av väljarnas röster i valet 2010 till att få 12,95 procent 2014 (Valmyndigheten 

2014b; Valmyndigheten 2010b). 

 

 

2.2	  Tidigare	  publicerat	  om	  asylboenden	  
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Medierapporteringen kring flyktingpolitik, asylmottagande och asylboenden är omfattande. 

Såväl tryckta medier som etermedier rapporterar ofta och mycket kring ämnet. Eftersom 

beslut om flyktingmottagande påverkar många och dessutom är en fråga som väcker känslor 

hos allmänheten är det logiskt att det får ett visst utrymme i medierna. Genom att söka i 

mediearkivet på tre sökord – ”flykting*”, ”asylsökande*” och ”asylboende*” – får man fort 

en uppfattning om rapporteringen, både vad gäller dess innehåll och dess omfattning. Under 

2014 publicerades 5681 artiklar i storstadspressen som innehöll sökordet ”flykting*”. Det var 

en ökning jämfört med 2013 då siffran var 4207. Antalet artiklar som innehöll sökordet 

”asylsökande*” var betydligt färre. Under de tre senaste åren har antalet publicerade artiklar 

innehållandes asylsökande pendlat mellan 650 och 750. Gemensamt för ovanstående 

publiceringar är att rapporteringen ofta handlar om åtgärder. Det handlar om hur Sveriges 

mottagande rent faktiskt ser ut och vad politikerna tycker, tänker och planerar kring flyktingar 

och asylsökande. Det handlar om vilka åtgärder som utförs och det är dem som utför 

åtgärderna som kommer till tals tillsammans med olika tyckare och tänkare. Det finns artiklar 

där asylsökande och flyktingar själva får komma till tals, men de är få sett till det totala 

antalet och den asylsökande ges ofta ett litet utrymme (Retriever 2015). 

 

Asylboenden har generellt sett fått mindre uppmärksamhet i storstadspressen än ovanstående 

sökord. 2013 publicerades 102 artiklar som innehöll sökordet ”asylboende*”. Till följande år 

hade en markant ökning skett – 2014 publicerades nämligen 298 artiklar. Många av dessa 

handlar om hur privata entreprenörer gör, eller förväntas göra, stora vinster på sin verksamhet. 

Andra vinklar som förekommer är att standarden på boendena är undermålig. En påfallande 

stor andel av artiklarna handlar om Bert Karlsson. Han är ofta exemplet i de artiklar som 

handlar om asylboendebranschen och dess lukrativitet. Tonen i rapporteringen är ofta kritisk 

till de privata aktörerna och artiklarna är ofta negativt vinklade. Men även i rapporteringen 

kring asylboenden talas det främst om åtgärder - det finns en brist på boenden och de 

asylsökandes situation beskrivs ofta som ohållbar (Retriever 2015). Den gemensamma 

nämnaren från nyhetsjournalistikens publicerande kring flyktingar, asylsökande och 

asylboenden är alltså att det ofta är inramat i en negativ kontext.  

 

Men det är inte enbart renodlade nyhetshändelser som får ta plats i medierna. Flera 

beskrivande reportage och dokumentärer har gjorts. Till exempel har Sveriges Radio sänt 

flera berättelser, som försöker skildra en vardag på, eller kring, ett asylboende. Två exempel 

är Alla flyktingars mamma (Imam 2014) och De sista svenskarna på Sörvägen (Persson Mora 
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2013). Gemensamt för dessa berättelser är att det först och främst handlar om svenskarna, om 

vad de gör och hur de reagerar. De som söker asyl får också röster i berättelserna, men deras 

röster hörs enbart i förhållande till de svenska intervjupersonerna och deras handlingar. En 

annan likhet mellan reportagen är att de bidrar med en mer observerande bild. De är inte ute 

efter att hitta en nyhet eller att skildra något som är en plötslig händelse i samma utsträckning 

som nyhetsrapporteringen. 

 

Vad detta examensarbete kan bidra med till tidigare publicering är att ge en röst till människor 

som ofta faller bort i rapporteringen kring åtgärder och kris. Den generella rapporteringen 

använder sig av uttryck som ”privata entreprenörer” eller ”flyktingar”. I vårt examensarbete 

personifieras dessa abstrakta uttryck. Den privata entreprenören och flyktingarna, och även 

invånarna i Storfors, får komma till tals själva och inte enbart bli några som klumpas ihop.  

	  

3.	  Teoretiska	  utgångspunkter	  	  
	  

En grundläggande utgångspunkt i vårt examensarbete är att vi utgår från att vi är delaktiga i 

skapandet av vår verklighet. Användandet av ordet skapa är medvetet; vi menar att världen så 

som vi uppfattar den är socialt konstruerad och att vår egen roll i samhället definieras genom 

exempelvis social bakgrund. En konstruktion som är grundläggande i frågor om asyl och 

migration är tanken om nationer och länder. För att förstå hur gränser har blivit ett sätt att 

kontrollera vilka människor som får tillgång till vissa platser krävs en kort historisk 

tillbakablick. Det finns även gränser inom journalistiken, det vill säga att vissa händelser ges 

stort utrymme medan andra går förlorade. För att förstå medierapporteringen innehåller 

kapitlet även en redogörelse för hur dagens journalistbransch och nyhetsproduktion ser ut och 

vilka etiska krav som ställs.  
 

3.1	  Nationalstater	  
	  

Den moderna nationalstaten sägs ofta ha uppkommit i samband med Westfaliska freden 1648 

som slöts när det 30-åriga kriget tog slut. Men det var först drygt 150 år senare, i samband 

med fredskonferensen i Wien 1814–1815, som kartorna ritades och ett system av 

nationalstater som liknar dagens togs i bruk. Staters suveränitet utgörs allt sedan dess av 

tydliga gränser, markerade på politisk-geografiska kartor, inom vilka staterna har militär och 
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administrativ kontroll. Tanken var att den tydliga markeringen av gränser skulle förhindra att 

staters rörlighet, och därigenom krig, skulle startas. De tydliga gränserna skulle enkelt visa 

vilken stat som började anfallet. Vad gällde människor var principen helt annorlunda. Vid 

1820 började västeuropeiska stater avskaffa passkontroller. Människors fria rörlighet stod 

högt på listan (de la Reguera 2014: 166–187). 

 

Men nu, under 2000–talet, har suveräna stater förlorat den kontroll de tidigare hade över sina 

gränser. I takt med globalisering, komplexa handelsmönster, olika beroendeförhållanden 

stater emellan, multilaterala samarbeten och internationella organisationers framväxt har 

stater i västvärlden förlorat mycket av den auktoritet de tidigare besuttit. Globaliseringen har 

helt enkelt medfört att vissa aspekter av staternas gränser är mer flytande. När bland annat 

varor och kapital överskrider gränser utan att staten har full kontroll menar Zygmunt Bauman 

att staterna har skiftat fokus. För att behålla kontrollen över gränserna fokuserar numer många 

västerländska stater på det de åtminstone kan ge ett sken av att försöka kunna kontrollera – 

nämligen flyktingar, asylsökande och invandrare (Bauman 2004: 66–68) 

 

Vad staternas skiftande fokus innebär idag är att det främst är människors, inte staternas, 

rörlighet som begränsas av nationernas gränser. Idealet om människans fria rörlighet från 

1820–talet har under de två senaste seklerna begränsats till vissa människors fria rörlighet. 

Förmånliga visumregler gäller nämligen inte för alla världens länder. Sverige, Danmark och 

Finland är de tre stater vars medborgare kan resa allra friast. Vi kan resa visumfritt till 173 

olika länder (Economist 2011). Erik de la Reguera har i sin reportagebok Gränsbrytarna ställt 

olika staters visumregleringar mot FN:s utvecklingsorgans index över mänsklig utveckling. 

Det framgår ganska klart att fattiga länders medborgare, ofta drabbade av väpnade konflikter, 

innehar de pass som är minst värda. En person från Afghanistan kan enbart resa fritt till 24 

länder. Det är en skillnad på 149 länder jämfört med en människa som innehar svenskt pass 

(de la Reguera 2014: 21–22). 

 

Att människor utan giltiga visum korsar en gräns för att nå ett bättre liv betraktas inte sällan 

som ett hot. Den retorik som förs av förespråkare för hårdare gränser handlar om hotet mot 

säkerheten, hotet mot ekonomin och hotet mot den politiska gemenskapen. Gemensam för 

hotbilden är att den används av många, världen runt: från de styrande i Iran och i 

Elfenbenskusten till bakåtsträvande Tea party-rörelsen i USA till främlingsfientliga 
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partiledare i Europa som Le Pen i Frankrike och Jimmie Åkesson i Sverige (de la Reguera 

2014: 213–214). 
 

3.2	  Nationalitet	  och	  etnicitet	  
	  
Forskning om etnicitet har ofta grundat sig på studier om ”den andre” och har ofta genomförts 

av antropologer och etnologer. Sedan några decennier har denna akademikerkår även börjat 

intressera sig för nationalstater. En nationalstat definieras ofta utifrån dessa forskare som en 

stat som domineras av en etnisk grupp vars språk och religion ofta förankras i statens 

lagstiftning och officiella symboler. Utifrån nationalstaterna och tanken om ett gemensamt 

kulturarv och en gemensam härstamning har även nationalismen vuxit fram (Hylland Eriksen 

1993: 124–127). Precis som andra etniska identiteter står även nationella identiteter i 

förhållande till ”de andra”. Idén om nationer förutsätter nämligen att det existerar andra 

nationer och andra nationaliteter (Hylland Eriksen 1993: 139). Nationalismens grundläggande 

idé är att grunden till människans sociala band finns i en gemensam kultur. I dess mest 

extrema form kan enbart människor med kulturella likheter bli en del av gruppen (Gellner 

1997: 3–4).  

 

1900-talets tankar om rasbiologi och skillnader mellan olika människoraser har successivt 

bytts ut mot en ny slags rasism. ”Den nya rasismen” delar upp grupper efter kulturella 

skillnader snarare än skillnader i så kallad ras. Den nya rasismens mål är detsamma; att 

fortsätta hålla isär människor och att upprätta gränser. Men nu baseras alltså rasismen snarare 

på kultur än på ”ras”. En uppblandning av kulturer ska ses som en fara för den dominerande 

kulturen. En uppblandning skulle kunna medföra samhälleliga slitningar och uppluckrande av 

gemensamma sociala band (Hultén 2009: 30–31). Det är den nya rasismen, som alltså grundar 

sig i den nationalistiska ideologin, som vi har sett växa fram i Sverige under det senaste 

decenniet. 

	  

3.3	  Nyhetsvärdering	  
	  
I Sverige finns det en grundtanke om att medierna ska publicera och rapportera saker som är 

av allmänintresse, alltså sådant som i det långa loppet ska bilda folket. Detta ska ge 

medborgare verktyg att skapa sig kvalificerade uppfattningar och ska i nästa steg leda till 

givande debatter och opinionsbildning. Det innebär att medier har till uppgift att inte bara 
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informera om vad som sker i samhället, utan medier ska även kommentera och granska 

skeendena. Men det som anses allmänbildande och demokratiskt viktigt för människor att ta 

del av är inte alltid det som publiken intresserar sig för. Då nyttiga nyheter inte säljer lika bra 

som exempelvis sensationsnyheter eller dramatiska skeenden har den alltmer kommersiellt 

styrda mediemarknaden valt att i större utsträckning satsa på det publiken vill ha. Medier är 

beroende av att gå med vinst och detta har blivit avgörande för nyhetsurvalet (Ghersetti 2012: 

208–209). 

 

Men vilka händelser blir då till nyheter? Skeendena runt om i världen är otaliga och det är 

omöjligt att rapportera om alla. Det finns därför vissa egenskaper som ger händelser ett ökat 

nyhetsvärde. Händelsens närhet, både vad gäller plats och tid, är en av dessa egenskaper 

(Häger 2009: 86–87). Om en händelse eller en plats uppfyller närhetskriterierna kommer 

liknande händelser eller händelser från samma region även i fortsättningen att figurera i 

medierna, medan händelser eller länder som inte lever upp till närhetsprincipen förblir 

outforskade. Sensation är en annan egenskap. Om något oväntat och extraordinärt händer blir 

det ofta stora rubriker. Negativa följder av en händelse ökar chansen för att händelsen blir till 

en nyhet då den anses vara något utöver det vanliga. Ytterligare en egenskap som ökar 

nyhetsvärdet är elitcentrering. De som får ta plats och sätta agendan i medier är ofta högt 

uppsatta politiker eller framträdande länder och institutioner. Vanliga människor utgör sällan 

nyheter i sig, utan framträder främst som levande exempel på företeelser som behöver 

konkretiseras och göras mer lättillgängligt. Förenkling är också en grundläggande egenskap 

för att höja nyhetsvärdet. Istället för att skildra långa och komplexa förlopp väljs ofta enstaka 

händelser ut och görs lättbegripliga för publiken. Bakomliggande strukturer riskerar att gå 

förlorade i förenklingsprocessen då de utvalda händelserna sällan sätts i ett större 

sammanhang (Ghersetti 2012: 212–214). 

 

Nästa steg i nyhetsprocessen är att hitta en givande vinkel. Enligt den norske medieforskaren 

Gudmund Hernes använder medierna sig av så kallade medialiseringstekniker för att vinkla 

nyheter och på så sätt locka publik. En av medialiseringsteknikerna är att polarisera genom att 

exempelvis ställa ont mot gott. Nyanser i olika parters resonemang skalas bort för att 

understryka en konflikt och dramatiska händelser kan intensifieras ytterligare genom ett 

målande språk. Hand i hand med detta går tekniken att konkretisera, nämligen att lyfta det 

som redan är konkret eller att tydliggöra det kan uppfattas som rörigt av publiken. Ett annat 

vanligt sätt för att få mediekonsumenterna att känna ett samband till en nyhet är att händelsen 
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får personifieras av enskilda människor som drabbats eller påverkats (Hernes 1978, refererad i 

Häger 2009: 113–14). 
 

3.4	  Journalistens	  roll	  
	  
När många journalister följer ovan beskrivna process för att skapa nyheter blir journalistiken i 

viss mån likriktad. Men det är även av vikt att titta på vilken roll den enskilde journalisten har 

i processen för att förstå likriktigheten. Studier utförda på journalister visar att journalistiska 

ideal skiljer sig åt länder emellan. Men även inom länder finns skillnader. Journalisters 

sociala bakgrund och förutsättningar spelar roll för vilken typ av ideal som innefattas. Av lika 

stor vikt är hur väl olika bakgrunder, sociala som etniska, kan sägas vara representerade inom 

journalistkåren. I Sverige finns nu allt fler kvinnor inom yrket, men etniska minoriteter är 

försvinnande få. Personer med utländsk bakgrund är direkt underrepresenterade som 

journalister. Detta gäller för alla typer av medier. Om det endast är en eller ett fåtal sociala 

grupper som har möjlighet att bli journalister så kan det påverka rapporteringen och få en 

avgörande effekt på det journalistiska innehållet (Djerf-Pierre & Wiik: 190–194).  

 

Inom många vetenskapliga discipliner är det av yttersta vikt för forskaren att vara transparent 

och förklara sin roll i forskningen och framställningen. På så sätt kan läsaren, och den tänkta 

publiken i stort, bättre förstå de tolkningar som forskaren gör och varför. Forskaren bär på 

förkunskaper och är del av en social struktur som kommer att avspegla sig i såväl 

forskningsområde som helhet men också vad gäller urval, metod och slutsatser. Inom 

journalistiken talas det också om transparens, men transparensen är här främst kopplad till ett 

försök att återerövra publikens förtroende för yrket. Förtroendet för journalister och 

journalistiken har fått sig en törn och ett sätt att återvinna det sägs vara just genom transparens 

vad gäller hur nyheter blir till, vilka urval som görs och varför vilka källor väljs eller väljs 

bort (Karlsson 2012: 104–105). 

 

3.5	  Journalistisk	  etik	  
	  
Diskussioner kring etik och journalistik bör alltid inkludera begreppen sanning och 

objektivitet (Ward 2012: 301–302). Ibland antas journalistik handla om att rapportera sanna 

och objektiva fakta. Om så är fallet måste det föreligga en filosofisk diskussion om huruvida 

sanningen finns, om objektiva fakta finns och om det ens är något som mänskliga varelser kan 



Pequenina	  Sipilä	  	   	   Examensarbete	  för	  masterexamen	  i	  journalistik	  HT14	  
Sara	  Sundberg	   	   Gunilla	  Hultén	  

	   15	  

uppnå (Jaquette 2007: 4). Åsikterna om vad sanning är, hur den kan identifieras och om den 

över huvud taget finns är oändliga och ämnet har diskuterats i flera århundraden (Harcup 

2007: 138). 

Ett icke-förhandlingsbart krav på objektivitet kan betraktas som begränsande för journalistik. 

Det kan nämligen ses som ett allt för krävande ideal och därmed blir objektiviteten i sig 

snarare en myt än något som verkligen går att uppnå. Kravet på objektivitet gör att 

journalister tvingas använda sig av begränsande format. I publiceringar radas fakta upp medan 

analys och tolkningar lätt faller bort eftersom det inte anses gå hand i hand med 

objektiviteten. Dessa begräsningar kan i sin tur betraktas som ett hinder för fri press. För att 

pressen ska vara fri bör objektivitetsidealet inte vara rådande i pressfären. Istället ska 

mediekonsumenten i sin dagliga nyhetsläsning få ta del av olika perspektiv och vinklar, som 

kanske inte är objektiva, för att inte bli matad med enbart fakta utan själv kunna bilda sig en 

uppfattning (Ward 2012: 301–302). 

 

Den journalistiska etiken kan delas upp på två nivåer. Å ena sidan kan den studeras på 

mikronivå där man kan diskutera vad enskilda journalister ska göra i specifika situationer. Å 

andra sidan existerar journalistisk etik även på ett större plan, en makronivå. Då diskuteras 

vad nyhetsmedier bör och kan göra med tanke på den roll som de spelar i samhället. 

Journalister har, som alla andra människor, rättigheter och skyldigheter och antas följa 

allmänna etiska principer som att säga sanningen och försöka åsamka sin omgivning så lite 

skada som möjligt. Men som yrkesutövare bär de ytterligare ett ansvar – de besitter nämligen 

en makt att påverka den politiska agendan och därmed den allmänna opinionen (Ward 2012: 

296). 

 
 

4.	  Journalistik	  och	  migration	  
	  
Att medier rapporterar om migration, flyktingpolitik, invandring och asylsökande är ingenting 

nytt. Tvärtom, bevakningen har skett under lång tid, vilket har möjliggjort att vetenskapliga 

studier om migration och journalistik har gjorts. Det finns en tydlig diskurs i hur västerländska 

länder rapporterar om flyktingar – när det skrivs om migration skrivs det ofta i samband med 

begreppet kris. Det rapporteras om hur mycket pengar flyktingar kostar och vad deras ankomst 

kan ha för negativa konsekvenser för samhället. ”Migrationskrisen” som det rapporteras om är 
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ofta knuten till staters nationella intressen. Mediekonsumenterna får läsa, höra eller se vilka 

verktyg stater har, och vilka åtgärder som görs, för att kunna kontrollera immigration (Moore 

2012: 1–2).   

Efter attacken mot World Trade Center och det efterföljande kriget mot terrorismen som 

inleddes 2001 har medierapporteringen kring migration och flyktingar förändrats. Etiska 

perspektiv på varför rika länder bör ta emot flyktingar har i allt större utsträckning försvunnit. 

Vad som ersatt rapporteringen är publiceringar om nationell säkerhet och ett beskrivande av 

”den andre”, det vill säga människor från vissa regioner eller religioner, som hot (Moore 2012: 

3). Även i Sverige är rapporteringen av flyktingar ofta sammankopplad med termer om hot. 

Människor som kommer hit och söker asyl beskrivs som hot mot vår välfärd. De flyendes 

orsaker till asyl ifrågasätts och de bakomliggande faktorerna undersöks inte eller hålls 

medvetet utanför (Hultén 2009: 16). Vidare framställs krigsoffrens flykt och intåg i deras nya 

länder i negativa ordalag. Gruppen fråntas all typ av agens när deras flykt benämns i ord som 

”flyktingström” eller ”flyktingvåg” (Boréus 2004, refererad i Brune 2004: 50). Genom den här 

sortens rapportering har svensk media under lång tid bidragit till att producera en bild av 

flyktingar som ett potentiellt hot mot Sverige och landets välfärd. Porträtteringen har i sin tur 

lett till ett slags generellt och allmänt vedertagen insikt om att flyktingar innebär ett hot och att 

deras ankomst utgör en kris. Insikten om denna kris har i sin tur väckt en oro och en 

opposition mot asylsökande i Sverige (Hultén 2009: 16). 

 

Den slutsats som går att dra är att journalister bär ett stort ansvar när de rapporterar om 

flyktingar och asylpolitik eftersom de bidrar till den allmänna diskursen om flyktingar (Moore 

2012: 3). Journalistiken är nämligen inte enbart en utomstående betraktare. Journalister gör val 

och urval och deltar således i produktionen av händelser och följaktligen också i vilka 

beskrivningar av samhället som genom medierna når ut till allmänheten. Hur journalister 

bidrar till skapandet av diskurser framförs tydligt av Ylva Brune i hennes avhandling Nyheter 

från gränsen: 

 

I den mån nyhetsrapporteringen arbetar med kategoriseringar där 

‘invandrare’ upprepat förknippas med problem eller där vissa områden 

gestaltas som skrämmande och främmande, så bidrar nyheterna till att 

skapa ett samhälle med invandrarproblem och segregerade bostadsområden. 

(Brune 2004: 11) 
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Märkligt nog är en mycket frånvarande källa i medierapporteringen kring flyktingar de som 

spelar huvudrollen; människorna som kommer hit och söker asyl hörs sällan av medierna 

(Brune 2004: 360). Deras röster hörs främst i fall då de får göra känsloutspel i samband med 

en verklighet som någon annan skapat åt dem. Asylsökande är således inte helt bortplockade 

från rapporteringen, men de kan sägas vara portade från att själva formulera problem och 

därmed sätta sin egen agenda (Boréus 2004, refererad i Brune 2004: 50). Bärande källor är 

istället högt uppsatta politiker eller andra elitkällor. Det är dem som utformar den verklighet 

som asylsökande har att förhålla sig till (Hultén 2009: 16). När ett samhälle exkluderar en hel 

grupp från att uttrycka sig i det offentliga medierummet kan det kallas för en diskursiv 

diskriminering. Det innebär att en grupp människor särbehandlas negativt genom att nekas 

tillträde till ett sammanhang med språkliga medel. Att till exempel asylsökande eller andra 

grupper inte får vara delaktiga i att sätta agendan i frågor som i allra högsta grad rör dem 

själva är ett utmärkt exempel på en diskursiv diskriminering i ett samhälle (Brune 2006: 22–

23).  

	  

5.	  Metod	  	  	  	  	  	  	  
	  
För att kunna genomföra examensarbetet har vi valt fallstudien som metod. Inom forskning 

innebär fallstudier en intensiv studie av ett fall som kan utgöras av alltifrån ett litet samhälle 

eller ett bostadsområde till en organisation. Denna sortens studier kan emellanåt ifrågasättas 

inom akademien eftersom de vanligt återkommande kraven på reliabilitet och validitet är 

svåra att uppnå eftersom forskningen enbart utgår ifrån ett fall (Bryman 2008: 75–76). Men 

kraven på reliabilitet och validitet existerar inte på samma sätt inom journalistiken. 

Journalister behöver inte noga redogöra för sitt tillvägagångssätt för att en annan i yrkeskåren 

ska kunna genomföra samma jobb. Att kunna generalisera ett journalistiskt arbete till resten 

av samhället är inte heller ett krav som ställs inom branschen. Men det innebär inte att det inte 

finns krav på journalisters tillvägagångssätt och presentation av arbete. Det är bara andra 

ledord som guidar journalister genom en arbetsprocess, till exempel sanning och objektivitet 

(se kapitel 8).  

 

För att översätta det akademiska användandet av begreppet fallstudie till journalistik har vi 

vänt på steken. Istället för att hitta ett fall som kan generaliseras till samhället så har vi hittat 
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ett samhällsfenomen som kan konkretiseras med hjälp av ett fall. Samtidsföreteelsen – krig, 

migration, politik, asylsökande och asylboende – är ett komplext ämne som behöver 

konkretiseras. För en journalist är då ett fall A och O. För att vi ska kunna konkretisera en 

berättelse om så stora saker behöver vi ett fall som kan visa hur det ser ut i samtiden. Vi har 

hittat Storfors och öppnandet av ett privat  asylboende där. Följande personer figurerar i 

dokumentären och det är deras tankar och åsikter som utgör vår slutprodukt: 

Hans Boqvist – privat hyresvärd i Storfors som i juni 2014 öppnade ett tillfälligt privat 

asylboende. 

Amani Karamol, Ahmad Ghalfa och deras son Ayham – asylsökande från Syrien som 

placerats i ett av Hans Boqvists privata boenden på orten. 

Hans Jildesten – kommunalråd i Storfors.  

Lotta Anderberg – enhetschef på Migrationsverkets kontor i Karlstad. 

Annica Arvidsson – biblioteksansvarig i Storfors. 

Joakim Kullberg – granne till tre av Hans Boqvists privata asylboenden. 

 

5.1	  Arbetsprocess	  och	  research	  
 

I början av vårt examensarbete bar vi snarare ett par akademiska än journalistiska glasögon 

när vi letade efter tänkbara fall. Vi tänkte att valet av ort och boende skulle grunda sig i ett 

slags representativt urval utifrån valresultatet. Vårt val av fall, tänkte vi, var ju tvunget att 

vara representativt för resten av landets befolkning. När det gällde val av ort ville vi helst att 

det skulle röra sig om en liten ort. Därmed började vi söka efter orter med ett valresultat som i 

stor utsträckning liknade hela rikets slutgiltiga valresultat till riksdagen men vars invånare inte 

översteg 2 000. Valet av möjliga boenden blev således ganska begränsat. Men vi hittade ett 

case som både verkade genomförbart och dessutom väldigt intressant – Tom Persson och hans 

asylboende i Rämshyttan i Dalarna.  

 

Vi fick till ett möte med Tom, men när tiden närmade sig vårt möte med honom kom 

bakslaget. Han ville inte längre ställa upp. Vi var tillbaka på ruta ett. Nu insåg vi att vi inte 

behövde vara lika snäva i vårt val av ort. Det är ju journalistik vi gör, inte forskning. Vårt case 

behöver därför inte utgå från samma kriterier på representation. Här gäller det att hitta ett fall 

som kan gestalta det vi är ute efter i vårt syfte. Tiden blev knapp. Vi hittade Hans Boqvist, 

men visste inte alls vad han kunde bidra med. Därför åkte vi till Storfors som tomma, vita ark. 
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Vi visste inte vad bladen slutligen skulle fyllas med. Liknar vi det vid metoder som används 

vid forskning kan tillvägagångssättet ses som induktivt. Då drar man utifrån observationer 

slutsatser som senare formar en teori (Bryman 2008: 26–27). Vi fick utifrån vårt första möte 

med Storfors, med Hans och med andra människor vi mötte en idé om hur vårt radioprogram 

skulle kunna struktureras och vad det skulle kunna handla om.  

 

För att kunna genomföra det här examensarbetet var det viktigt att vi läste på om bland annat 

orten Storfors, asylprocessen och om upphandlingar mellan Migrationsverket och privata 

aktörer. Kraven som Migrationsverket ställer på en privat entreprenör är att de inte får ha 

skulder eller vara dömda för allvarliga brott (Migrationsverket 2014c).  Hans hade under vårt 

första besök i Storfors berättat det här för oss och sagt att han var skuldfri. Men vi ville inte 

lita blint på hans egna utsagor. Eftersom rapporteringen kring entreprenörer som startar 

privata asylboenden är inramade i en negativ kontext kring att tjäna pengar var vi 

misstänksamma. Det var av största vikt att vi kollade upp Hans Boqvist noggrant. Det enda vi 

fann var att han har är en skuld på 990 kronor till Skatteverket.  
 

Totalt gjorde vi två besök i Storfors. Vårt första besök kan kallas för en researchresa. Vi 

gjorde spaningar och försökte hitta saker som var relevanta och intressanta för vår 

slutprodukt. Bland annat visste vi att vi letade efter asylsökande, eftersom det var av stor vikt 

för oss att de skulle få utgöra en betydande del i vår dokumentär. Vi letade också efter en röst 

som var kritisk till öppnandet av Hans Boqvists boenden. En spaning vi gjorde var att det var 

mycket rörelse kring Folkets hus, var biblioteket ligger, och vi tänkte att det var något som vi 

borde uppmärksamma vid vårt nästa besök. Under första resan gjorde vi även två intervjuer – 

en med den kritiske grannen Joakim Kullberg och en med den privata entreprenören Hans 

Boqvist. Den sistnämnda har dock inte kommit till användning till annat än 

bakgrundsmaterial eftersom ljudkvaliteten på inspelningen var allt för dålig.  

 

Under vårt andra besök var målet inte längre att få fram information och personer – nu skulle 

vi samla in rösterna. Vi hade förbokat två intervjuer med kommunalrådet Hans Jildesten och 

Lotta Anderberg på Migrationsverket. Under vår tidigare research hade vi nämligen funnit att 

det pågick en konflikt mellan kommunen och Migrationsverket med anledning av öppnandet 

av det privata asylboenden. Vi insåg till vårt andra besök att vi ville ha röster från de båda 

parterna för att kommentera konflikten. I och med att vi hade läst på kunde vi förutse vad 

kommunalrådet Hans Jildesten skulle svara på vissa av våra frågor. Vi kunde därmed 
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förbereda oss genom att ställa frågorna annorlunda och genom att tänka ut kluriga följdfrågor. 

Under besök nummer två intervjuade vi även familjen Karamol-Ghalfa, Hans Boqvist (igen) 

och Annica Arvidsson. När vi kom tillbaka till Stockholm hade vi med oss ungefär 6 timmar 

och 40 minuter inspelade intervjuer.  

 

De fakta vi har tagit fram under researcharbetet skulle kunna tas fram av vilken journalist som 

helst. Däremot är det tvivelaktigt att vårt examensarbete är replikerbart. Trots att alla fakta 

skulle vara desamma är det troligt att andra journalisters resultat skulle skilja sig från vårt. 

Vinkeln skulle vara annorlunda och vilken information som förs fram är ju, trots allt, ett val 

som i mångt och mycket beror på journalistens sociala bagage och intresse. Även om andra 

journalisters intervjufrågor hade varit exakt likadana som våra är det ändå inte säkert att de 

skulle få samma svar. Det beror ju helt på vilken relation de bygger upp med intervjupersonen 

och intervjupersonens dagsform.  
 

5.2	  Att	  hitta	  intervjupersoner	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
I vårt arbete är det åtta personer som kommer till tals. Det är åtta personer som enligt oss är 

relevanta i ämnet privata asylboenden i Storfors. Om man ska likna det urval vi har gjort vid 

ett akademiskt urval så kan man säga att vi använde oss av ett så kallat snöbollsurval. 

Anledningen till namnet är att forskaren börjar med en eller några få respondenter. Genom 

dessa får hen tillgång till fler människor som är relevanta för forskningen – det som från 

början var en liten snöboll har nu blivit en snögubbe. Åsikterna kring användandet av 

snöbollsurvalet är tudelat – å ena sidan anser vissa att denna typ av urval är godtyckligt och 

bekvämt. Det urval som i slutändan utgör forskningen kan inte påstås vara representativt för 

populationen. Å andra sidan kan snöbollsurvalet generera ett relevant urval. När en forskare 

ska fokusera på eller fundera över relationer människor emellan kan ett snöbollsurval vara ett 

lämpligare val än ett vanligt sannolikhetsurval (Bryman 2008: 196–197). Så vad innebär det 

här för oss i vårt arbete? Vi är inga forskare utan har till stor del utfört det här urvalet som 

journalister. Eller åtminstone blivande sådana. Vi hade enbart ett intervjuobjekt från början, 

Hans Boqvist, som drev de privata asylboendena. Via honom fick vi kontakt med ytterligare 

några av de som i slutändan utgör vårt program, nämligen grannen Joakim Kullberg och 

familjen Karamol-Ghalfa. Vår ”snöboll” växte i och med vår initiala kontakt, Hans Boqvist.  

 

Hans visade oss flera av sina småhus i vilka det bor människor som just nu väntar på besked 



Pequenina	  Sipilä	  	   	   Examensarbete	  för	  masterexamen	  i	  journalistik	  HT14	  
Sara	  Sundberg	   	   Gunilla	  Hultén	  

	   21	  

om uppehållstillstånd. Vi träffade flera av dem och många av dem var engelskspråkiga. Men 

vi valde att höra rösterna från några av människorna som inte pratar engelska. Vid valet av 

just Amani Karamol och Ahmad Ghalfa som intervjupersoner gjorde vi ett medvetet val. 

Trots att vår arbetsbörda blev större tyckte vi att det var viktigt att även personer som inte 

talar engelska får komma till tals i medierna. I de fall asylsökande får uttala sig är det ofta 

engelskspråkiga personer som får ta plats. Det innebär generellt unga män med utbildning. I 

vårt fall blev det två relativt unga föräldrar med medelklassbakgrund i alla fall, men deras 

chanser att nå ut till någon i Sverige är ändå relativt små med tanke på att de varken talar 

svenska eller engelska. 

	  

5.3	  Intervjuteknik	  
	  
För att undvika förvirring valde vi att dela upp arbetet vid intervjutillfällena. Båda har varit 

närvarande vid samtliga intervjuer men ansvaret under dessa delades; när den ena av oss 

ansvarade för intervjun har den andra skött ljudinspelningen. Det har varit ett bra och tydligt 

sätt då alla inblandade har varit medvetna om rollerna. Den förvirring och rörighet som annars 

kan uppstå när man jobbar två har på så sätt undvikits. Att turas om med de olika rollerna var 

viktigt och vi anser att vi uppnått en bra och rättvis fördelning av ansvarsområde.  
 

Båda har varit med och formulerat de frågor och ämnen som har varit viktiga för oss att få 

fram vid de olika intervjuerna. Rent praktiskt har den med ansvar för intervjun ställt de frågor 

som vi på förhand kommit överens om. Intervjuaren har vidare haft huvudansvaret för 

relevanta följdfrågor men här har även den som ansvarat för inspelningen haft möjlighet att 

inflika med sådant den ansett har varit relevant eller med något som den som intervjuade kan 

ha missat. Vi har haft ett väldigt bra samspel här – det viktiga var att få fram relevant 

information utan att på något sätt försvåra för varandra eller för den som intervjuas. Då vi var 

två kan den som intervjuas känna sig trängd men vi upplever att vi undvek detta genom att ha 

strukturerat intervjuerna efter ovanstående beskrivning. 

 

Sara har haft huvudansvar för intervjun med Hans Boqvist, Lotta Anderberg och familjen 

Karamol-Ghalfa. Pequenina har haft huvudansvar vid intervjuerna med Hans Jildesten, 

Annica Arvidsson och Joakim Kullberg. 
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Bortsett från att försöka ha tydliga roller, för både vår egen och intervjupersonernas skull, har 

vi förhållit oss till andra viktiga journalistiska principer för att få ut så ärliga och givande svar 

som möjligt från våra intervjupersoner. Förtroende är ett nyckelbegrepp i förhållandet mellan 

journalist och intervjuperson. Om intervjupersonerna känner att journalisten inte bara är en 

yrkesutövare utan också en människa är chansen att hen öppnar upp sig och ger mer 

personliga svar större (Häger 2001: 49). Det här var någonting som vi försökte ha i åtanke när 

vi närmade oss Hans Boqvist. Eftersom det gick knappt två veckor mellan vårt inledande 

telefonsamtal och vårt första möte tyckte vi att det var viktigt att vi återkopplade någon gång 

under tiden. Vi pratade med Hans två extra gånger under dessa knappa två veckor. Delvis för 

att mer exakt bestämma tid och plats, men telefonsamtalen hade även en annan funktion - de 

beredde nämligen vägen för att bygga en relation oss emellan. När vi träffade Hans Boqvist 

hade vi redan pratat med varandra i över en halvtimme vilket gjorde att mötet inte kändes 

krystat och stelt. Däremot fanns det andra problem. Hans sätt att tala var sävligt och han 

mumlade mycket, vilket gör att han egentligen inte lämpade sig särskilt väl för vårt 

radioformat. Dessutom har hans svar inte varit särskilt resonerande vilket hsr gjort att de 

stycken vi använt med honom enligt oss har krävt mycket speakar, det vill de övergångar som 

vi skrivit och läst in i radiodokumentären, i slutprodukten. Hans Boqvists utläggningar har 

nämligen behövts kontextualiseras eller utvecklas för att underlätta förståelsen. Han var också 

orolig för att ha sagt något som kunde upplevas som konstigt eller någonting som skulle 

kunna vara fel sak att säga i det här sammanhanget. En sak journalister kan göra i sådana 

lägen är att lova intervjupersonerna att få ta del av, åtminstone delar av, resultatet (Häger 

2001: 54). För att Hans Boqvist skulle känna sig trygg och lita på oss ytterligare erbjöd vi 

honom att lyssna på delar av intervjun och vi har även mailat över transkriptionen av hela 

inspelningen. Hans Boqvist kan även ha känt sig osäker av själva intervjusituationen. Då vi 

utförde intervjun på krogen Tavernan, med inspelningsapparaten på bordet och mikrofonen 

tydligt riktad mot honom, trodde han möjligtvis att något särskilt förväntades av honom. 

Istället borde vi, nu när vi tänker på det i efterhand, ha intervjuat honom i en mer avslappnad 

miljö, kanske till och med under en promenad (Häger 2001: 147). Det är synd, men Hans 

Boqvist hade nog fungerat bättre i ett skrivet reportage. Men av just den anledningen var det 

viktigt att ha med honom. Han är en person som troligtvis skulle falla bort på grund av 

ovanstående brister och därför så mycket viktigare för oss att ha med.  

 

Även med Ahmad Ghalfa och Amani Karamol byggdes ett förtroende upp. Det var Hans 

Boqvist som förmedlade kontakten mellan oss. Vi följde nämligen med honom när han skulle 
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leverera mer diskmedel till familjen. De bjöd på te och vi pratade med varandra i en dryg 

halvtimme. Nästa gång vi besökte Storfors var vi välkomna hos familjen som glatt tog emot 

oss – vi hade ju träffats förr och de berättade för oss om sin situation. Det är inte självklart att 

de hade gjort det om vi inte hade etablerat en relation sedan tidigare. Dessutom var vi i deras 

hem. Även om Ahmad Ghalfa och Amani Karamol befinner sig i ett tillfälligt boende är det 

för närvarande deras hem. Ovana intervjupersoner upplever det ofta som en trygghet att ses på 

hemmaplan (Häger 2001: 146).  

 

När det gäller grannen Joakim Kullberg var situationen lite speciell. Hans åsikter var långt 

ifrån våra egna och då var det viktigt för oss att tänka på tonläget. Målet var ju att han skulle 

få uttrycka sig, inte att intervjun skulle bli en argumentation med en aggressiv och anklagande 

ton. Vi lyssnade och ibland spelade vi även det naiva kortet för att få vår intervjuperson att 

vidareutveckla sitt resonemang (Häger 2001: 52, 79–80). Dessutom ville vi genuint att han 

verkligen skulle få förklara vad han menade. Eftersom vår utgångspunkt i det här arbetet är att 

föra fram människorna och deras åsikter var det viktigt att vi fick fram nyanser. Både i hela 

berättelsen i sig, men även nyanser i varje intervjupersons resonerande.  

 

Trots att människorna som utgör vårt radioprogram innehar olika roller, åsikter och 

förhållande till Hans Boqvist och hans privata asylboende har våra genomförda intervjuer haft 

en gemensam grund. För att kunna få ut det vi önskade av intervjuerna har det krävts att vi har 

varit pålästa. Framförallt när det gällde intervjuerna med kommunalrådet Hans Jildesten och 

enhetschefen på Migrationsverket i Värmland, Lotta Anderberg. De är båda vana vid 

journalister och att svara på frågor om just migration och det som hör asylpolitiken till. 

Dessutom sitter de i en maktposition och att låta dem bre ut sig utan att vi hade kunnat ställa 

kritiska frågor hade varit en stor miss av oss. Nu kunde vi, eftersom vi läst på, ställa dem mot 

varandra i frågan om Storfors och deras indragande av kommunala bostäder (Häger 2001: 42–

43). Att vi har gjort en grundlig research har gjort att vi i alla intervjuer - utom den med 

bibliotekarien Annica Arvidsson (mer om varför under kapitel 7) – har haft några huvudfrågor 

som vi ville ha svar på. Utifrån dessa frågor och utifrån svaren på frågorna har intervjuerna 

sedan fortlöpt lite mindre planerat. Vilka följdfrågor och vilka sidospår en intervju tar är inte 

alltid helt självklara. Inom akademin skulle vårt tillvägagångssätt förmodligen betraktas som 

semistrukturerade forskningsintervjuer (Bryman 2008: 415). Givetvis har våra intervjuer inte 

varit felfria. Vi har gått i vanliga fällor som att ställa dubbla frågor, ibland ledande frågor och 

vi har säkert, dessvärre, missat uppenbara tillfällen att ställa bra följdfrågor.  
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5.4	  Tolkning	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Amani Karamol och Ahmad Ghalfa pratar arabiska. Det gör inte vi. När vi intervjuade dem 

fick vi således ta hjälp av en man som kunde tolka åt oss. Det var ingen utbildad tolk, utan 

mannen i fråga heter Saib Amous och han är lärare i arabiska som hemspråk på skolan i 

Storfors. Det är så han har fått kontakt med familjen. Vi tänkte att han, eftersom han 

undervisar i arabiska, nog skulle kunna vara lämplig att översätta våra frågor och Amani 

Karamols och Ahmad Ghalfas svar. Vi hade fel.  
 

Saib Amous översatte godtyckligt. Han valde att ta ut delar som han ansåg var viktiga och 

missade andra. Vi hade en känsla av att översättningen inte gick rätt till, så vi bestämde oss 

för att låta ytterligare en arabisktalande person, Chema Chamdin Nas – en bekant till 

Pequenina, få hjälpa oss att översätta intervjun. Det visade sig vara ett klokt beslut eftersom 

många nyanser, och även långa resonemang, fallit bort i den tidigare översättningen. 

Dessutom lade Saib Amous in personliga värderingar, egna analyser och berättelser om sig 

själv i sina översättningar av föräldrarnas ord.  

 

Att tolken vi använde vid intervjutillfället inte var bra fick naturligtvis negativa konsekvenser. 

Vi missade tillfällen att ta upp trådar som vi annars skulle ha snappat upp. Om en journalist 

vill ha konkreta svar, detaljer och en bra berättelse är det viktigt att ställa följdfrågor (Häger 

2001: 130). Eftersom vi inte förstår arabiska och eftersom tolkningen var undermålig 

minskade vår chans att ställa relevanta följdfrågor. Däremot verkar det som att Amani 

Karamol och Ahmad Ghalfa förstod vad vi var ute efter. När vi tog hjälp av Chema Chamdin 

Nas för att få rätt tolkning visade det sig att de i mångt och mycket svarar på våra frågor. 

Kanske hade vi verkligen skapat en förtroendefull relation i vårt tidigare möte.  

 

Ytterligare något som vi i efterhand blivit medvetna om är vår roll i tolkningen. Det var inte 

bara Saib och Chema som utgjorde led i tolkningen. När vi skrev manuset och sammanfattade 

det som Amani och Ahmad berättade gjorde vi naturligtvis också tolkningar och urval, vad 

som var viktigt att få med och hur det skulle formuleras för att passa dokumentären samtidigt 

som deras andemening framgick. På så vis var vi också en del av tolkningsprocessen.  
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5.5	  Att	  arbeta	  två	  
	  
Ett argument till att genomföra det här examensarbetet i par var att möjligheterna att ta sig an 

ett större ämne ökade. Eftersom vi nu var två som arbetade kunde vi göra ett större jobb. Vårt 

valda ämne är stort, komplext och aktuellt. Det hade varit svårt att som ensam student ta sig 

an samma arbetsbörda. Under arbetets gång har vi haft nytta av varandra. Vi har kunnat bolla 

idéer, resonera oss fram, slå ihop våra hjärnor för att lösa svårigheter och dessutom bearbeta 

möten med personer vars livsöden inte är särskilt lätta. När arbetsglädjen trutit har vi kunnat 

peppa varandra för att återfinna den. Men vårt samarbete har också lett till problem som vi 

inte riktigt var förberedda på.  
 

Ofta brukar radiodokumentärer enbart ha en berättarröst. Men vi var två. Hur skulle vi lösa 

det här? Om vi skulle ha valt att växla mellan två berättarröster hade det förmodligen 

uppfattas som förvirrande av lyssnaren. Att ta oss an ett lite mer talk show–liknande koncept 

kändes inte heller lämpligt. Ämnet vi har jobbat med är trots allt ganska allvarligt och det 

fanns en uppenbar risk att bollandet mellan våra röster i ett talk show–format skulle uppfattas 

som glättigt och därmed ta bort seriositeten. Men det fanns en annan, ganska naturlig, lösning. 

I vår berättelse behövdes nämligen två olika röster. En berättarröst, men även en person som 

skulle översätta det Amani Karamol och Ahmad Ghalfa sa på arabiska. Denna uppdelning gör 

det tydligt för lyssnaren när det är vi som för berättelsen vidare, eller när det är föräldrarna 

som pratar. Ingen av oss hade några preferenser vad gäller rollfördelningen och därför 

bestämde vi oss för att lotta. Vidare vill vi understryka att vi tillsammans skrivit såväl 

berättartexten som översättningen. Att berättarrösten har fått ett större utrymme i 

slutprodukten baseras alltså endast på att vi tycker att vårt arbete kräver det.  

 

Även i skrivandet av reflektionsrapporten blev det uppenbart att vårt val att arbeta två kunde 

skapa problem. Då arbetet ska kunna bedömas individuellt har vi delat upp skrivandet. Vissa 

delar har den ena skrivit mer på, medan den andra författat andra delar. Men, det ska 

understrykas att det här arbetet, inklusive reflektionsrapporten, är ett resultat av två studenters 

samarbete. Alla beslut är tagna tillsammans, alla idéer är förankrade hos varandra, alla åsikter 

och utgångspunkter är gemensamt påkomna och alla ord är lästa och godkända av oss båda. 

	  

5.6	  Avgränsningar	  
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Resultatet av medieforskningen kring migration och asylpolitik är tydligt. Det är, som vi 

tidigare har konstaterat, främst myndigheter och elitkällor som får komma till tals. Därför har 

vi valt att höra människorna. Dem som besluten egentligen påverkar. Björn Häger skriver i sin 

bok Intervjuteknik att han under ett dygn skrev ner vilka personer som intervjuades i Ekots 

samtliga sändningar. Resultatet var tydligt: experter, politiker och makthavare fick ta stor 

plats men under hela dagen hördes bara en enda ”vanlig människas” röst (Häger 2001: 160). 

 

Av den anledningen har vi låtit våra intervjupersoner som representerar politiken och 

myndigheterna få en ganska liten roll i radiodokumentären. Hans Jildesten, kommunalrådet i 

Storfors, och Lotta Anderberg, enhetschef på Migrationsverket i Karlstad, spelar biroller i den 

här berättelsen som främst handlar om ”vanliga människor”. Våra elitkällor talar, precis som 

medieforskningen visar, om åtgärder och problem kring migration. Dessutom är deras sätt att 

prata inte personligt och det leder inte till att lyssnaren får en djupare insikt i ämnet. 

Kommunalrådet Hans Jildesten pratar dessutom om asylsökande i de termer av hot som 

beskrivits i teorin; fler asylsökande till Storfors skulle innebära ett hot mot kommunens 

ekonomi. Eftersom vi inte vill bidra till den här diskursen som ofta formuleras av elitkällor 

har vi valt att ha med mer av den vanliga människan. Hans Jildesten och Lotta Anderberg 

figurerar främst för att illustrera att det här är ett fenomen som påverkas av såväl 

internationella förhållanden som av nationella och lokala politiska åtgärder. De är viktiga att 

ha med då deras åtgärder sätter agendan men det är inte deras bild av verkligheten vi vill åt, 

utan vi vill snarare komma åt vardagen hos de människor som sällan kommer till tals. Vår 

ambition är ju att göra det här ämnet begripligt, att få folk att höra människorna det verkligen 

handlar om, och då har vi ansträngt oss för att hitta privatpersonerna som berörs snarare än 

beslutsfattarna (Häger 2001: 162).  

	  

6.	  Radio	  	  	  	  	  	  
	  
I Sverige är radiomediet uppskattat. När tv:n lanserades trodde många att radions storhetstid 

var över, men så blev inte fallet. Radion är en fortsatt mycket viktig källa till information och 

Sveriges Radio innehar det största publikförtroendet av alla landets medier. På så sätt har 

radion stor genomslagskraft och därmed också möjlighet att påverka människors uppfattning 

om saker och ting. Radions har stora variationsmöjligheter och programmen förmedlar såväl 

personliga historier som klassiskt hårda nyheter (Häger 2009: 213). 
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6.1	  Radiodokumentären	  
	  
Den genre som vi har valt för detta examensarbete är radiodokumentären. Genren skiljer sig 

från till exempel nyhetsgenren. Nyhetsgenren kan sammanfattas som en rakare typ av 

rapportering och kräver en hårdare vinkel. Det är nyheten som är i fokus och händelsen 

presenteras vanligen i första meningen utan omsvep. Dokumentären som genre kan liknas vid 

reportaget. Det är en djupgående dokumentation och presentation av en händelse eller ett 

fenomen men baseras, precis som nyheter, på fakta. Men här är det viktigt att berätta en 

historia (Sundelin 2008: 11). Dokumentärer ger utrymme för en vidare tolkningsram genom 

att lyfta in fler aspekter av det fenomen eller den händelse som undersöks. Det möjliggörs 

eftersom dokumentären ofta är ett längre format med ett större utrymme att presentera de 

journalistiska fynden på. 

 

Vidare är dokumentären mer personlig så tillvida att fakta blandas med iakttagelser gjorda på 

plats. Observationerna är lika viktiga för historien som faktan då bilderna gör dokumentären 

levande (Sundelin 2008: 12). Dokumentären är en djupgående form av journalistik och det är 

snarare regel än undantag att reportern tar sig till platsen för att samla in den information som 

behövs. Insamlandet av information sker över en längre period och materialet blir därför ofta 

omfattande.  

 

För att materialet ska bli en intressant och lyssnarvänlig produkt finns det vissa riktlinjer som 

kan vara till hjälp under arbetets gång. Det finns främst två metoder att ta ställning till. Den 

första går ut på att de ljud och intervjuer som ska användas klipps ut först. Sedan skrivs 

texten, den som i slutändan kommer bli berättarrösten. Texten fungerar som en brygga mellan 

de utvalda ljuden och knyter ihop röster och berättelse. Den andra metoden går istället ut på 

att texten skrivs först och sedan söker man efter de ljud som passar. Vi har arbetat efter den 

första modellen, som tar längre tid men som ger en bättre och mer genomarbetad produkt 

(Häger 2009: 220). 

 

Även om just radiodokumentären inte innefattar riktiga bilder eller filmer så kan 

iakttagelserna en journalist gjort på plats skapa lika levande bilder i huvudet på lyssnaren som 

bildbaserade medier om iakttagelserna förmedlas rätt. Detaljer som iakttagits tas ofta med för 

att skapa närvaro men tjänar också syftet att sätta platsen eller människorna som 
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dokumentären innefattar i ett större sammanhang. Ett annat knep för att skapa närvaro i 

radioberättelser är att använda bakgrundsljud. Ljuden drar med lyssnaren till platsen och kan 

på så vis bidra till skapandet av bilder (Häger 2009: 213–214, 219). 

	  

6.2	  Reporterjaget	  
	  
I radio är berättarrösten ett av de viktigaste redskapen. Här gäller det att skriva enkla texter så 

att det som sedan förmedlas med hjälp av berättarrösten är lättbegripligt, kärnfullt och tydligt. 

Även tonläget ska intressera och uppläsningen ska inte låta stressad då det inte finns faktiska 

bilder att hänga upp berättandet på. Tanken är snarare att berättandet i sig ska ge upphov till 

just bilder (Häger 2009: 197). 

 

Det finns olika sätt att driva reportage eller dokumentärer framåt. Vissa anser att reporterns 

röst inte ska höras medan andra tycker att den här genren går ut på att berätta något ur just 

reporterns perspektiv där egna reflektioner är ett välkommet inslag (Häger 2009: 226). Vi har 

valt att arbeta efter det senare. Det bidrar till en annan slags närhet och blir därmed mer 

lättförståeligt, vilket vi tyckte var viktigt eftersom en del av vårt syfte är att göra berättelsen 

om dessa stora frågor mer lättillgänglig för lyssnaren. I radiodokumentären är vi aktiva med 

hjälp av speakar, det vill säga de avsnitt där den utarbetade texten lästs in. Dessa avsnitt 

blandar fakta, iakttagelser och reflektioner.  Genom speakarna knyter vi samman berättelsens 

olika röster men hoppas samtidigt att vi, genom att ta oss an rollen som berättare, lyckas göra 

historien både förståelig och intressant. 

 

Däremot har vi aktivt valt att inte vara en del av berättelsen i sig. Vi är på plats för att förstå 

hur saker och ting ser ut och hänger ihop i Storfors. Vi göra inga speakar på plats i Storfors, vi 

har inte med några personliga erfarenheter eller anekdoter då det enligt oss inte funnits 

anledning för något sådant. Den typen av närvaro känns inte väsentlig i vårt arbete och skulle 

riskera att skapa oreda och ta fokus bort från de människor som vår berättelse verkligen 

handlar om.  

	  

6.3	  Slutprodukten	  
	  
Det här examensarbetet har alltså mynnat ut i en radiodokumentär. Den är drygt 45 minuter 

lång och handlar om ett relativt nystartat privat asylboende i Storfors och de människor som 
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bor eller verkar på orten och som på något sätt påverkas av Hans Boqvists boende. I vår 

radiodokumentär vänder vi oss till en bred publik. En allmän mediekonsument utan särskilda 

förkunskaper i ämnet ska lätt kunna följa handlingen.  
 

Eftersom ingen av oss har någon erfarenhet av att göra radio har vi lyssnat på olika program 

för att hämta inspiration och idéer. Såväl P1Dokumentär och P3Dokumentär som 

Verkligheten i P3 har surrat i våra hörlurar. Programmen har gett oss en fingervisning i bland 

annat hur ett program kan vara uppbyggt, hur man kan använda sig av bakgrundsljud och hur 

man kan översätta personer som inte pratar svenska. I vår dokumentär har vi både en 

undervisande, i den bemärkelsen att vi presenterar fakta, och en berättande ton. Vårt ämne – 

ett konkret case av ett stort samtidsfenomen – är delvis tungt och informativt. Av ovanstående 

program liknar vårt examensarbete mest ett avsnitt av P1Dokumentär. Detta med anledning 

av den valda tonen och det valda ämnet. 

 

När vi började spåna på hur slutprodukten skulle utformas laborerade vi till en början med 

tanken om att dela upp den i tre program à 20 minuter. Men vi insåg ganska snart att ett längre 

program skulle gynna oss. Ett av våra mål är att förmedla en helhetsbild av det privata 

asylboendet i Storfors. Det ska ses som en fallstudie och alltför skarpa vinklar som ofta verkar 

polariserande är något vi försökt undvika i den mån det varit möjligt. Om vi hade valt att göra 

tre program skulle vi ha varit tvungna att tänka ut tre urskiljbara ämnesområden och foga in 

de intervjuade i dessa områden. Den helhet vi strävar efter att förmedla skulle då skulle få 

svårare att framträda. Av den anledningen har vi valt att presentera arbetet i ett 

sammanhängande program. I och med strävan efter en nyanserad helhetsbild hoppas vi kunna 

bidra med något nytt till rapporteringen, och i förlängningen till den offentliga debatten och 

opinionsbildningen, kring frågor om migration och asyl. Vårt program skulle kunna ses som 

en produkt som syftar till att ge tilltänkta lyssnare en djupare förståelse. Genom att ge 

lyssnarna det som dem bör veta snarare än det de efterfrågar – det vill säga förenklade 

begrepp, snäva vinklar och sensationer som alltmer premieras i medier – hoppas vi kunna ge 

förutsättningar till god opinionsbildning.   

 

Då ingen av oss har några förkunskaper vad gäller radio har detta projekt verkligen varit 

något av en utmaning, kanske speciellt när det kommit till den viktiga punkten redigering. 

Redigeringen har vi gjort på våra egna datorer med hjälp av redigeringsprogrammet 

Hindenburg. Vi har använt oss av en prova–på–version som är kostnadsfri men som endast är 
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tillgänglig i 30 dagar. Genom Hindenburg har vi enkelt kunnat klippa i ljudfiler och placera 

dem i den ordning som vi har utarbetat. Prova–på–versionen av Hindenburg är ett 

grundläggande redigeringsprogram som har varit tillräckligt för att fylla vårt syfte. En mer 

van redigerare skulle troligtvis ha synpunkter på exaktheten vad gäller sättet att få till 

fungerande ljudnivåer. Det kan även vara så att en sådan exakthet finns tillgänglig i 

gratisversionen men att vi inte lyckats navigera oss fram till denna. 

	  

6.4	  Problem	  
	  
Det finns tillfällen då det kan upplevas som att vi utgör en större del av dokumentären än vad 

våra intervjupersoner gör. Då gäller det att ha i åtanke att Saras berättarröst inte representerar 

oss, utan hennes röst är bara ett medel för att få lyssnaren att förstå vad Amani Karamol och 

Ahmad Ghalfa berättar. I Pequeninas speakar, de speakar som inte är översättning utan som är 

ämnade att förtydliga och föra berättelsen framåt, blandas fakta med iakttagelser och 

reflektion. Blandningen av dessa komponenter gör att det finns en risk för att lyssnaren inte 

kan hålla isär de olika delarna, att hen inte förstår vad som är fakta och vad som är tankar. Vi 

har dock jobbat hårt med att vara så tydliga som möjligt när vi resonerar kring något och allt 

vi tar upp är underbyggt med fakta. För att försäkra oss ytterligare om att lyssnaren förstår när 

vi spekulerar använder vi oss av formuleringar som ”om vi antar att...”. Vidare har vi varit 

måna om att det som dem intervjuade säger ska få stå för dem. Då har vi exempelvis använt 

oss av fraser som  ”Hans säger att han känner…” och så vidare. 
 

Eftersom det material som vi har samlat in är omfattande så finns det en risk att viktiga bitar 

faller bort vid redigeringen. Vi har lyssnat och läst igenom vårt material otaliga gånger, vilket 

gör att det finns en risk för att vi har blivit blinda för nyanser som en utomstående kanske 

skulle ha upptäckt eller funnit intressant. Men, vi har varit ute efter att förmedla en djupare 

bild av hur det ligger till på orten Storfors och vi anser att slutprodukten speglar det som vi 

har fått berättat för oss. Vår uppfattning av läget är det som förmedlas i dokumentären. Jobb 

som dessa innehåller ett visst mått av subjektivitet men vi hoppas att vi, genom att ta in så 

många röster som vi har gjort, har lyckats skapa ett slags objektivt fönster till hur det ser ut på 

orten och samtidigt gjort alla inblandade rättvisa. 

 

Ytterligare ett problematiskt faktum är att ingen av oss tidigare har gjort radio. Vi har däremot 

sett detta examensarbete som en chans för oss att under utbildningen tillskansa oss åtminstone 
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lite erfarenhet och förståelse för radio. Det har varit en chansning och med tanke på vår icke-

existerande tidigare erfarenhet har vi stött på en del problem av teknisk natur. Vi har till 

exempel vid ett tillfälle upptäckt att en intervju tyvärr inte höll måttet ljudmässigt. Detta 

berodde på att vi hade hållit mikrofonen för långt bort ifrån vår intervjuperson. Intervjun fick 

helt enkelt göras om. Den nya intervjun gav oss i stort sett samma svar som den första, men 

vid det andra tillfället var intervjuobjektet med på vilken typ av frågor som skulle ställas och 

objektets svar blev kortare, mer koncisa och inte lika personliga. 
 

Vi har även fallit i en annan av radionybörjarens mest lurande fällor. Vid några tillfällen har 

vi spelat in alldeles för lite bakgrundsljud (Häger 2009: 214). Att det fattas bakgrundsljud kan 

ha en negativ påverkan på slutprodukten. När det finns andra ljud än bara människoröster blir 

berättelsen nämligen mer levande och bakgrundsljuden skapar ofta en större känsla av 

närvaro. 
 
 

7.	  Källhantering	  och	  källkritik	  
	  
Då journalistiken ofta gör anspråk på att förmedla fakta av olika slag är det viktigt att förankra 

materialet i källkritiska principer. Dessa principer, som är fyra stycken, bör därför ses som en 

av journalistikens grundstenar och har fördelaktigt sammanställts av Torsten Thurén.  

Äkthet – detta syftar till att källan journalisten använt sig av ska vara just det som den utger 

sig för att vara och inget annat. 

Tidssamband – syftar till avstånd i tid till det som berättas. Ju längre tid som passerat, desto 

osäkrare källa. 

Obereoende – syftar till att källan inte ska vara ett återberättande av en annan källa. Den ska 

kunna stå för sig själv och inte vara en andrahandskälla. 

Tendensfrihet – källan ska inte förvränga det som presenteras utifrån personliga intressen 

(Thurén 2005: 13–15). 

 

Vi har varit noga med att hela tiden ha dessa ovanstående principer med oss, både när vi har 

valt ut våra källor, det vill säga intervjupersonerna, men även när vi har behandlat den 

information som de har delgett oss. Men vid några tillfällen frångick vi vårt försök att alltid 

först undersöka källan. Ett exempel på detta är när vi ledsagades av ett av objekten, nämligen 

den privata hyresvärden Hans Boqvist, i vår jakt på kritiska grannar.  
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Hans Boqvist berättade att han kände en granne som varit väldigt kritisk men som nu ändrat 

uppfattning i frågan. På vinst och förlust beslöt vi oss för att intervjua grannen Joakim 

Kullberg. Joakim var mycket öppen med hur han kände och vari han tyckte att problemet låg. 

Vidare stämde det som Hans Boqvist sagt att han ändrat uppfattning, men inte till den grad 

som vi hade fått berättat för oss. Detta gjorde att vi ansåg att Joakim Kullberg som källa inte 

skulle komma att försköna Hans Boqvist och hans verksamhet. Vi kunde därför välja att ha 

med honom utan att vi skulle kunna anses vara i en slags beroendeställning till Hans Boqvist. 

 

Även familjen Ghalfa-Karamol träffade vi genom Hans Bovist när vi, vid vårt första besök, 

åkte runt och tittade på boendena. Men väl på plats hos familjen insåg vi att de inte kunde 

anses vara i en beroendeställning till honom. Redan från början var de öppna med vad dem 

ansåg var bra och mindre bra med att befinna sig på orten och i deras tillfälliga bostad. Därför 

fick föräldrarna bli del av vår berättelse och är nu bärande röster i vårt arbete om Storfors. 

Vad gäller familjens berättelse var vi också tvungna att överväga i hur stor utsträckning en 

historia måste vara bekräftad för att anses god nog att tas med i vårt arbete. Främst gäller detta 

deras flykt och vägen från Syrien till Sverige. Ett vanligt tillvägagångssätt är att bekräfta 

uppgifter med två av varandra oberoende källor (Häger 2009: 154), vilket i det här fallet inte 

har varit möjligt. Men genom vår förkunskap i ämnet, inhämtad genom medierapporteringen 

kring andra asylsökandes flykt, kunde vi bekräfta att deras berättelse om flykten hade 

liknande drag och stämde överens med andra berättelser. Av den anledningen valde vi att ta 

med deras berättelse om flykten. Det är ett avsnitt som går hand i hand med vår ambition att 

ge en helhetsbild av den problematik som asylsökande står inför. 

 

När det gäller kommunpolitikern Hans Jildesten och enhetschefen på Migrationsverket i 

Värmland, Lotta Anderberg, så var vi noga med att inte verka som språkrör för de åtgärder 

som de förespråkade. Dessa två källor är hårt knutna till politiska åtgärder och vårt syfte med 

att ha med dem i arbetet var att försöka utröna vari konflikten mellan kommun och den 

statliga myndigheten Migrationsverket kan sägas ligga.  
 

Bibliotekarien Annica Arvidsson fick vi kontakt med när vi gick in i Folkets hus, eftersom vi 

tidigare lagt märke till att där var mycket folk. Vi gick upp för trappan och väl uppe träffade 

vi flera av de människor vi tidigare träffat på Hans Boqvists olika boenden. Då blev vi 

nyfikna på vilken roll biblioteket spelade för de asylsökande i Storfors. Annica Arvidsson är 
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nyanserad i sitt resonemang och vi ansåg att hon kunde tillföra ytterligare en viktig dimension 

till vårt arbete. Samtidigt kunde hon bekräfta det Amani Karamol och Ahmad Ghalfa hade 

berättat för oss om en upplevd sysslolöshet och tristess i väntan på papper om 

uppehållstillstånd. 
 

Hans Boqvist skulle kunna beskrivas som vår tyngsta källa. Det är hans verksamhet som har 

väckt känslor på orten och han är på så sätt alla rösters gemensamma nämnare. Vi har, som 

tidigare nämnt, kollat upp hans bakgrund. Däremot har det varit svårare att rent konkret få 

något grepp om den relation han beskriver att han har till de boende. Vi har på plats 

observerat att han har nära kontakt med de människor som bor på hans privata boenden. De 

småpratar på engelska och människor vinkar till Hans Boqvist när han kommer körandes i sin 

Chevrolet. Vi anser att detta har gett oss stöd för att ta med de delar av intervjun när han 

berättar att de boende nästan är som vänner till honom. 

 

8.	  Etik	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Utifrån idén om att journalistisk etik kan delas in på makro- och mikronivå kan vi analysera 

vårt eget journalistiska arbete. På mikronivå har vi försökt hålla etikens fana högt. Alla 

intervjupersoner har varit väl underrättade om vad intervjuerna ska handla om samt medvetna 

om att de har blivit inspelade. De har även blivit erbjudna att lyssna till materialet.  

 

En vanlig etisk diskussionspunkt är namnpublicering. Människor som kan anses speciellt 

utsatta, till exempel barn, brottslingar med flera, kan ibland få figurera i medier utan namn 

eller med fingerade namn. Alla i vårt examensarbete ville ställa upp med såväl för- som 

efternamn. De i vårt examensarbete som kan sägas vara i en utsatt position är familjen 

Ghalfa–Karamol som ännu inte har uppehållstillstånd i Sverige. Där hade vi kunnat överväga 

att använda enbart deras förnamn, men de ville framträda med både för– och efternamn. 

 

Med makronivån i åtanke finns det ändå en risk att vi, genom vårt examensarbete, enbart 

bidrar med ytterligare en bild som reproducerar eventuella fördomar. Kanske faller vi i 

samma journalistiska fällor som så många andra reportage om flyktingar och asylboende och 

bidrar därför precis lika mycket till det som vi i grund och botten vill undvika – nämligen att 
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hälla vatten på den främlingsfientliga kvarn som de senaste åren börjat snurra allt fortare i 

Sverige.  

 

En etisk aspekt som journalistiken ofta kritiseras för är att det ofta är samma slags människor 

som återkommer i rapporteringen. Vad som inte uppmärksammas är således alla individer 

som inte tillhör den representerade gruppen. Det faktum att enbart vissa ansikten syns i 

medierna kan i sig underbygga en rädsla för vad som ovan beskrivits som ”den andre” (Ward 

2012: 303). I detta examensarbete har vi haft makronivån i åtanke när vi har arbetat – vi har 

försökt att bryta mönstret för vilka människor som får komma till tals i medierna. Människor 

som söker asyl porträtteras, som tidigare nämnts, ofta som en homogen grupp som sällan får 

sin röst hörd. Men här får Amani Karamol och Ahmad Ghalfa, och i en liten utsträckning 

deras son Ayham, själva komma till tals och berätta om sin situation, sina upplevelser och 

sina tankar. Vi ville helt enkelt inte bidra till den diskursiva diskriminering som äger rum när 

”den andre” inte får komma till tals. Deras röster utgör inte bara ett enkel väg för oss att 

personifiera och förmedla en känsla, utan rösterna utgör ett bärande komplement. De är inte 

passiva utan istället högst delaktiga i att vara med och formulera problem.  

 

Å andra sidan hade vi, med vårt syfte om att inte låta de som redan framkommer i 

medierapporteringen ta ännu mer plats, kunnat välja annorlunda. Inom varje grupp som 

representeras i medier finns mer eller mindre framträdande röster. ”Vi”, svenskar och andra 

västerlänningar, framträder oftare än ”den andre”. Men även i gruppen ”den andre” finns 

undergrupper som får ta mer eller mindre plats. Vi valde att ha med en familj som flytt kriget 

i Syrien. Det är inget unikt. Eftersom kriget i Syrien är pågående och många som söker asyl i 

Sverige kommer från Syrien hör vi ofta just deras röster i rapporteringen kring asylpolitik och 

migration. Där hade vi kunnat välja att låta någon annan komma till tals – till exempel någon 

från Eritrea. Eritreaner utgör den näst största gruppen av asylsökande som kommer till 

Sverige (Migrationsverket 2014a). Genom att ha med någon från Eritrea istället för familjen 

från Syrien hade vi kunnat belysa ett land som det knappt rapporteras om och således 

ytterligare uppfylla en annan av våra ansatser, nämligen det folkbildande syftet.  

 

Vi har i den mån det har gått försökt att avhålla oss från att polarisera eller vinkla för mycket 

vilket har varit en mycket viktig utgångspunkt för oss i vårt arbete. Men det går inte att 

undvika att göra urval. Däremot har vi varit måna om att människorna i vår dokumentär inte 

ska ses endast som någon som representerar en åsikt. Snarare ska alla ses som en lika viktig 



Pequenina	  Sipilä	  	   	   Examensarbete	  för	  masterexamen	  i	  journalistik	  HT14	  
Sara	  Sundberg	   	   Gunilla	  Hultén	  

	   35	  

del av historien. De är alla en del av skeendet. Men även om vi alltså har en ambition att inte 

vinkla för spetsigt och enbart låta en person stå för en åsikt är vi givetvis också en del av 

nyhetsfabriken och bär med oss de grundstenar som vi fått lära oss att journalistiken består av. 

För att över huvud taget kunna upprätthålla lyssnarens intresse krävs såväl dramaturgi som 

vinkling.  
 

Som exempel har vi röster som kan anses vara varandras, exempelvis grannen Joakim 

Kullberg kontra bibliotekarien Annica Arvidsson. Joakim Kullberg är negativt inställd till 

flyktingpolitiken generellt men det var viktigt för oss att få med att han ändå är positivt 

överraskad vad gäller de asylsökande i Storfors då vi gått in med inställningen att vara öppna 

och inte sätta folk i för snäva fack om det kan undvikas. Annika Arvidsson, som är positiv, 

kan i mångt och mycket ses som motsatsen till Joakim Kullberg men vi anser snarare att de 

två rösterna ska ses som en del i en större helhet än den att vara för eller emot flyktingar.  

 

Då vi gemensamt har reflekterat över vårt sociala bagage har vi valt att också lägga fokus på 

vår kanske mest givna gemensamma nämnare, nämligen vårt biologiska kön. Då kvinnor inte 

figurerar i nyhetsmedier i samma utsträckning som män, var vi från start måna om att inte 

bidra till detta. När vi letade intervjupersoner var vi ute efter att hitta bra kvinnliga röster, 

vilket vi tycker att vi har lyckats med. Kvinnorna vi har med i vårt reportage är den ”vanliga” 

kvinnan i form av Amani Karamol, yrkesverksamma kvinnan i Annika Arvidsson och 

elitkällan i Lotta Anderberg. De spänner över stora delar av det sociala spektrat.  
 

Dessa överväganden knutna till social bakgrund är dock inget som konkret tar plats i 

berättelsen, men vi vill understryka att vår bakgrund och förförståelse har varit en viktig 

komponent när vi har valt ämne, metod och intervjuobjekt. Vi hoppas dock att vår 

medvetenhet om den har lett till att vi kan bidra med ett bredare och mer inkluderande 

perspektiv. Eftersom vi, i utförandet av det här examensarbetet, har haft i åtanke att vi, genom 

vilken berättelse vi i slutändan för fram, är högst delaktiga i konstruerandet av en verklighet 

har vi försökt att undvika några av de fällor som journalister enkelt hamnar i. Ett exempel är 

när medier rapporterar om flyktingvågor – då är symboliken till en ohejdbar naturkraft inte 

långt bort. De enskilda människorna som utgör denna så kallade våg försvinner i symboliken 

och deras anledning till flykten likaså. Detta är något som vi har velat nyansera i vårt 

radioprogram. Vi har velat få fram familjens berättelse om varför de sökte sig bort från kriget 

i Syrien men också hur de ser på sin tillvaro i Storfors genom att ge dem rollen som en lika 
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stor aktör som någon annan i vårt reportage. På så sätt har de själva fått formulera problemet 

med att komma till Sverige, med den rådande asylpolitiken och dess åtgärder.  

 

9.	  Sammanfattande	  diskussion	  
 

Den journalistiska delen av det här examensarbetet mynnade ut i en radiodokumentär om hur 

öppnandet av ett privat asylboende i Storfors har påverkat människor som lever eller verkar 

på orten. Att ett privat asylboende öppnade i just Storfors beror på en enskild entreprenörs idé 

– Hans Boqvist, som sedan länge bedriver hyresverksamhet, bestämde sig för att skicka in en 

ansökan till Migrationsverket om att få driva ett asylboende. Att Migrationsverket gör 

upphandlingar med privatpersoner för att skaffa bostäder åt asylsökande är en följd av att 

myndigheten har brist på egna boenden. Hans Boqvist anser, som han själv uttrycker det, att 

han gör något gott för människor i nöd samtidigt som han gör en egen vinning genom 

Migrationsverkets utbetalningar. I Storfors har somliga reagerat negativt på öppnandet av 

asylboendet. Anledningen är bland annat att Hans Boqvist anses tjäna pengar på andras 

lidande. Grannen Joakim Kullberg är en av dem som står för den åsikten. Han var också 

orolig innan boendet väl öppnade eftersom han befarade mer stök och bråk i sitt grannområde. 

Hans oro fick honom att agera – han ringde till kommunalrådet Hans Jildesten för att be 

honom att ta till åtgärder. Även Hans Jildesten var kritisk. Kommunen, anser han, kan inte ta 

emot fler asylsökande då samhällsservicen inte skulle kunna upprätthållas. Han bestämde sig 

helt enkelt för att säga upp 72 av de platser som Migrationsverket hyr av kommunen. Det är 

lika många som Hans Boqvists asylboende har plats för. Hans Jildestens tilltag har lett till en 

konflikt mellan kommunen och Migrationsverket, vars öde vilar hos Hyresgästföreningen 

som ska bestämma huruvida platserna ska dras in eller inte. Men vissa tycker att det är roligt 

att Storfors kan hjälpa till. Orten är liten och folk flyttar därifrån. Bibliotekschefen, Annica 

Arvidsson, menar att det livar upp med nya ansikten. Genom sin position på biblioteket har 

hon mött många av de asylsökande och har förstått att de, i väntan på uppehållstillstånd, är 

sysslolösa och bristen på något att göra leder till tristess och missmod. I sin yrkesroll försöker 

Annica Arvidsson att hjälpa till genom att ordna aktiviteter.  

 

Många av de människor som söker asyl i Sverige kommer hit med drömmar om ett liv i 

säkerhet. Resan har ofta varit lång och väldigt farlig. Amani Karamol och Ahmad Ghalfa och 

deras tre barn tog vägen över Medelhavet – en rutt kantad av människosmugglare och 



Pequenina	  Sipilä	  	   	   Examensarbete	  för	  masterexamen	  i	  journalistik	  HT14	  
Sara	  Sundberg	   	   Gunilla	  Hultén	  

	   37	  

rangliga båtar som utgjorde ett konstant dödshot. De flydde kriget och utsattheten i Syrien och 

när de kom till Sverige placerade Migrationsverket familjen i Storfors, i ett av Hans Boqvists 

hus. Tryggheten som de i dag upplever var anledningen till flykten, men så fort de kan vill de 

flytta ifrån orten – de är nämligen några av de asylsökande som upplever en tristess i den 

vardagliga väntan på papper i Storfors.  

 

Vårt syfte har varit att göra ett nedslag i samtiden för att se hur ett öppnande av ett privat 

asylboende kan påverka sin omgivning. Det är ett aktuellt samhällsfenomen som har skildrats 

i medierna. Men rapporteringen har varit relativt ensidig. Vi har velat få till en bredare och 

mer helhetlig bild. Har vi lyckats? Det finns en risk att vi, trots syftet, endast har reproducerat 

samma stereotyper som förekommer i rapporteringen. Men genom att ha låtit människor få 

komma till tals med flera aspekter av en åsikt hoppas vi att vi har kunnat nyansera alla 

medverkande, så att de inte faller inom de vanliga ramarna. Vi hoppas att de själva är med 

och formulerar problem och att alla intervjupersoners enskilda röster tillsammans bildar den 

helhet som vi anser är så viktig att ta fasta på.  

 

Men det finns givetvis saker som vi hade kunnat göra annorlunda. Vårt radioprogram är 

strukturerat efter ämnen. Tanken var att intervjupersonerna skulle leda programmet framåt 

genom att öppna upp frågor och haka i varandras resonemang. Till viss del lyckades detta, 

men någonstans i det här arbetssättet förlorade vi den dramaturgiska aspekten. Dokumentären 

är inte uppbyggd efter den vanliga mallen med ett klimax, vilket gör att spänningen avtar och 

överraskningsmomentet uteblir. I viss mån har vi varit präglade av ett akademiskt tänk när vi 

skrev manuset till programmet. Vi presenterar innehållet noggrannt och likaså avslutar vi 

programmet genom att lika noggrannt sammanfatta resultaten. Lyssnar man på andra 

radiodokumentärer hittar man här en väsentlig skillnad – i andra program slängs lyssnaren 

direkt in i handlingen, oftast genom att en av huvudpersonerna uttalar sig och senare sätts 

uttalandet i ett sammanhang. Vi jobbade snarare tvärtom; vi presenterade sammanhanget och 

huvudpersonen fick sedan uttala sig. Nu i efterhand är vi medvetna om att vi borde ha tänkt 

annorlunda för att verkligen anpassa oss till den journalistiska genren. Det här är givetvis 

någonting vi tar med oss i vårt fortsatta arbete –  att övertydlighet och en gedigen presentation 

snarare blir ett spänningsdödande moment än något som lockar till lyssning.  
 

Å andra sidan finns det delar i examensarbetet som vi är nöjda med. En del av syftet med det 

här examensarbetet var att bidra till en nyanserad bild genom att låta flera intervjupersoner 
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komma till tals. En grundtanke var att intervjupersonerna skulle få utveckla sina resonemang 

och inte enbart få stå för en enda åsikt. På så vis hoppas vi att den bild som de tillsammans 

skapar blir just mer nyanserad och därmed kan bidra till en medierapportering som annars till 

stor del är hårdare vinklad. Det här är något som vi anser att vi har lyckats med och i och med 

det har vi även lyckats med ett annat av våra mål  –  nämligen att radiodokumentären inte 

skulle kretsa kring elitpersoner och deras åtgärder.  

 

Men det som vi kanske är mest nöjda med av allt är det faktum att det trots allt blev en 

radiodokumentär tillslut. När den här terminen började, i början av september, hade vi ingen 

som helst erfarenhet av radio. Ändå har vi lyckats producera ett 45 minuter långt program helt 

utan någon som helst hjälp utifrån. Det innehåller visserligen brister, men som helhet 

betraktat är det ändå ett fullgott radioprogram. Vårt samarbete gav alltså utdelning och att 

jobba två har varit både lärorikt och roligt. Att vi fick chansen att genomföra den här idén har 

helt enkelt inneburit att vi blivit en erfarenhet rikare.  

	  

10.	  Utblick	  
 

Det här examensarbetet har lyft ett samhällsfenomen med hög relevans. Det är viktigt att 

belysa den här frågan från alla håll och kanter. Ytterligare kunskap behövs och ett möjligt sätt 

att fylla på med relevant information är genom att göra samma typ av studie på fler orter i 

landet, stora som små. Vilka likheter och olikheter finns? Då kan mer generella slutsatser dras 

som i sig kan lägga grunden till positiv förändring. Och framförallt, låt dem som det verkligen 

gäller få komma till tals och sätta agendan, i det här fallet de asylsökande själva.  
 

Som tidigare nämnts handlar medierapporteringen om privata entreprenörer i det som kallas 

asylboendebranschen mycket om att tjäna pengar och mycket om Bert Karlsson. En annan 

intressant aspekt hade därför varit att höra fler privata entreprenörer. Hur ser det ut för andra 

som valt att starta privata asylboenden? Vad är deras drivkraft? Hur går verksamheten? 

 

Vidare skulle ett vad–hände–sen–perspektiv vara intressant. Hur gick det för Hans Boqvist 

och hans boende? Har hans kontrakt förlängts ytterligare? Var och hur lever familjen i dag? 

Och vilken lösning fick konflikten mellan kommunen och Migrationsverket? Frågorna som 

skulle kunna ställas är många men viktiga. 
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Bilagor	  
	  

Manus 
 
Ljud - Kakafoni av röster 
 
Speak Peq: Vi är i Storfors, en gammal bruksort i Värmlandi. Vi hör rösterna från några av 
de som bor, verkar eller på något annat sätt har en koppling till orten. Eller närmare bestämt 
en koppling till de privata asylboenden som öppnade här i somras.  
 
För innan var det bara kommunen som ordnade med bostäder åt asylsökande. Men nu bor det 
människor från konfliktdrabbade länder som Syrien, Eritrea och Irak i sju privata hus runt 
om i Storfors.  
 
Vi som gör det här programmet heter Pequenina Sipilä och Sara Sundberg. Och vi är här i 
Storfors flera månader senare, under november 2014, för att höra varför en familj från 
Damaskus har hamnat i Storfors, vad det är som upprör kommunalrådet och 
Migrationsverket, varför biblioteket plötsligt har blommat ut, vilka fördomar som finns och 
om de besannats eller inte.  
 
Den privata aktören slog upp portarna till boendena i juni. Men tanken om verksamheten 
fanns där redan långt innan. 
 
Säg Hans: Idén fick jag redan på 90-talet när jag själv bodde utomlands då. 
 
Speak Peq: Det är Hans Boqvist vi hör. Det är han som har startat de privata asylboendena. 
Han har hämtat upp oss med sin bil vid det stängda stationshuset i Storfors – den plats där vi 
bestämde att vi skulle mötas.  
 
Ljud: Billjud 
 
Vi sitter hopträngda på passagerarsätet i hans stora, bruna och överlastade Chevrolet på väg 
till Tavernan - en vägkrog som ligger vid samhällets enda rondell. Hans kör den raka 
kilometern från stationen med sin hund Ella, en liten svartvit papillon, i knäet. Hans bil har 
börjat sjunga på sista versen. Förarsidans dörr går inte att öppna från insidan. Han måste 
veva ner rutan och sträcka ut armen för att nå handtaget på utsidan.  
 
Ljud: Restaurangljud 
 
När vi kommer till krogen är lunchtid. Trots det är vi bara sex personer som sitter vid borden 
i den stora matsalen. Två av männen sticker ut lite extra – de bär kavaj. Utanför Tavernan 
står deras minibuss parkerad. Den har en Lundsberg-logga på sidan - internatskolan ligger 
inte långt härifrån.  
 
Hans som inte äter någon lunch, för det gör han aldrig, berättar för oss att han bodde i USA 
på 90-talet. Och det märks att USA är ett land han vurmar för. Inte minst på bilen, men också 
på hans boots och den klassiska collegejackan han bär. Han flyttade tillbaka till Sverige och 
2002 köpte han 20 fastigheter i Storfors. Sen dess har han hyrt ut husen till olika hyresgäster. 
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Han hyr fortfarande ut till privatpersoner, men sen i somras också till Migrationsverket. Nu 
är alltså sju av de tjugo fastigheterna bebodda av människor som söker asyl. 
 
Säg Hans: För jag ville göra något bra med mina fastigheter. Dels för flyktingarna, ett bra 
boende för dem, ett trevligare, bättre boende. För mina anläggningar är lite annorlunda. Det 
blir mer ett naturligt boende och så kunde jag ändå använda mig av mina bostäder som är ett 
bättre alternativ än att ha annan uthyrning. Och då var det ju här att göra flyktingförläggning 
och ett bättre boende på det här sättet för dem också då. Många överväger att, och vill hellre 
vill bo hos mig, även om det kanske inte är det lyxigaste boendet som en del hotell har så, slår 
det mer att de kan laga mat och sköta sig själva. Många trivs bättre ändå. 
 
Speak Peq: Hans hus skiljer sig lite från andra asylboenden. Det är ingen stor anläggning 
utan det handlar om sju fastigheter var de boende själva städar och lagar sin mat.  
 
Ljud: Steg och hälsningsfraser 
 
I ett av Hans hus bor Amani Karamol och Ahmad Ghalfa med sina tre barn. Nu sitter vi i 
familjens kök i det som för tillfället är deras hem. De har flytt från Damaskus i Syrien och 
blev, när de väl kom till Sverige, placerade i huset på den lilla orten i Värmland. 
 
Säg Ahmad: Storfors är som ett litet kvarter i Damaskus.  
 
Säg Amani: Som en by! 
 
Översättning Sara: Ahmad berättar att Storfors är som ett kvarter i Damaskus. Som en by, 
fyller Amani i. De berättar om hur stort Damaskus är, att det är en miljonstad, och att 
samhället de har hamnat i endast skulle utgöra en liten del av staden de lämnat bakom sig. 
Men här finns i alla fall inget krig. Och de är i trygghet och det är det som är det viktiga. 
 
Säg Amani: Vi kommer från en storstad. Damaskus är en stor stad.  
 
Säg Ahmad: Damaskus är stort, endast befolkningen uppgår till 7 miljoner. Det är som en 
liten del av Damaskus. En del av en del. Du kan se det som en gata ungefär i Damaskus.  
 
Säg Amani: Det som är viktigt är att vi är i trygghet. Och det finns inget krig.  
 
Speak Peq: Inbördeskriget i hemlandet tvingade familjen på flykt. Den 14:e juni kom de till 
Sverige. Fem dagar tidigare öppnade Hans upp portarna för de första asylsökande på sina 
boenden. I vart och ett av de sju husen finns det plats för mellan åtta och 16 personer. Att det 
nu skulle komma fler asylsökande till Storfors väckte reaktioner bland invånarna. 
 
Säg Hans: Det var ju grannar då som var ju väldigt skeptiska på att jag skulle göra det här då. 
Och tyckte inte att det var nå’ bra och att det skulle kanske bli oroligt och väsen och sådär då. 
 
Säg Joakim: Nej! Det var min spontana reaktion. 
Speak Peq: Det här är Joakim Kullberg. Han är granne till tre av Hans boenden i Storfors 
och här förklarar han varför han tänkte ”Nej!” när han hörde om vilka som skulle flytta in i 
husen bredvid hans. 
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Säg Joakim: På grund av allt annat som har skett runt om i Sverige och negativa sidor som 
är i samband med alla flyktingar som kommer till Sverige. Så då var min första tanke nej! Det 
blir nog inget bra, tänkte jag. Ja, spring på gården, stölder, allmänt bråk och stök naturligtvis 
och såna saker. Vilket man har full rätt att tycka också att man inte vill ha i ett bostadsområde. 
Och ja. Det var nog de flesta grannarna här runt omkring tror jag hade de farhågorna, får jag 
lov att säga. Sen när han då har gjort sitt så att säga, då ska ju dessa människorna sen slussas 
ut i samhället och då blir det ju kommunens problem med skola och allt det här. Det här är ju 
en fattig kommun, Storfors. Det finns ju inga jobb nästan. Vi ser det stora industriområdet 
som var här nere. På 70-talet var det 1500 personer som jobbade här nere. Idag är det 150. Så 
jag menar det är, det säger sig självt, hur ska de få in skatteintäkter? Vem ska driva det 
vidare? Det är görsimpelt. Det går inte. 
 
Ljud: Hemma hos familjen 
 
Speak Peq: Vi är tillbaka i köket hemma hos familjen. Amani har kokat kaffe och vi sitter runt 
det massiva träbordet. Vi är fem som sitter där: Saib som hjälper oss att tolka men som till 
vardags jobbar på skolan i Storfors, Sara och jag och så Ahmad och Amani. 
 
Säg Amani: Jag har lust att börja skolan.  
 
Säg Ahmad: Du skulle vilja göra någonting.  
 
Säg Amani: Ja göra någonting och ändra vårt liv. 
 
Översättning Sara: Ahmad och Amani pratar om att de skulle vilja förändra sina liv. Amani 
skulle vilja studera, börja skolan. Här, i Storfors alltså, finns det inget arbetsliv och inga 
jobbmöjligheter, säger Ahmad. Han var tandtekniker i Damaskus och drömmer om att kunna 
arbeta inom sitt yrke här också. 
 
Säg Ahmad: Här finns det inget liv. Här finns inget arbetsliv. Och det finns inga 
jobbmöjligheter. Jag drömmer om att kunna göra något som både jag och landet kan dra nytta 
av. Inom mitt arbetsområde. Inom min expertis.  
 
Säg Amani: Jag tar hand om barnen, jag tar hand om hemmet och gör rent och lagar mat. 
 
Säg Ahmad: Det finns ingenting att göra. 
 
Översättning Sara: En vanlig dag tar Amani hand om barnen, berättar hon, tar hand om 
hemmet och gör rent och lagar mat. Det finns ingenting annat att göra. I Damaskus gjorde 
hon samma sak, men där fanns en stor skillnad: hon hade vänner och familj att umgås med. 
 
Säg Amani: Skillnaden mellan här och Syrien är att i Syrien kunde man gå till sina vänner 
och bekanta. Annars är det samma sak, jag städade och tog hand om hemmet, samma sak men 
man kunde se sin familj och vänner där, det var skillnaden. 
 
Säg Annica: Det är ju så, när man kommer till en liten bruksort som Storfors så finns det inte 
jättemycket att göra. Och vi ser ju att det är ju inte roligt, asså… 
 
Speak Peq: Annica Arvidsson är biblioteksansvarig i Storfors. Hon träffar många av de 
asylsökande som kommit till orten. I det lilla biblioteket på andra våningen i Folkets hus hörs 
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ett konstant sorl. Varje dator är upptagen och utanför, vid kaffemaskinen, sitter människor 
och pratar med varandra. Biblioteket är nämligen en av få naturliga mötesplatser för de vars 
dagar är fyllda med väntan på besked om att på riktigt få bli en del av det samhälle och land 
som de kommit till.  
 
Säg Annica: Jag hade ju en ung kille här, han var så. Han kom från Syrien någon gång i 
augusti och han var så stjärnögd och han ville låna och han ville att vi skulle prata med honom 
och kanske översätta något ord och så där. Men han, sen gick det ju några veckor. Då kommer 
han fram och är i stort sett nästan tårögd. Och då ser man hur humöret, då börjar de förstå 
liksom hur vardagen blir. Så honom tog vi faktiskt in, han fick vara vår volontär. Han fick 
städa hyllorna, tyckte han inte var så jättekul egentligen men jag sa det att det är det enda jag 
kan erbjuda dig, 23 år och kan inte ett endaste ord svenska. Så han gjorde ett försök. Då hade 
han några kompisar, eller, kompisar där i närheten som gav honom lite gliringar så då sa han 
att han inte ville fortsätta, och då sa jag till honom att nu är det ju så här att: nu väljer man ju 
själv vad man vill göra. Du väljer själv om du tycker att de har fel. Så det slutade med att han 
fortsatte, så han var här i X antal veckor. 
 
Miljöljud: Biblioteksljud  
 
Säg Annica: Nu har han flyttat till Stockholm, fast vi har ju fortfarande kontakt med honom 
då, om det skulle vara något så får han höra av sig har vi sagt. Så det var ju väldigt trevligt. 
Men i den vevan så började ju vi att förstå när vi fick så bra kontakt med honom, då började 
ju han att berätta mer för oss. Att det blir ju så hopplöst när man inte har någonting att göra så 
nu har vi startat upp tre språkcaféer. Det är en timme i veckan och de kanske är, ja, mellan sju 
och tio i varje grupp, tre grupper. Och det var ett sånt sug att få komma med i den här 
gruppen, en timme i veckan för att ha någonting att göra och för att få prata svenska med 
någon. Så då har vi två volontärer som sköter det här. Och det är bara lite, en kaffekopp och 
ett blädderblock och bara prata med varandra. Och det, så det är ju en av de grejerna som vi 
har försökt och gjort. Bibliotek är ju ändå en, liksom, står ju för, det ska ju va en av 
demokratins liksom grundpelare och nu kommer ju de hit och då måste vi liksom hjälpa de så 
att de också förstår sina rättigheter och ja, kan vara en samhällsmedborgare helt enkelt. Så vi 
drar väl vårt strå till stacken. 
 
Speak Peq: Annica berättar att hon tycker att Storfors och dess invånare, även om det är en 
liten ort, har rätt till ett bra bibliotek. Och enligt Annica verkar bibliotekets verksamhet vara 
på uppgång – den senaste statistiken visar att utlåningen här har ökat med 22 procentii. 
Annika understryker flera gånger att många av de som kommer till Storfors verkligen vill lära 
sig svenska och ofta besöker biblioteket. De populäraste böckerna, berättar hon, är svenska 
grammatikböcker på olika språk.  
 
 
Säg Amani: Och det andra är att jag ska lära mig det svenska språket. Och att jag ska kunna 
prata. 
 
Översättning Sara: En som drömmer om att lära sig svenska är Amani så att hon ska kunna 
prata och kommunicera ordentligt. Hon säger att om man vill träffa vänner så måste man 
kunna språket – något de just nu upplever som svårt. 
 
Säg Amani: Om man vill träffa vänner så måste man kunna språket. Vi är här och vi har svårt 
att kunna prata. 
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Speak Peq: Det är inte så lätt att hitta möjligheter att få undervisning i svenska. Röda 
Korsets språkkurser i Storfors är fulla och informationen om att biblioteket ordnar egna 
kurser har inte nått ut till alla. Och Svenska För Invandrare, SFI, har Ahmad och Amani 
ännu inte rätt till då de fortfarande väntar på besked från Migrationsverket. Först när de fått 
sina uppehållstillstånd kan de folkbokföra sig i kommunen och få en adress, vilket är ett krav 
för att få gå på SFI-kurseriii. För tillfället övar de sig bara på att prata svenska när de träffar 
på grannar som de berättar brukar hälsa glatt ute på gatan. Men det blir ofta inte mer än 
några fraser, förutom när Hans, hyresvärden, kommer förbi. Det är honom som de pratar 
mest svenska med och Hans menar att relationen till de boende går bortom hans 
administrativa uppdrag: 
 
Säg Hans: De är som kompisar ungefär, allihop, det känns ungefär som att jag kännt de jämt. 
Ja, en som kom här, han hjälpte jag speciellt. Körde iväg han till sjukstugan för han fick sådär 
utslag av myggbett. Så jag hjälpte han då och ja, han och många andra har ju varit väldigt bra 
vänner med. Vi umgås inte så men jag går ju in och sätter mig med dem ibland och vi pratar 
om allt möjligt sådär då i deras sällskapsrum. Men det är ju så det är då, att de måste ju flytta 
vidare och fortsätta sitt liv. Livet fortsätter ju och det är det det går ut på, att de ska ju hitta nåt 
nytt och riktigt boende och få ett jobb. Ett riktigt liv i fortsättningen. Det här är ju bara 
tillfälligt. 
 
Speak Peq: Men även om boendena bara är tillfälliga för de asylsökande säger sig Hans vilja 
hålla så bra standard som han kan. Migrationsverket har godkänt boendena som de ser ut i 
nuvarande skick. Och Hans säger det själv – det är inte några lyxboenden det handlar om. 
Husen, vi har besökt flera av dem, är sparsamt möblerade, vissa rum har slitna 
heltäckningsmattor, det hänger ett trasigt draperi i plast i en dörröppning, dubbelsängarna i 
silverfärgat stål är rangliga och det är inte varmt i husen. Standarden är precis ovanför 
Migrationsverkets minimikrav. Även om det alltså inte ställs några särskilda krav på Hans att 
förbättra standarden har han fler idéer. Han berättar om att han planerar att köpa in TV-
apparater till alla hus inför vintern.  
 
Säg Hans: Ja, men en vill ju göra anläggningen så bra som möjligt. Jag vill ju fortsätta att 
göra förbättringar också. Och, så det är ju bra att de trivs och har det bra. Jo, men det känns ju 
alltid bra när folk trivs och att de mår bra liksom. Ser ju på dem att de ser mycket gladare ut 
och mer lättade och de verkar känna en trygghet att de bor här liksom. Nästan så att en del 
inte, knappt förstår att det är tillfälligt boende. Men det är det ju då. De måste ju hitta riktiga 
lägenheter sen när de får sina papper. 
 
Fråga Sara: Vad tjänar du på att försöka hålla uppe standarden? 
 
Säg Hans: Ja, jag tjänar ju det att mina anläggningar blir väl kanske mer populära då. så jag 
har ju inte haft så mycket utflyttning ändå 
 
Speak Peq: Hans boenden är populära. De platser han erbjuder har Migrationsverket fyllt, 
vilket Hans hoppas att de ska göra även i fortsättningen. Det är ju så han får sin inkomst. 
Genom att göra boendena attraktiva, på det sätt han kan, tänker Hans att han får bättre 
förutsättningar för att få driva boenden även i framtiden. Ända sedan boendena öppnades upp 
i början av juni har Hans haft fullt upp. Men grannen Joakim tycker inte att Hans verksamhet 
är något att hurra för. När han först fick veta att tre av husen mitt emot hans eget skulle bli 
asylboenden bestämde han sig för att försöka göra något. 
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Säg Joakim: Och jag ringde även ner till ”Jildestedt” som är kommunalpolitiker här och han 
sa att han kunde inget göra för det var inte hans bord. Men i ren protest så tog ju han bort om 
det var 72 platser från kommuns, när Hans här tog in lika många. Så det var väl en markering. 
 
Säg Hans Jildesten: Markering och markering… Storfors kommun vill ju egentligen inte dra 
in 72 platser. 
 
Speak Peq: Det här är Hans Jildesten, kommunalrådet i Storfors och vi befinner oss på hans 
stora kontor i kommunhuset. Det var till honom som grannen Joakim ringde när han fick reda 
på att hans grannhus skulle bli asylboenden.  
 
Säg Hans Jildesten: Det det handlar om är ju att vi har ju fått en privat närdingsidkare som 
fick 72 platser. Och det blir ju nästan en fördubbling. Och för att klara av samhällsservicen så 
valde vi då att minska med precis lika många platser, så det innebär ju att antalet platser i 
Storfors kommun är ju detsamma.   
 
Fråga Peq: Vilka är det egentligen som drabbas av…? 
 
Säg Hans Jildesten: Det får man nog fundera lite grann över vem det är som drabbas men 
eftersom det blir precis samma antal platser, vi förändrar ju inte antal platser, så för dem som 
är här spelar det ju ingen roll vem det är som utför det. Jag anser ju att det skulle drabba mer 
om det vore så att de kommer hit och vi inte kan sköta samhällsservicen för dem. 
 
Speak Peq: Kommunalrådet Hans Jildesten menar alltså att han gör de asylsökande en tjänst 
när han föreslår att hans kommun ska dra in 72 av sina 110 platser. Han vill helt enkelt dra 
in samma antal platser som Migrationsverket har tilldelat Hans Boqvist, den privata 
hyresvärden. För enligt kommunalrådet har inte Storfors resurser att ta emot nästan en 
dubblering av antalet asylsökande. Han menar att andra små kommuner känner samma 
frustration och att Stockholm, eller någon annan stor stad, heller inte skulle gå med på att 
plötsligt fördubbla sitt mottagande.  
 
Men beslutet om att Sverige ska ta emot asylsökande är fattat av regering och riksdagiv. 
Landets kommunala asylboenden räcker inte till, vilket gör att Migrationsverket behöver 
använda sig av privata aktörerv, som precis som Hans Boqvist har fått ansöka om att driva 
tillfälliga asylboenden. Migrationsverket kan inte påverka vilka anbud som kommer in och 
därigenom inte heller var eller i vilken kommun boendena ligger. 
 
I en ansökan har en privat aktör skyldighet att informera kommunen om sina planer, men 
kommunen har inget veto i frågan. Ingen kommun kan förhindra någon från att starta privata 
asylboenden. Vad det innebär i praktiken är att det kan komma tiotals, ibland hundratals, 
asylsökande till en kommun som anser sig stå oförberedd inför mottagandet. Och det upprör. 
Hans Jildesten, kommunalrådet i Storfors, menar att integrationen, det allra viktigaste för 
honom, försvåras och att Migrationsverket kör över kommuner när de gör upphandlingar 
med privata aktörer. 
 
Säg Hans Jildesten: För tanken är ju så till syves och sist att alla som kommer till Storfors, 
alla som kommer till Sverige ska kunna ha möjlighet att komma in i det svenska samhället. 
Det är ju så att Migrationsverket struntar ju högaktningsfullt i det utan att de bara lägger ut så 
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att de får ut de dem har att placera ut. Jag kan förstå deras problem, förvisso, men det kan ju 
bli lite galet när vi inte klarar av att ta hand om de som kommer på ett riktigt bra sätt. 
  
Speak Peq: Men, det finns en stor skillnad mellan kommunens platser och Hans Boqvist 
privata boenden. Kommunens platser är permanenta medan Hans bara är tillfälliga. Hur ser 
då Migrationsverket på att kommunen vill dra in platser? För att ta reda på det träffar vi 
Lotta Anderberg. Hon är enhetschef på Migrationsverket i Karlstad.  
 
Säg Lotta: Ja, det Storfors kommun har gjort då, det är att säga upp oss från en del av 
lägenheterna som motsvarade det här antalet platser. Ehm, så är det. Hur jag ser på det? Ja, 
jag tycker det är olyckligt. För de platserna är ju ändå de platserna som vi i grunden vill ha 
och är lite mer långsiktiga än de tillfälliga. Förhoppningsvis också så, så ser ju kommunerna 
att de här platserna som är mer långsiktigt är bättre än de här tillfälliga platserna. Och väljer 
kommuner då att avsluta samarbetet, så att säga, med oss på de här mer långsiktiga platserna 
så innebär ju det i förlängningen ännu flera tillfälliga boenden så det blir som en moment 22. 
Varje hus, varje lägenhet, varje plats ligger i någon kommun. Och det är klart att det här 
drabbar ju, eller eh drabbar, men kommer ju påverka alla kommuner i Sverige på ett eller 
annat sätt. Vi har väldigt mycket människor som kommer till Sverige och alla har inte 
möjlighet att ordna egen bostad. Vi har ett uppdrag att på Migrationsverket att erbjuda en 
plats. Därför satsar Migrationsverket på tillfälliga boenden där vi har möjlighet att erbjuda 
den här platsen. Andra alternativet kanske är tältläger då. Och för att undvika all annan form 
av platser så är ju det här bättre. 
 
Speak Peq: Om Migrationsverket får behålla sina permanenta boenden i Storfors är inte 
avgjort än. Myndigheten har överklagat kommunens indragande av platser till 
Hyresgästföreningen. Så det är väntans tider, både för kommunalrådet Hans Jildesten som 
hoppas på att Storfors går vinnande ur striden och för Migrationsverket som hoppas få 
behålla sina boenden. Vi vet ännu inte hur detta kommer sluta. 
 
Men vad vi vet är att människor runt om i världen far illa. De är drabbade av fattigdom, 
sjukdomar, svält, förtryck och inte minst konflikter. Det pågår ett inbördeskrig i Syrienvi, i 
Irak härjar jihadistgruppen Islamiska statenvii, i Eritrea existerar knappt de mänskliga 
rättigheternaviii. Listan kan göras oändlig.  
 
Människor flyr för sina liv och söker sig till bland annat Europa och Sverige för att slippa 
leva i skräck. De söker sig hit för att skapa sig ett liv i trygghet. Och det senaste året ökade 
antalet asylsökande markant. Mellan januari och november 2014 kom fler än 74 000 
människorix, fler än invånarantalet i Gävlex. Och det pratas ofta om flyktingmottagandet, och 
flyktingvåg och migrationskriser. Hur mycket invandring tål Sverige? En fråga som det 
rasistiska partiet Sverigedemokraterna har satt på dagordningen. Men är det rätt att tala om 
flyende människor i termer av flyktingvågor, av migrationskriser? Är det ett brott att korsa en 
gräns för att slippa att, i värsta fall, dö? Människorna som korsar gränsen till Sverige – är 
inte deras kunskap och erfarenheter något som kan bidra till det här samhället? 
 
Säg Hans Jildesten: En investering för framtiden för Sverige – ja. För Storfors kommun – 
nej. Inte i det här fallet eftersom det är ju som såhär att de som är asyl, de kan ju vara i 
Storfors i en dag. De kan vara här i ett år. Det vet vi ju inte. Så det är svårt att säga. 
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Säg Annica: Det finns en ambition i Storfors tycker jag faktiskt. De flesta är positiva och det 
är väl så också att det är många som flyttar härifrån. Så det är väl trevligt när någon flyttar hit 
faktiskt. Det blir ju lite mer, lite mer folk, det händer lite. 
 
Miljöljud: Biblioteksljud. 
 
Speak Peq: Vi är på biblioteket med Annica igen. 
 
Säg Annica: Jag tror att vi betyder faktiskt jättemycket. Då kan jag ju säga att vi kanske 
inte… vi ger lite eller vad man ska säga då men vi betyder nog väldigt mycket. Och sen är det 
samlingspunkt. Och det finns datorer, och det finns wifi, det finns sittplatser och det är hit 
folk tittar förbi. Så har vi ju inte så jättestor konkurrens då men. Ja men … ja det verkar som 
att de trivs. Så att vi försöker göra vad vi kan. 
 
Speak Peq: Någon som besöker biblioteket nästan varje dag är Ayham, Ahmad och Amanis 
13-årige son.  
 
Säg Ayham: Jag ska till bibliotek och jag ska läsa och ja, öppna lite Facebook. 
 
Speak Peq: Han håller kontakten med vännerna och familjen som är kvar i Syrien genom just 
Facebook. Hemlandet Syrien som familjen tvingades lämna i början av sommaren. 
 
Säg Ahmad: Det fanns ingen säkerhet och barnen började leva i skräck.  
 
Säg Amani: Och det hände en explosion hos oss, berätta om explosionen (till pappan)! 
 
Säg Ahmad: Jag var i ett område och jag blev också skadad. I magen. Och huset föll ner.  
 
Översättning Sara: Det fanns ingen säkerhet i Damaskus, berättar Ahmad. Barnen började 
leva i skräck. Amani ber sin man berätta om när han skadades i en explosion. Han drar upp 
tröjan och visar ett stort ärr som sträcker sig från naveln och uppåt. Ahmad överlevde. Men 
hans kompisar dog i explosionen, berättar han. Och han såg barn dö. Ahmad berättar att 
hans lillebror också var med i explosionen, att han blev av med sitt ben, men att han 
överlevde. 
 
Säg Ahmad: My friend. My friend. Mina kompisar. Mina kompisar dog i explosionen. Jag 
känner de. Och det fanns barn som dog också. Och min lillebror var också med i explosionen 
och han blev av med sitt ben under explosionen.  
 
Översättning Sara: Amani och Ahmad berättar om hur rädda barnen var. Om en dörr 
stängdes för hårt kunde de hoppa upp i föräldrarnas famnar. Och på kvällarna sov de 
ingenting. De ville sova hos sina föräldrar. 
 
Säg Ahmad: Barnen var vettskrämda. Om dörren stängdes för hårt så kunde de hoppa upp i 
famnen. 
 
Säg Amani: De blev rädda för ljud. De var vettskrämda. På kvällarna sov de ingenting.  
 
Säg Ahmad: Ja, till och med på kvällen, vilket ljud eller vilken rörelse som helst. De ville 
sova bredvid oss.  
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Speak Peq: Det är i det här läget som familjen bestämmer sig för att fly. Målet är Sverige, ett 
land som de tidigare drömt om att besöka som turister. Men det var innan kriget bröt ut 2011. 
Det blir ingen semester. Nu väntar istället en svår resa.  
 
Säg Amani: Vi var jätterädda. Barnen sov under hela resan men jag trodde nästan att de var 
medvetslösa.  
 
Översättning Sara: Vi var jätterädda, säger Amani. Barnen sov under hela resan men Amani 
trodde nästan att de var medvetslösa. Från Syrien flög familjen till Libyen och sen var de på 
havet i fyra dagar. Och ytterligare fyra dagar senare kom de fram till Göteborg. Ahmad 
berättar att de bad till Gud under flykten som, allt som allt, tog tio dagar.  
 
Säg Ahmad: Från Syrien åkte vi till Libyen och sen var vi på havet i fyra dagar. Och fyra 
dagar efter kom vi fram till Göteborg. Vi vädjade till gud om att rädda oss.  
 
Speak Peq: När Europa bygger upp höga murar för att hindra människor från att ta sig hit 
via land tvingas folk som flyr ta sjövägen istället. Eftersom efterfrågan på att nå ett bättre liv 
är stor går människoexporten på högvarv. Den lukrativa industrin som tvingar människor 
ombord på rangliga båtar och förrädiska vatten har under 2014 krävt fler än 3 400 
människolivxi. Det är 3 400 män, kvinnor och barn med drömmar om ett bättre liv som aldrig 
nådde land utan istället flöt iväg med Medelhavets vågor.  
 
Fem som ger sig ut på havet är Ahmad, Amani, Ayham, Joudi och Yaya. Men familjen ångrar 
sitt val att fly redan när de är i Libyen men de tvingas, styrda av människosmugglare, att gå 
ombord på en liten båt – en av många undermåliga farkoster som skeppar hundratusentals 
människor per år från en kontinent till en annan, med livet som insats.   
 
Säg Amani: Vi skulle vända om men vi kunde inte.  
 
Säg Ahmad: I Libyen tänkte jag återvända till Syrien. Jag ville inte fortsätta. 
 
Säg Amani: Men de hade vapen i sina händer.  
 
Översättning Sara: Vi skulle vända om men vi kunde inte, säger Amani. Föräldrarna berättar 
att de inte vill fortsätta när de nått Libyen. De vill vända om, åka tillbaka till Syrien.  Men 
familjen är fast i människosmugglarnas händer och tvingas ombord på en båt under 
vapenhot. Amani berättar att de har blivit lovade att få åka på ett stort skepp. De slussas ut i 
småbåtar för skeppet som ska transportera dem över Medelhavet ligger långt ute till havs. 
Men det är inget stort skepp. När Amani ser båten de ska ombord på säger hon till sin man: 
för guds skull, ta oss tillbaka. Men det fick dem inte. Föräldrarna försöker prata med 
människosmugglarna. De förklarar att de vill återvända, men de får inget gehör. Istället 
hotas dem med att slängas i havet. Familjen har inget val – de går ombord på båten ute till 
havs. Där är det så trångt att allt överflödigt slängs överbord. Alla familjens saker, kläder 
och ägodelar, hamnar i havet. Det enda de har kvar är plaggen de har på sig.  
 
Säg Amani: De skulle ha tagit oss i ett stort skepp. De tog oss i små båtar för att de skulle ta 
oss i omgångar och för att lämna av oss där för att skeppet var långt ute på havet. Men när 
båten väl kom fram såg jag skeppet vi skulle åka i. Men det var inte det där stora skeppet så 
jag sa till min man: För guds skull, ta oss tillbaka. Men de tillät oss inte.  
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Säg Ahmad: När vi sa att vi ville återvända så hotade de med att slänga oss i havet. Till och 
med resväskan med kläder slängde de i havet. Så att väskan inte ska ta en plats från en person. 
 
Säg Amani: De lät oss inte ta med kläder.  
 
Säg Ahmad: Bara de kläderna vi hade på oss. Resten slängde de överbord.  
 
Översättning Sara: Det var en förskräcklig situation, minns Ahmad. Hur illa det verkligen 
var hade de inte kunnat föreställa sig. Hade det vetat det, så hade de aldrig tagit steget att fly. 
Ahmad minns det som att de var omringade av fiender - det oändliga havet framför sig och i 
ryggen människosmugglarna och kriget.  
 
Säg Ahmad: Det var förskräcklig situation. Vi visste inte att det skulle vara så.  Hade vi vetat 
så hade vi inte tagit det steget. Det blev som vi var fast med havet framför oss och fienden 
bakom. 
 
Speak Peq: Tillslut når familjen en italiensk ö som de inte vet namnet på. Från Italien färdas 
dem med bil och med tåg genom öppna gränser och når slutligen Göteborg. Migrationsverket 
placerar dem i ett privat asylboende i Storfors, nämligen i ett av Hans hus. Hans verksamhet 
ser ut så, att han tar emot människor som likt familjen flytt någonstans ifrån till Sverige. Den 
här typen av affärsverksamhet väcker frågor hos såväl politiker som allmänhet. En del menar 
att privata aktörer är nödvändiga eftersom Migrationsverket själva inte förfogar över 
tillräckligt med bostäder och att verksamheten i grunden är något bra. Andra menar att dessa 
entreprenörer snarare är opportunister och frågan som många ställer sig är om privata 
aktörer endast tjänar pengar på andra människors nöd?  
 
Säg Hans: Nej, det tycker jag inte. Då är det väl, det är ju staten som anställer oss. Och om 
inte vi funnits så hade de ingenstans att bo. 
S: Så du tycker att du gör något bra? 
 
Säg Hans: Ja. Jag tycker det är bra.  
 
Speak Peq: Joakim, grannen, är en av de som är mer skeptiska till om entreprenörer som 
driver privata asylboenden verkligen gör något bra.  
 
Säg Joakim: För de som bor hos honom ju så är det väl det, men samtidigt så är det ju att 
tjäna pengar på andras olycka också. Det, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det.  
 
Fråga Sara: Men du skulle aldrig få för dig att starta ett asylboende själv? 
 
Säg Joakim: Nä, jag har väl, tanken har väl funnits där men samtidigt så näe. Jag tycker inte 
att man ska göra pengar på andras olycka. Det är inte riktigt min grej. Faktiskt. Ja, man ser ju 
vad man kan tjäna men samtidigt så tycker jag inte att det är rätt. Det är mycket som man har 
tänkt. Man kanske skulle råna en bank, fast det är ju inte rätt det heller. Så, tanken är ju en 
abstrakt sak då. Man kan ju inte säga att man genomför saken bara för att man har tanken. 
 
Säg Joakim: Ja, vad ska man säga. Han och Bert Karlsson med flera. De har ju tjänat grova 
pengar på det här och så länge systemet är som det är, då är det ju fullt legitimt. Så vad ska 
man säga? 
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Ljud: Drag under galoscherna  
 
Speak Peq: Det är nog fler än Joakim som kopplar just Bert Karlsson till privata 
asylboenden. Den gamla schlagerkungen förknippas ofta med Skara sommarland och sin 
politiska insats i början av 90-talet, när han tillsammans med Ian Wachtmeister grundade och 
var frontfigur för det invandringskritiska partiet Ny Demokratixii, vars kampanjlåt från 
riksdagsvalet 1991 vi nyss hörde. Han blir nu associerad med ytterligare en verksamhet – 
nämligen som en pengaindrivande pamp inom den till synes växande 
flyktingbranschen/asylboendebranschen. Hans bakgrund som en av landets tidigare 
tongivande röster i invandringskritiken har fått folk att höja på ögonbrynen när han startar 
boenden för just asylsökande. Nästa år beräknas bolaget han är VD för, Jokarjo AB, gå med 
25 miljoner kronor i vinstxiii. Det är nog fler än Joakim som ser dollartecken i Bert Karlssons 
ögon och som tror att andra entreprenörer inom samma bransch också håvar in storkovan. 
Men Bert Karlsson har byggt upp ett imperium – han har snart 50 anläggningarxiv. Hur är det 
då för en privat aktör som Hans vars verksamhet är betydligt mindre? 
 
Säg Hans: Tjäna pengar och tjäna pengar. Det är ju mycket kostnader också så det är ju inte 
bara förtjänst, och sen mycket utlägg som en till och börja med hoppas att en tjänar tillbaka 
för det är ju väldig osäkerhet med det här då – hur länge det håller på. Det kanske inte håller 
på, det kanske bara håller på nästa år – vem vet? En kanske knappt hinner tjäna tillbaka 
pengarna en lagt ut ens. 
 
Speak Peq: Migrationsverket betalar Hans 148 kronor per asylsökande och dag/dygn. Det 
innebär att Hans totalt har fakturerat Migrationsverket drygt 1,2 miljoner kronor för 
månaderna augusti, september och oktober 2014. Men vad hans utgifter för verksamheten är, 
det vet vi inte, eftersom verksamheten är så ny att det ännu inte finns någon årsredovisning 
att ta del av.  
 
Tavernan, där vi sitter, har börjat tömmas på folk. Männen i kavaj, de från Lundsberg, har 
åkt. Det är bara Hans Chevrolet kvar på parkeringen. Han berättar för oss att upphandlingen 
med Migrationsverket har tagit lång tid, att han har lagt ut stora summor pengar i väntan på 
att komma igång, vilket tagit på hans krafter. 
 
Säg Hans: Jo, det har ju vart väldigt påfrestande och stressigt och, ehm, stressituation liksom. 
Lägg ut mycket tid och pengar och så utdragen process som det har vart så blir det ju en 
väldigt pressad situation liksom. Pengar bara går åt innan en kommer igång, om en nu 
kommer igång, kanske gör slut på allt en har och inte kommer igång ändå när en inte får några 
riktiga svar då. 
 
Fråga Peq: Du nämnde tid – hur mycket tid lägger ner varje dag? 
 
Säg Hans: Ja, det är ju, det är ju, det vet jag inte, men det är ju nästan ett dygnet runt pass då. 
Att det kan hända nåt när som helst liksom. Jag har ju varit här tolv, ett på lördagnätter också 
och ordnat grejer så att det är ju fram och tillbaka och jag är ju här mer eller mindre. Förra 
veckan var jag här fyra dygn i ett sträck.  
En är ju tvungen till att vara det för att det måste ju ses till och fixas så fort det händer nåt.  
 
Speak Peq: Men främst är det alltså Migrationsverkets regler som Hans upplevt som 
stressande. Hans boenden är självhushållande, något som Hans upplever att 
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Migrationsverket till en början inte tog hänsyn till. Han tilldelades endast korta kontrakt på 
en månad åt gången vilket Hans alltså tror beror på att han bedömdes utifrån generella 
regler som inte var anpassade efter hans boende-typ. 
  
Migrationsverket å sin sida menar att kortare kontrakt ges till de som inte uppnår kraven på 
standard och att Hans missat viktiga detaljer. I dag är Hans och Migrationsverket överens 
om hur hans verksamhet ska bedrivas, men tiden innan överenskommelsen var besvärlig, 
säger Hans. 
 
Säg Hans: Ja, det har ju blitt nåt på de sista två åren som har blivit värre och värre att jag fått 
nåt… Blitt kliningar i huden som vart problemet. Det finns inga andra kroppsliga fel då så att 
det finns ju bara stressen som kan ha bidragit till ’et då. Det sticker och kliar då. Och blir 
värre och värre och värre. Sen så fick jag väl starka mediciner till slut. 
 
Speak Peq: Hans menar alltså att korta kontrakt, lång väntan och mycket utgifter lett till 
stresseksem. Det är inget annat fel på honom har läkarna sagt. Det måste vara stress. Hans 
har till och med fått kroppsdelar inlindade i bandage för att han ska sluta klia. Som en 
mumie, beskriver han sig själv. Men det har blivit bättre. Nu när verksamheten är igång har 
stressen minskat. Några dagar innan vi träffar Hans har han fått veta att hans kontrakt 
förlängs med flera månader. Han visar oss bilens överlastade baklucka, för nu när de 
kommande månadernas inkomst är säkrad vill han fixa lite extra.  
 
Miljöljud: Ute vid bilen. 
 
Säg Hans: Jag tänkte fira lite här nu med då att det inte är några problem med regler eller nåt, 
som en har vart nervös för då. Jag har nämligen mängder av kläder hemma som har blitt och 
tagit rätt på och det är lådvis. Jag har två, minst två, såna här vändor till med lådor med kläder 
som jag ska lägga ut i stora sällskapsrummet, i källaren där nere, så att. Och sen ska ja bjuda 
dit de här boende så får de få de här kläderna och ta allt som de vill.  
 
Speak Peq: För Hans har saker har börjat flyta på. Även på Berggatan, där Joakim bor – 
han som var orolig för stök och bråk –, har allt gått smidigt farhågorna till trots. 
 
Säg Joakim: Över förväntan bra får jag lov att säga. Man ska ju vara ärlig och säga att det har 
ju inte varit några direkt problem. Inte vad jag tycker. Jag har till och med snackat med en del 
utav de här grabbarna som har kommit hit. Men som jag förstått så är det inga problem så. Det 
får jag väl ändå ta till deras försvar. Ärlig ska en ju va. Men generellt sett har jag fortfarande 
min ståndpunkt. Så är det. 
 
Speak Peq: Och vad Joakims ståndpunkt är är han tydlig med. Han tycker inte att Sverige ska 
ta emot fler flyktingar. Och det är han inte ensam om att tycka. Åtminstone inte om man ska 
tro resultatet från riksdagsvalet i september. Då fick Sverigedemokraterna, som säger sig 
vilja hjälpa flyktingar på plats, alltså i krisområden istället för i Sverigexv, hela 13 procent av 
svenska folkets röster. I Storfors var siffran högre. Här röstade nästan 17,5 procent av 
invånarna på Sverigedemokraterna i riksdagsvaletxvi. Om vi antar att dessa väljare håller 
med om de idéer som är formulerade i SD:s partiprogram innebär det att mer än var sjätte 
person i Storfors vill begränsa flyktingmottagandet.  
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Säg Ahmad: Du kan inte tvinga på någon att gilla dig eller inte gilla dig. Eftersom det finns 
mycket folk som kommer hit nu så finns det säkert många som levererar en ful bild av oss. 
Och det är dåligt inte bara för oss som familj men för folk som är bra. 
 
Översättning Sara: Du kan inte tvinga någon att gilla dig eller inte gilla dig, säger Ahmad. 
Han menar att eftersom det är många som kommer till Sverige nu, så finns det säkert flera 
som levererar en ful bild av asylsökande. Och det menar han är dåligt, inte bara för honom 
och hans familj, men för folk som är bra. I slutändan så är det deras land, säger Ahmad. Vi 
som kommer hit måste visa en bra bild och det gör vi med våra handlingar. Först då kan vi 
ändra deras syn. 
 
 
Säg Ahmad: I slutändan så är det deras land. Vi som kommer hit måste visa en bar bild för 
att kunna ändra på deras synvinkel med våra handlingar som vi gör i framtiden. 
 
Speak Peq: Familjen vill börja sitt riktiga liv i Sverige. Amani vill ju studera och Ahmad vill 
börja jobba igen, men det är svårt att komma till skott på en liten ort som Storfors. 
 
Säg Amani: Men den som lever här som person känner sig som att ha blivit avskild från 
världen i Storfors. Vi åkte till Göteborg och livet var annorlunda där. Och då hade vi ingen 
lust att åka tillbaka till Storfors.  
 
Säg Ahmad: Det ska finnas rörelse.  
 
Översättning Sara: Föräldrarna säger att de känner sig avskilda från världen i Storfors. De 
åkte till Göteborg och allting var annorlunda där. De hade ingen lust att komma tillbaka till 
Storfors. Det ska finnas rörelse, säger Ahmad och skrattar. För Amani kvittar det var de bor, 
så länge det är i en större stad. Det spelar ingen roll vilken stad, men en stor stad, säger hon. 
 
Säg Amani: Det handlar inte om vart jag vill, hela Sverige är vackert. Jag skulle önska att jag 
skulle kunna bo i en större stad. Det spelar ingen roll vilken stad. Men en stad, en stor stad.  
 
Säg Ahmad: Vi är i trygghet. 
 
Säg Amani: Nu känner vi oss glada och vi väntar på uppehållstillstånd så att vi kan få bra 
livskvalité, bättre än det här huset. 
 
Säg Ahmad: Det viktigaste är att vi är i trygghet. Tryggheten är det viktigaste men vi är 
också obekväma i vår livssituation som vi lever i nu. 
 
Översättning Sara: Vi är i trygghet. Vi känner oss glada och väntar på uppehållstillstånd så 
vi kan få bra livskvalité, bättre än det här huset, säger Amani och Ahmad håller med: 
Tryggheten är det viktigaste, men vi är också obekväma i vår livssituation som den ser ut nu. 
Migrationsverket har mycket press på grund av alla som kommer just nu så vi skyller inte på 
dem, fortsätter Ahmad. Han säger att han vill ha en bättre livssituation, en tydligare vision av 
vad som ska hända sen.  
 
Amani säger att hon mår bra, psykiskt och fysiskt. Hon är redo att fortsätta sitt liv i Sverige. 
Men för hennes del är det bara för barnens skull. För deras framtid. Hon berättar att hon ser 
att deras framtid är här och inte i Syrien. 



Pequenina	  Sipilä	  	   	   Examensarbete	  för	  masterexamen	  i	  journalistik	  HT14	  
Sara	  Sundberg	   	   Gunilla	  Hultén	  

	   59	  

 
Säg Ahmad: Migrationsverket har inte behandlat oss sämre. Men de har mycket press på 
grund av alla som kommer just nu. Vi skyller inte på dem. Men jag som person skulle vilja ha 
en bättre livssituation och trygghet. Att man har en tydlig vision av vad som kommer hända 
sen.  
 
Säg Amani: Jag mår bra psykiskt och fysiskt. Och jag skulle vilja fortsätta mitt liv Varför? 
För barnens framtid. För min del så är det bara för barnens skull. Och för barnens framtid. 
Och jag ser att deras framtid är här och inte i Syrien.  
 
Speak Peq: Trots att Ahmad och Amani känner osäkerhet inför framtiden så har de fått 
glädjande nyheter. Familjen väntar tillökning. Ayham, Joudi och Yaya ska få ett till syskon. 
Det är ett barn som kommer att födas långt bort ifrån kriget i Syrien. Men om barnens 
mamma, Amani, skulle få välja var hon vill bo är det i det krigshärjade hemlandet, där en stor 
del av hennes familj är kvar. Hon skulle välja det framför ett folktomt om än konfliktfritt 
Storfors.  
 
Men just nu är det här som de befinner sig, sysslolösa men nöjda med tryggheten, i väntan på 
papper om uppehållstillstånd. Och medan de väntar på att det riktiga livet ska börja så 
försöker familjen upprätthålla en vardag.  
 
Säg Ahmad: Vår livssituation ändrades lite. För att mina barn är vana att åka bil och jag 
brukade sätta barnen in bilen och vi åkte runt lite och det saknade vi här när vi kom. Sen när 
vi hämtade bilen så kommer saker tillbaka lite granna. 
 
Översättning Sara: Ahmad berättar att familjen har skaffat en bil. En bil som har förändrat 
familjens ltillvaro. I Damaskus brukade han ta med sig barnen i bilen och bara köra runt. Det 
har de saknat här. Men nu, när de har skaffat sig en bil så har åtminstone en liten del av 
vardagen kommit tillbaka. 
 
Speak Peq: För familjen är Storfors en första anhalt, ett stopp på vägen. Det är här de väntar 
på besked från Migrationsverket, för att kunna trampa gasen i botten mot framtiden. Bort från 
Storfors, den gamla bruksorten i Värmland, som har fått agera skådeplats i detta reportage.  
 
Det här är en berättelse om vad som kan hända på en ort när beslut om 
flyktingpolitik/migrationspolitik, tagna av Sveriges riksdag och regering, omsätts till 
handlingar. Här i Storfors utkämpas en strid mellan Migrationsverket och kommunen. Det 
handlar om 72 platser för asylsökande som kan bli indragna. Hur det slutar vet vi inte. Men 
under väntan går livet sin gilla gång. 
 
Bibliotekschefen Annica fortsätter att se de asylsökande, och genom enkla medel vill hon fylla 
deras tillfälliga tillvaro i väntan på besked, med något att göra.  
 
Joakim på Berggatan – han som var orolig för bråk och stök - har börjat hälsa och småprata 
med sina grannar. Han tycker att grannarna är schyssta. Men han har ändå kvar sin 
ståndpunkt – att Sverige inte bör ta emot fler flyktingar.  
 
Men det hoppas Hans att Sverige gör. För det är ju det hans nystartade verksamhet går ut på. 
Att ta emot asylsökande.  
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Det här är berättelsen om hur Storfors och några av dess invånare har påverkats av hans 
beslut att öppna privata asylboende. Och hur Hans själv har påverkats. Det han berättar för 
oss är att vägen från idé om asylboende till verklighet har varit lång och problemfylld. Så om 
han fick välja, skulle han göra om det? 
  
Säg Hans Boqvist: Nä, då hade jag nog inte kanske tordes och lagt ner så mycket tid och 
pengar om en hade visst från början att en risk, riskerade liksom allt en äger och har nästan 
kanske. Jag hoppas att det går bra och det inte blir några mer problem och att allt fungerar och 
att det är igång i fortsättningen. 
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