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Sammanfattning 

I dagens värld befinner sig mer än 60 miljoner människor på flykt enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. 

Denna flykt är inte frivillig utan en nödvändighet för överlevnad. Människor flyr för att överleva krig, 

konflikter, förföljelser och fattigdom. I några få av dessa miljontals fall kan en dramatisk flykt leda till 

ett nytt liv i Sverige. I denna uppsats vill jag belysa ett känsligt och aktuellt ämne som kommit oss alla 

nära de senaste åren: hur det är att tvingas fly från sitt land och sin vardag. Ämnet kan upplevas 

känsligt eftersom alla inte anser att Sverige ska ta emot flyktingar. Genom att sätta fokus på 

flyktingarnas egna berättelser och upplevelser, vad som berättas och vad som undviks i berättelserna 

kan en bredare och djupare insikt av vad en flykting går igenom nås. Fokus sätts speciellt på vilka 

upplevelser som förmedlas vidare för andra människor i det nya landet och till anhöriga i hemlandet 

med hjälp av modern teknik. Här undersöks om det är mest de positiva upplevelserna som flyktingarna 

för vidare om flykten och det nya landet och varför de i så fall gör det. Undersökningen har utförts 

genom intervjuer med flyktingar och observationer på evenemang med flyktingar i fokus. De 

berättelser som dagens flyktingar delar med sig genom dagens kanaler påminner på många sätt om de 

svenska emigranternas "Amerikabrev" hem till Sverige under de stora emigrationsåren i slutet av 

1800- och början av 1900-talet.  Dagens flyktingberättelser har potential att bli ett kulturarv som 

symboliserar nutidens flyktingsituation i världen precis som Amerikabreven symboliserar dåtidens 

emigration.  
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1.Inledning 

Precis som människor alltid gjort lämnar många också i dagens värld sina hemländer för ett 

bättre och tryggare liv någon annanstans. Enligt FN:s flyktingorgan är närmare 60 miljoner 

människor i nuläget på flykt från konflikter (www.migrationsinfo.se). Det är den högsta 

siffran av flyktingar som någonsin uppmätts och antalet ökar dessutom hela tiden. I jakten på 

ett bättre och tryggare liv har en del tagit sig till Europa. Mer än en halv miljon bara under 

2015, varav cirka 140,000 till Sverige som var ett av de europeiska länderna som tog emot 

flest flyktingar under fjolåret. Förmodligen vill många komma till Europa och Sverige 

eftersom det anses vara tryggt och ge många möjligheter, inte minst för barnen.   

 

Dagens situation kan delvis jämföras med emigrationen från Europa och Sverige till Amerika 

för mer än ett sekel sedan. Från mitten av 1800-talet till tidigt 1920-tal lämnade ungefär 1,5 

miljoner svenskar Sverige för i första hand Nordamerika. Sverige hade förvisso inget krig 

under den tiden, men var ett väldigt fattigt land och många emigrerade i hopp om ett bättre liv 

på andra sidan Atlanten. Gemensamt med dagens situation är att väldigt många migrerar för 

att det är svårt att leva ett tryggt liv i hemlandet. (www.scb.se)  

 

En annan likhet är de hälsningar som skickas till anhöriga i det tidigare hemlandet. Under 

emigrationen till Amerika hade människorna endast tillgång till handskrivna brev som 

kommunikation och dessa skickades som underrättelse till anhöriga och vänner om resans 

förlopp samt om det nya landet. Dessa brev berättar en del av Sveriges historia och är idag 

kulturarvsmärkta och många finns bevarade i Nordiska museets arkiv. Breven symboliserar 

ett minne från emigrationens tid.  

 

Dagens flyktingar underrättar också sina anhöriga men istället för handskrivna brev använder 

de sig av mobiltelefoner och sociala medier. Meddelandena som framförs berättar också om 

flyktens vedermödor och är en påminnelse om hur vår samtids konflikter och krig kan 

förflytta och därtill förändra människoliv, vilket Riyadh al-Baldawi framhåller i boken 

Migration och anpassning (2014). Al-Baldawi beskriver också hur mycket flykten kan 

påverka en person och hur mycket som kan krävas för att bygga upp ett nytt liv. De stora 

flyktingströmmarna är en del av vår tids historia med förändring i luften. Förändringen 
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påverkar länderna som människor flyr ifrån men också de länder som flyktingarna flyr till och 

blir nya invånare i. Meddelanden som flyktingarna skickar till vänner och släktingar 

uppdaterar både om sig själva och det nya landet.  Likaså gör berättelserna som de delat med 

sig av i min undersökning. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur nutida flyktingar som kommer till Sverige berättar om sin flykt och 

det nya landet med hjälp av modern teknik. För att skapa en förståelse påvisas även hur 

flyktingsituationen och debatten om denna ser ut i dagens media, varför och på vilket sätt det 

är ett aktuellt och omdiskuterat ämne. Med modern teknik menas mobiltelefoner och datorer 

som ger tillgång till sociala medier såsom Facebook, Twitter och Instagram. Berättelserna om 

upplevelserna kan också förhålla sig till det tidigare hemlandet och de nära och kära. Därtill 

berättar de en del om de nya människorna i det svenska samhället som blir allt mer 

mångkulturellt.  

Frågeställningar 

– Vad berättas om upplevelserna av flykten med hjälp av modern teknik och sociala medier?  

– Hur framställs flyktingsituationen och hur ser den rådande flyktingdebatten ut i dagens 

media? 

– Kan berättelser av personer med flyktingbakgrund i det svenska samhället bli en del av ett 

nytt kulturarv som illustrerar dagens mångkulturella Sverige? 

Kunskapsmål 

Kunskapsmålen med den här uppsatsen är delvis att öppna ögonen för ett aktuellt ämne. 

Flyktingarna finns närvarande oavsett om man väljer att beakta eller förbise dem. Ofta hörs 

uttalanden av svenskar som uttalar sig om att Sverige är ett rikt land fyllt med välfärd och har 

alltid varit så och att det är ”svenskarna” som byggt upp välfärden. Det finns människor som 

uttalar sig att flyktingarna kommer till landet och förstör välfärden och bryter ned landet. 

 

Sanningen är att migration inte är något nytt fenomen, människor har ständigt rört på sig med 

syftet att förbättra sina livssituationer. Till exempel fick de svenska emigranterna kring 

sekelskiftet en chans att förbättra sina liv genom att migrera till Amerika precis som 
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flyktingarna får idag genom att lämna länder där krig och konflikter eller fattigdom är vardag.  

Studien kan visa hur flyktingar kan berika samhället på olika sätt. Berättelserna som sprids i 

sociala medier kan visa flyktingars situationer och påverka samhällsopinionen. Dessa 

berättelser kan dessutom göra det möjligt för flyktingarna att få sina röster hörda och ges 

mänsklighet och inte bara tänkas som siffror och kostnader för samhället.  

 

Jag vill undersöka om teknik och sociala medier kan underlätta för flyktingarnas berättelser 

samt om de framförda berättelserna kan påverka hur flyktingarna blir en del av det nya 

samhället.  

 

Teorier och begrepp 

Här framförs några teorier och begrepp som är betydelsefulla för undersökningen vilka även 

kan tillföra en större förståelse för ämnet. Teorierna är Transnationalism och Fenomenologi. 

Begreppen är flykting, berättelser och kulturarv. 

Transnationalism definieras både som ett globalt och socialt fenomen. Per Gustafson 

framhåller i texten Ett transnationellt perspektiv på migration (2007) hur begreppet beskrivs 

som “migranters dagliga aktiviteter” och de politiska, ekonomiska och sociala relationer, vilka 

skapar ett socialt fält som överträder nationsgränser i texten. Gustafson poängterar att 

transnationalismen leder till att internationell migration iakttas utifrån transnationella 

(internationella) aktiviteter, relationer och identifiering. Dessa leder till en större förståelse av 

själva migrationen, hur den kan vara en tillgång och utbyte för personen och samhället, vilket 

också är huvudsyftet med det transnationella perspektivet (Gustafson 2007:16). 

Min studie behandlar även transnationell migration, vilket Thomas Faist, Margit Fauser och 

Eveline Reisenauer beskriver som förbindelser över gränserna i boken Transnationell 

migration (2014).  Teorin syftar på hur emigranten upprätthåller kontakten med sina anhöriga 

i sitt tidigare hemland. Det handlar ofta om att hålla kontakten mellan de som har lämnade 

landet och de som fortfarande bor kvar där (Faist, Fauser & Reisenauer 2014:9).  Det handlar 

alltså om de mänskliga förbindelserna vilka har en stor relevans i min studie som delvis 

fokuserar på vad som berättas till de anhöriga som blivit kvar i hemlandet. 

Ytterligare en aspekt för transnationalismen som jag lägger mycket fokus på i studien är 

själva kommunikationen. Mirca Madianou och Daniel Miller framför i boken Migration and 

New Media (2012) hur en förändring har skett de senaste åren för 
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långdistanskommunikationer, i det här fallet kommunikationen som inkluderar migranter. Den 

moderna kommunikationen inkluderar mobiltelefon- och internetbaserade plattformar såsom 

chattar, sociala medier, e-mail samt webbkamera och röstkommunikationer. Att studera dessa 

nya kommunikationer har även revolutionerat migrantforskningen enligt dem eftersom de nya 

kommunikationerna ger bättre möjligheter till kontakt för personer och familjer emellan 

(Madianou & Miller 2012:7-8). I undersökningen intresserar jag mig för både vad som 

förmedlas till de anhöriga om flykten via de nämnda hjälpmedlen och hur berättelserna sprids 

med hjälp av de moderna kommunikationerna.  

Fenomenologi är läran om hur världen visar sig för människan, hur den framträder och ges 

mening av oss. Margareta Bäck Wiklund belyser den sociala verkligheten i texten 

Fenomenologi: Livsvärld och vardagskunskap (2007). Fenomenologin studerar även på vilket 

sätt  strukturerna byggs upp på logiska sätt och hur människan skapar den sociala verklighet 

vi lever i. Enligt fenomenologin nås kunskap genom de personliga erfarenheterna och 

upplevelserna (Bäck Wiklund 2007:70–71).  Denna teori passar bra till min studie eftersom 

jag undersöker vad det berättas om de personliga upplevelserna och erfarenheterna. 

Sara Ahmed lyfter fram rummets betydelse för människan i sin text Queer Phenomenology 

(2006). Med rummet menas livsvärlden, miljön eller samhället. För att hitta i rummet på ett 

eller annat sätt krävs att människan integrerar sig där. I vissa fall krävs dock att personen ska 

känna sig vilsen innan personen kan känna sig hemma i rummet/miljön. Även om rummet 

eller miljön känns obekant och märkligt först så kan vi hitta trygghet där förr eller senare 

eftersom människan anpassar sig med tiden. Enligt Ahmed skapar vi ständigt nya intryck och 

uttryck för omvärlden och rummet, vilket i sin tur blir det nya bekanta och trygga för oss 

precis som världen förändras med tiden (Ahmed 2006:6-7). Denna så kallade rumsteori är 

passande för flyktingämnet eftersom flyktingarna kommer till ett nytt land och är tvungna att 

hitta och bygga upp trygghet i det obekanta landet. 

Flykting 

FN:s flyktingkonvention definierar en flykting som; “En person som flytt sitt land med 

anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en 

viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han är 

medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det 

landet” (www.sverigeforungcr.se). Det är alltså en person som flyr för sitt liv och som inte 

kan vara trygg i sitt hemland.  
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Riyadh al-Baldawi definierar begreppet migration i boken Migration och anpassning (2014) 

som en familj eller en person som bryter upp eller separerar från något och på den vägen går 

igenom olika faser och händelser. Migrationen kan vara frivillig eller ofrivillig samt planerad 

eller oplanerad. För flyktingarna är processen oftast ofrivillig och oplanerad vilket gör deras 

sitatuation mer komplicerat (Al-Baldawi 2014:17–18). Vägen kan både bli lång och riskfylld 

och upplevelsen om detta kan vara någonting som berättas vidare av flyktingarna. 

Berättelser 

I min studie läggs mycket fokus på flyktingarnas berättelser. Enligt Alf Arvidsson i texten 

Berättandets betydelser (2004) kan berättandet vara en del av ett samtal då berättaren tar på 

sig ansvaret för samtalet under sin berättelse. En berättelse kan användas för att till exempel 

uttrycka en känsla, framhålla sin åsikt, försöka roa den andra eller återge någonting som en 

själv eller andra har varit med om och få förklaring eller hjälp av lyssnaren. Här kan det vara 

olika händelser som följer på varandra och skapar berättelsens helhet. Den mest 

förekommande berättelsen är den som berättar om de egna erfarenheterna. Berättelsen kan 

vara ett sätt att bearbeta sina individuella händelser (Arvidsson 2004:131–132). Flyktingarnas 

berättelser kan bearbeta upplevelserna, men kan även föra vidare erfarenheter, känslor och 

åsikter. 

Min undersökning fokuserar speciellt mycket på hur berättelser förmedlas via modern teknik 

och sociala medier. Det som skrivs på sociala medier är idag en del av interaktionen med 

andra människor. Ruth E. Page påstår i boken Stories and Social Media (2012) att sociala 

medier används för att dokumentera pågående berättelser om personliga upplevelser från 

berättarens privatliv. Berättelserna handlar också om olika ämnen, allmänt eller personligt. 

Det kan också ses som en offentlig dokumentation beroende på hur offentlig eller privat man 

är och vill vara på internet vilket också beror på hur offentligt, utspritt och dokumenterat en 

själv vill att uppdateringarna ska vara (Page 2012:9). I det här fallet intresserar jag mig för de 

mer personliga berättelserna som både sprids offentligt men också berättas till mig som 

forskare i intervjuerna. 

Kulturarv 

Till kulturarv som begrepp räknas materiella och immateriella lämningar som till exempel 

byggnader, kultur- och naturmiljöer, konst, bruksföremål, arkivarier, språk, seder, traditioner, 

samt skriftliga och muntliga minnen. Lämningarna är inte självfallna kulturarv utan har 

potential att bli ett det. Potential för att något ska bli ett kulturarv finns alltid enligt Stefan 
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Bohman i boken Museer och kulturarv (2003).  

Berättelserna i studien kan betraktas som immateriella kulturarv, UNESCOS definition är 

”levande kulturarv”.  Det immateriella kulturarvet erkändes år 2003 och inkluderar bland 

annat dansformer, riter, traditioner samt muntligt överförda kunskaper.  I Sverige finns 

förteckningen “Levande traditioner” vilket är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, 

Nordiska museet, Musikverket och Institutet för språk och folkminnen. Beskrivningen är “ett 

levande dokument som ständigt uppdateras" och även uppdateringar från samtiden ingår.  

(http://www.unesco.se/kultur/unescos-konvention-om-det-immateriella-kulturarvet/)  

År 2001 antog Unesco den universella deklarationen om kulturell mångfald, och i december 

2002 deklarerade FN:s generalförsamling den 21 maj till internationella mångfaldsdagen. 

Dagen ger möjligheten att fördjupa vår förståelse för mångfald och genom det att lära oss att 

leva tillsammans. Som ett led i detta finns en möjlighet för flyktingars berättelser att räknas 

som ett samtida kulturarv. Mångfald är enligt Unesco drivkraften i utveckling, inte bara när 

det gäller ekonomisk tillväxt, utan också som ett verktyg för intellektuell, känslomässig och 

moralisk utveckling. (http://www.unesco.se/kultur/mangfaldsdagen/) 

 

Material och metod 
Materialet har samlats in via kvalitativa etnologiska metoder. Dessa metoder ger en inblick i 

människans vardag, erfarenheter och perspektiv (Öhlander 2011). Resultatet underbygger de 

teorier och frågeställningar som forskaren har. Metoderna innefattar intervjuer med flyktingar, 

observationer på evenemang, föreläsningar och verksamheter med flyktingar i fokus. För att 

nå ett bredare resultat hänvisar jag även till böcker om migration och med flyktingar i fokus. 

Därtill hänvisas även till lämpliga tidningsartiklar som belyser flyktingarnas berättelser på ett 

eller annat sätt från till exempel Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Metro. Dessutom 

utfördes ett samarbete med Tekniska museet som har ett pågående projekt om hur 

mobiltelefonerna har underlättat flykten för dessa människor. Vi gör således liknande 

insamlingar och kan hjälpa varandra på vägen. 

Under processen höll jag mig ständigt uppdaterad med dagstidningar, uppdateringar på 

sociala medier och genom samtal med andra människor. Jag frågade vänner och bekanta hur 

de förhöll sig till ämnet, men även om de hade kontakter som kunde tänkas ställa upp i min 

undersökning eller visste om något relaterat evenemang. Idéerna bearbetades tills de kunde 

kopplas ihop med litteraturen, intervjuerna, observationerna eller tidningsartiklarna.  
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Samarbete med Tekniska museet 

I början av mitt fältarbete fick jag reda på att Tekniska museet hade ett pågående projekt som 

innebar att samla in information om hur flyktingars mobiltelefoner underlättade flykten. 

Många museer har insett hur aktuell flyktingfrågan är och tar flyktingarna med i 

utställningarna på ett eller annat sätt under år 2016.  

Via mejlkontakt och fysiska träffar vid några tillfällen diskuterade vi ihop våra projekt. 

Museet var mest intresserat av själva tekniken som flyktingarna använde sig av. Främst 

samarbetade vi genom att dela med oss av våra informanter, som är kärnan i båda projekten. 

Det gjordes så att den ansariga på Tekniska museet berättade kort om min undersökning och 

frågade om informanterna accepterade att jag också skulle ta del av intervjun medan jag 

berättade samma sak som den ansvariga till mina informanter och frågade om de accepterade 

att få sin berättelse eller delar ur berättelsen med i Tekniska museets utställning och arkiv. 

Alla tillfrågade informanter var positiva till samarbetet. Dock skulle de inte vara lika 

anonyma i Tekniska museets utställning som i min undersökning, men kunde vara det om så 

önskades. 

Först var det tänkt att jag skulle vara med på alla intervjuer som den ansvariga från Tekniska 

museet utförde men jag hade oftast förhinder på grund av ett pressat schema. Vi löste det med 

att jag fick transkriberingen av en del intervjuer som den ansvariga utförde. Då kunde jag 

använda intervjuerna som jag tyckte var mest relevanta till min undersökning. Jag utförde 

mina intervjuer och transkriberade dem själv och skickade sedan transkriberingarna till den 

ansvariga med tillhörande information. Intresse för mina informanter fanns och de 

kontaktades vidare av Tekniska museet. Eventuellt kan de också vara en del av utställningen i 

Tekniska museet hösten 2016. (www.tekniskamuseet.se) 

 
Intervju  
I min undersökning har intervjuerna en central plats. Det är via intervjuer med informanterna 

som jag får tillgång till deras berättelser och upplevelser. Eva Fägerborg framhåller hur 

intervjuer fokuserar på själva individen och dess erfarenheter i kapitlet Intervjuer  i boken 

tnologiskt fältarbete (2011). Själva mötet med människor kan ge ett nytt perspektiv på 

undersökningen. Dock behövs andra metoder såsom observationer, internetmaterial och 

böcker för att komplettera intervjuerna och därtill bidra till en högre kvalitet på 

undersökningen (Fägerborg 2011:85). Kunskapsmålet styr på vilket sätt frågorna utformas 

och vad som pratas om. Intervjuerna spelades in eftersom jag som forskare kan tillgå mera 

information än om intervjun bara skrivs ner enligt Fägerborg (Fägerborg 2011:104–105). I det 
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här fallet fokuserades intervjun på informanten och de egna upplevelserna. 

Den första informanten som kallas Abdel (fingerat namn) intervjuades tillsammans med den 

ansvariga från Tekniska museet. Abdel har flytt från Syrien och är delvis palestinier och 

delvis syrier. Han flydde från Syrien år 2012 och kom till Sverige 2013. Denna intervju 

utfördes den 21 mars 2016 av den ansvariga personen för Tekniska museets projekt. Intervjun 

genomfördes på svenska. Abdel gav mig kunskapen om hur det var att fly som en papperslös 

flykting över gränserna samt dessutom vilken roll mobiltelefonen spelade för överlevnaden 

under flykten. 

Den andra och tredje informanten intervjuades tillsammans av mig själv. Jag kallar dem 

Ahmed och Fatima (fingerade namn) och de är ett par från Syrien som hittade varandra på 

flyktingförläggningen i Sverige. Ahmed flydde från Syrien 2014 och Fatima flydde från 

Syrien 2015. De båda kom till Sverige i oktober 2015 på skilda håll. Intervjun genomfördes 

den 20 april 2016 på flyktingförläggningen i Farsta där de för tillfället är bosatta. Intervjun 

genomfördes på engelska och översattes sedan till svenska i transkriberingen. Deras 

berättelser gav mig insikten hur det är att fly från ett krig som syrier, samt hur 

flyktingupplevelserna kan sammanföra människor som dessa två informanter. 

Den fjärde informanten intervjuades också av mig. Han kallas Bahman vilket han själv valde 

som sitt fingerade namn. Han flydde från den kurdiska delen av Irak som 9-åring för 25 år 

sedan, först till Österrike och senare till Sverige där han har varit i cirka 20 år nu. Intervjun 

genomfördes den 21 april 2016 i informantens kök. Hela intervjun genomfördes på svenska. 

Intervjun gav mig insikten hur flykten var utan modern teknik och sociala medier och hur 

annorlunda flykten vore med tekniken i början av 1990-talet. Dessutom blev jag uppdaterad 

om kurdernas flyktingsituation.  

Här kan tilläggas att det inte spelar någon roll för undersökningen vilket kön eller ålder 

informanterna har. Fokus för den här undersökningen ligger på variationen varifrån personen 

har flytt och även varierade flyktingsituationer och användning av tekniken som bidrar till 

olika berättelser.         

Observation och deltagande observation  

Förutom intervju finns en annan väsentlig källa; nämligen observation. Denna metod handlar 

om att observera miljöer, föremål, vad människor gör och säger, samt människors dagliga liv 

framhåller Oscar Pripp och Magnus Öhlander i kapitlet Observation i boken Etnologiskt 

fältarbete (2011). Fascination och nyfikenhet hjälper en i observationen. Då man har denna 
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nyfikenhet och viljan att få veta är det bra att veta vad som är målet med observationen och 

varför den görs (Pripp & Öhlander 2011:113–114). Enligt Gösta Arvastson och Billy Ehn i 

boken Observationer (2009)  är observationen nödvändig för att de visar vad som sker i 

samhällslivet, reaktioner som finns och hur folk beter sig i olika situationer. Genom att se hur 

människor handlar kan ge ett mångsidigt material (Arvastson & Ehn 2009: 24). Jag utförde en 

observation på Dramatens evenemang Min flykt för att iaktta vad som diskuteras i fråga om 

flyktingarna. Min flykt var en läsning med personliga flyktberättelser där personer som på 

olika sätt engagerat sig i, eller har makt över flyktingfrågan medverkade.  

I observationer varierar deltagandet, dock kan en deltagande observation krävas om något ska 

tittas närmare på. I en deltagande observation både deltar och närvarar forskaren i det sociala 

sammanhanget som kan vara ett evenemang eller en händelse som ska studeras enligt Pripp 

och Öhlander. Här kan forskaren umgås och samtala med de andra personerna, men också 

utföra samma sysslor som dem. Samtidigt tecknar forskaren ner om själva platsen och vad 

människorna gör där (Pripp & Öhlander 2011:123–124). Med andra ord är en deltagande 

observation mer integrerande. Jag utför själv en deltagande observation på ett stickcafé för 

flyktingar för att ta del av vardagen och vad som berättas om samma sysslor utförs. 

En observation utfördes också i en studiecirkel på ABF: Flykt och migration - orsaker, följder 

och framtid. Den studiecirkeln gav mer kunskap om problematiseringen av själva 

flyktingfrågan, vilket framkommer i kapitlet Flykten som tema . 

Internetmaterial 

I syfte att fylla ut sitt intervju- och observationsmaterial och i många fall underbygga det och 

annan information som skrivs kan internetmaterial vara behändigt. Om internetkällan är 

pålitlig kan det förekomma som en del av materialet eftersom internet allt mer har blivit en 

del av människors vardag i vår tid enligt Sverker Hyltén-Cavallius i kapitlet Internet och 

fältarbete i i boken Etnologiskt fältarbete (2011). Här kan en stor del av vardagslivet 

förekomma och det har därför blivit en allt mer förekommande källa i etnologers fältarbete. 

Tillsammans med de andra fältarbetsmetoderna fyller internet ut och kan hjälpa till att 

understryka frågeställningarna och syftet för undersökningen (Hyltén-Cavallius 2011:2015–

106). Dock är det viktigt att kontrollera om källan är pålitlig. Man ska hålla i beaktande hur 

mycket falsk information som lätt kan spridas där.  

I min undersökning framkommer hänvisningar till internetsidor eftersom en stor del av 

internet för tillfället är fyllt av flyktingämnet.  De sidor som används i undersökningen är 
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välkända och välgrundade sidor och kan därför upplevas som pålitliga källor. Dessutom utgör 

internetsidor såsom sociala medier och nyhetstidningar också en del av grunden där flyktingar 

kan föra fram sina berättelser. 

Etik och moral 

Då ett fältarbete genomförs är det naturligt att forskarens personliga engagemang har en del i 

det hela. Detta beror på att forskaren oftast väljer ett ämne som intresserar och engagerar en 

på ett eller annat sätt. Med tanke på att etnologen är tvungen att hålla sig så neutral som 

möjligt i sin forskning även om engagemang finns är etiska regler viktiga genom hela 

fältarbetet. Oscar Pripp skriver om hur forskaren etiskt kan förhålla sig till sin undersökning 

och informanterna i kapitlet Reflektion och etik i boken Etnologiskt fältarbete (2011). 

Forskaren ska hålla sig neutral även om man eventuellt förväntas stödja informanten i sina 

uttalanden. Forskaren har möjligheten att komma nära fältet och informanterna och det är 

viktig att hålla en distans även om man brinner för sitt ämne. Forskaren ska varken stödja eller 

motsätta sig informanten men ändå försöka vara förstående över vad personen pratar om 

(Pripp 2011:65, 71).  

I min undersökning är det extra viktigt att hålla mig relativt neutral eftersom ämnet ligger nära 

mitt hjärta. Jag ville dock visa min förståelse för informanterna så att de skulle våga öppna sig 

för mig och berätta om sina erfarenheter. Jag frågade ingenting om eventuella trauman utan 

det framkom om personen själv ville prata om det och jag visade acceptans och förståelse om 

personen öppnade upp sig. Den här studien är dessutom på mitt ansvar och eftersom jag inte 

vill hänga ut någon person är alla informanter anonyma med fingrade namn. Det är också 

viktigt med tanke på att jag inte själv utförde alla intervjuerna. 

Tidigare forskning 

Siv Ehn har gjort en liknande forskning i ämnet flyktingar. Hon gjorde en studie på uppdrag 

av socialstyrelsens Centrum för invandringsforskning med namnet Flyktingars möte med 

Sverige (2000). Hennes syfte med studien är inte endast att framföra flyktingars erfarenheter 

och upplevelser under de första åren i Sverige, utan också beskriva hur flykten påverkar det 

vardagliga livet. Studien strävar efter ny kunskap som Ehn beskriver som "insikter som i 

någon mån kastar nytt ljus över komplexa förhållanden” (Ehn 2000:13–14). Hon vill ta fram 

insikter om det nya vardagslivets erfarenheter som också kan kännas svåra att tala om. Ehn 

strävar efter en större förståelse för flyktingars känslor och tankar samt erfarenheter. Ehns 
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syfte och strävan passar också in på min egen studie. Jag strävar också efter en större 

förståelse samt ny kunskap i ämnet. Därför är Ehn en passande tidigare forskning att hänvisa 

till i ämnet flyktingar. 

 

En annan tidigare forskning som har inspirerat mig i projektet finns i boken Diasporic 

Narratives of Sexuality. Identity formation among Iranian-Swedish women (2007) skriven av 

etnologen Fataneh Farahani. Hennes undersökning bygger också på intervjuer och berättelser 

men i det här fallet med kvinnor som hade flyttat till Sverige från Iran på 80- och 90-talet. 

Hennes undersökning definieras som en intervjustudie precis som min undersökning. Farahani 

använder kvinnornas berättelser som utgångspunkt för sina teser precis som jag använder 

flyktingarnas berättelser som utgångspunkt för mina. Dessutom är kvinnorna som medverkar i 

Farahanis undersökning migranter och hon undersöker hur migrationen påverkade dem och 

deras föreställningar.  I princip undersöker jag också migrationens påverkan, men mer med 

fokus på vilken betydelse den moderna tekniken har för personerna ifråga. 

 

Dock hittade jag ingen som skrivit om hur flyktingars upplevelser och erfarenheter 

kommuniceras vidare med hjälp av modern teknik och sociala medier. Det verkar vara något 

nytt inom ämnet, kanske eftersom smarttelefoner och sociala medier är ett relativt nytt 

fenomen. Dessutom är förmodligen spekulationen om att flyktingarnas berättelser, 

meddelanden och bilder som skickas och sprids via mobiltelefoner och sociala medier kan bli 

ett nytt kulturarv en ny spekulation i en undersökning.  

Disposition 

I det första empiriska kapitlet Flykten som tema förklaras varför detta ämne framkallar 

diskussion, hur aktuellt det är och hur flyktingdebatten ser ut. I det andra kapitlet 

Observationer med flyktingtema presenterar jag mina observationer: En observation på 

evenemanget Min flykt på Dramaten samt en deltagande observation på ett Stickcafé för 

flyktingar i Farstas flyktingförläggning. I det tredje kapitlet Upplevelseberättelsena beskrivs 

informanternas berättelser om hur flykten upplevdes och hur teknik och sociala medier har 

underlättat för dem under och efter flykten. Här framkommer även berättelserna från Min flykt 

och sociala medier. Det fjärde kapitlet Kulturarvsfrågan diskuterar och spekulerar om 

flyktingarnas berättelser kan bli ett samtida mångkulturellt kulturarv. I det femte och sista 

kapitlet framläggs en summering och resultatet av undersökningen. 
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2. Flykten som tema 

I dagens värld är flyktingar ett oerhört relevant tema. Det beror på att världen under förra året 

2015 och nu år 2016 upplever den största flyktingkrisen sedan första världskriget. Fler 

människor än någonsin i mänsklighetens historia befinner sig på flykt från sina hemtrakter. 

Enligt Birgitta Angel och Anders Hjern i boken Att möta flyktingar (2004)  är det dock svårt 

att förbise hur människor dagligen drabbas även om vi här i Norden befinner oss i en trygg del 

av världen och inte behöver fly själva. Flyktingsituationen sprids till oss genom massmedia 

och internet. Människorna som drabbas av krig, konflikter, förföljelse och fattigdom och 

därför blir tvungna att ge upp sina hem för sökandet efter trygghet och en framtid någon 

annanstans kallar vi flyktingar.  

I takt med att flyktingarna ökade i Europa och Sverige under hösten 2015 uppmärksammades 

situationen allt mer i dagstidningar och andra medier. Angel och Hjern framhåller att även om 

flyktingfrågan först har uppmärksammats i vår samtid så har flyktingar förmodligen funnits 

lika länge som staterna existerat. Tidigare nämndes ordet exil men dock inte ordet 

flyktingproblematik. De belyser att uteslutandet av människor blev möjligt i och med ökade 

kontroller i de moderna nationalstaterna. Trots det förekommer humanitära principer förstås, 

men gränserna är väldigt stängda i Europa (Angel&Hjern 2004:13). Även om Angel och 

Hjern skrev detta innan dagens stora flyktingström till Europa har de rätt i att gränserna är 

väldigt stängda. Flyktingar och Europas stängda gränser problematiserades redan då och har 

blivit allt mer aktuellt i böcker, artiklar och debatter.  

En tidning som uppmärksammat flyktingarna är gratistidningen Metro som verkligen gjorde 

ett ställningstagande i flyktingdebatten när de gav ut en tidning med namnet Välkommen till 

Sverige i början av september 2015. På Metros hemsida sägs det numret vara ”årets viktigaste 

metro”.  Hela tidningen handlade om ”hur Sverige och svenskarna välkomnar de män, 

kvinnor och barn som flyr krig terror och förtryck och är på väg hit. Och hur vi tar hand om 

dem som redan är här” (www.metro.se). I tidningen intervjuas olika människor såsom en 

tidigare flykting, en nutida flykting, politikerna och människor i Sverige som välkomnar på 

olika sätt. Metros syfte med tidningen var att ge en positiv bild av flyktingfrågan genom att 

visa på positiva uttalanden, och hur mycket hjälp och stöd från medmänniskor som finns i 

Sverige. Metro tog ställning till flyktingkrisen genom denna tidning vilket spreds på sociala 
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medier och i andra tidningar som lyfte fram Metros ställningstagande. Jag hade varit 

intresserad av flyktingtemat tidigare men den här tidningen skapade ännu större nyfikenhet. 

Tankar såsom om “Välkommen till Sverige” var sanning eller lögn uppkom då, var det 

verkligen så gemene svensk förhöll sig till flyktingströmmen?  

Flyktingdebatten var redan igång vid det laget och inte alltid i positiva ordalag. Under hösten 

ifrågasattes det allt mer hur välkomnande Sverige skulle vara.  

Ändå var Sverige ännu under hösten 2015 ett välkomnande land. Då var Sverige ett av de 

länder med den mest solidariska och generösa flyktingpolitiken i Europa där väldigt många 

fick uppehållstillstånd och Migrationsverket beslöt i början av september att ge alla syrier som 

kommer till Sverige permanent uppehållstillstånd och även ta hit sina familjer. 

Under våren 2016 har flyktingpolitiken och debatten dock ändrats drastiskt.  Till exempel har 

den svenska regeringen fört fram ett lagförslag som innebär att tidsbegränsade 

uppehållstillstånd införs i stället för permanenta uppehållstillstånd för alla flyktingar och 

skyddsbehövande. 

Svenska dagbladets artiklar i fliken Allt om flyktingkrisen vittnar om detta 

(http://www.svd.se/om/flyktingkrisen). Under den senare delen av år 2015 finns artiklar som 

visar på engagemanget som många i samhället hade kring flyktingarna. Till exempel artikeln 

den 22.11.2015 där det skrivs att de nyanlända flyktingarnas utbildning ska godkännas 

snabbare för att de fortare ska komma ut i arbetslivet och därmed underlätta vardagslivet 

(www.svd.se/nyanlandas-utbildning-ska-godkannas-snabbare/om/svenskt 

flyktingmottagande). Trots att det även fanns mer negativa artiklar och debatter då också var 

det övervägande positiv ton som i artikeln i slutet av året 26.12.2015 som handlar om att det 

fortfarande fanns stort engagemang för flyktingarna. Artikeln visade att allmänheten hjälpte 

till mycket i flyktingmottagandet (www.svd.se/fortsatt-stort-engagemang-for-flyktingar). 

Detta håller informanten Ahmed med om: ”Många svenskar välkomnade oss. Många hjälpte 

oss med kläder och saker som vi behövde”.  

Ahmeds uttalande kan tolkas som att hans upplevelse var väldigt positiv och att han kände att 

svenska folket verkligen ville hjälpa honom. Trots att debatten var delad var den mer åt det 

positiva hållet under den perioden. Även Metro visade ytterligare stöd genom att i december 

publicera en flyktings egen berättelse varje vecka. Här spreds de personliga berättelserna via 

en gratistidning som alla kunde få ta del av. Det kan vara ett bra sätt att sprida upplevelserna 

även för dem som inte finns med på sociala medier eller använder internet särskilt mycket.  
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Sedan ändrades både flyktingpolitiken och debatten allt mer. Kort efter att Ahmed anlänt till 

Sverige och fått sitt fall prövat ändrade regeringen plötsligt sin inställning i flyktingpolitiken. 

Svenska Dagbladet 24.11.2015 rapporterade om åtgärden som kortfattat handlade om att 

migrationspolitiken skulle stramas åt och ändras till EU:s miniminivå och endast tillfälliga 

uppehållstillstånd skulle ges ut och dessutom skulle fler ID-kontroller införas. Syftet var att 

minska flyktingströmmen till Sverige. Lagförslaget har kritiserats hårt och regeringens 

ambition är att lagen om tillfälliga uppehållstillstånd träder i kraft sommaren 2016 

(www.svd.se/1500-regeringens-presenterar-atgarder-for-flyktingkrisen/om/svenskt-

flyktingmottagande). 

Detta påverkar förstås flyktingarna oerhört mycket även om alla mina informanter har kommit 

till Sverige innan lagen blivit godkänd.  

Artiklarna som har publicerats de senaste två månaderna handlar mest om gränskontrollerna 

som införts i EU och om förlängd tid av Sveriges gränskontroller. På grund av 

gränskontrollerna påverkas flyktingarnas flyktväg och det blir svårare att ta sig in i Europa. 

Betydligt färre flyktingar tar sig till Europa och Sverige under år 2016 än under 2015.  

Enligt en artikel i Svenska Dagbladet 27.4.2016 sänker Migrationsverket flyktingprognosen 

till att mellan 40 000 och 100 000 asylsökanden kommer till Sverige i år jämfört med 140 000 

som verket prognostiserade i februari.  Enligt artikeln är det inte bara ID- och gränskontroller 

som försvårar läget utan även ett avtal mellan EU och Turkiet vilket innebär att flyktingar 

som har tagit sig till Grekland kan skickas tillbaka till Turkiet (www.svd.se/migrationsverket-

slapper-prognos/om/svenskt-flyktingmottagande).  

Debatten är delad och många kritiska röster om hur Sverige och EU hanterar flyktingkrisen 

förekommer i medierna. Ett exempel på hur Sveriges hittills positiva flyktingpolitik påverkar 

flyktingarna framkommer i en artikel i Dagens Nyheter 3.4.2016 där det beskrivs hur 

asylprocesserna och utredningarna tar längre tid än vanligt på grund av att så många sökte 

asyl under hösten 2015. Migrationsverket har en hög arbetsbelastning som de inte kan hantera 

och det leder till att asylsökandes utredningar skjuts på. Enligt artikeln väntar 9 av 10 som har 

sökt asyl under hösten fortfarande på sin utredning (www.dn.se/nyheter/sverige/ett-ars-

vantan-pa-asylutredning). Även informanterna Ahmed och Fatima finns bland dem som 

väntar. Så här berättar de:  

Vi fick nyheterna här om dagen att vi kanske inte kan få personnummer innan 2017. Det är långt dit 

och en svår väntan. De sa att alla som inte har fått personnummer ännu måste vänta tills 2017. Vi 
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har redan väntat i ett halvt år. 

Båda informanterna kom till Sverige i oktober och väntar fortfarande på ett beslut. De påpekar 

även att de inte kan göra särskilt mycket utan sina beslut och personnummer. De kan inte 

jobba eller studera. Därför beskriver de väntan som speciellt svår. Ovissheten påverkar förstås 

hur flyktingarna upplever sin första tid i det nya landet. 

Förutom att asylprocessen på grund av ovanligt många asylsökanden dras ut påverkar detta 

också debatten. I flyktingdebatten nämner folk allt mer om begreppet flykting, men frågan är 

om folk verkligen vet vad begreppet egentligen betyder och vem som definieras som en 

flykting. Inte ens jag själv var säker på begreppet.  

 

Därför gick jag på en föreläsningsserie med namnet Flykt och migration- orsaker, följder och 

framtid i ABF-huset under mars till april 2016 (www.abstockholm.se). I den rådande 

flyktingdebatten som blivit mer negativ ordnades fyra föreläsningar för att öka medvetenheten 

om ämnet. Jag själv deltog i tre föreläsningar och de alla var intressanta och tankeväckande.  

Den första föreläsningen med Lisa Pelling handlade om migration globalt. Hon påpekade att 

migration bidrar till välstånd och utveckling som migranterna själva kan vinna på men också 

både de lämnade länderna och de inflyttade länderna. Om till exempel personen arbetar i det 

nya landet och skickar pengar till familjen i det lämnade landet tjänar båda länderna på det.  

Det är också detta som Per Gustafsson syftar på då han framhåller att transnationalismen ger 

större förståelse för migrationen. Förbindelser över gränserna kan löna sig enligt honom 

(Gustafson 2007:16).   

Detta inkluderar också flyktingar och då gäller det att införa bättre rättigheter och bättre, 

billigare och säkrare möjligheter att skicka hem pengar. En viktig poäng som Lisa Pelling 

framförde var att migration borde vara en möjlighet, inte en nödvändighet.  

 

Den sista föreläsningen kan kopplas ihop mycket med Pellings uttalanden. Föreläsare var  

Ignacio Vita, en av Sveriges mest välkända asylrättsjurister. Han pratade bland annat om vem 

som definieras flykting och i samband med detta framhöll han att i princip vem som helst har 

rätt att söka asyl. Enligt honom är begreppet flykting en juridisk term som har fastställts av 

Genevekonventionen, vilket är desamma som flyktingkonventionen (definition på s.4) Stater 

har ansvar för sina medborgare men om de inte kan skydda medborgaren så har personen rätt 

till skydd i ett annat land. I och med att detta ska bevisas i landet dit personen kommer är det 

otroligt svårt att uppnå flyktingstatus och eftersom det är svårt att uppnå flyktingstatus är det 
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även svårt att få ett permanent uppehållstillstånd, i alla fall i Sverige.  

 

Vita betonade även att EU har infört strängare gränsbevakning i sin yttre gräns och även 

strikta visumkontroller för att hålla människor på flykt utanför Europa. EU är mer stängt än 

folk tror, enligt Vita. Personer måste bevisa att de verkligen är flyktingar för att komma in 

lagligt utan visum vilket är svårt. Då är livsfarliga, illegala vägar enda möjligheten, till 

exempel över Medelhavet. Alla informanter i min undersökning har varit tvungna att komma 

hit via farliga och illegala vägar vilket är något av en grund för deras erfarenhetsberättelser 

kring flykten. 

 

Vita berörde också det nya lagförslaget som finns framtaget tidigare i kapitlet och som 

försvårar möjligheten för ett permanent uppehållstillstånd och skydd. Enligt honom strider det 

mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (s.18). Hållbarare lösningar behövs för att ge 

större trygghet, enligt Vita. 

Jag frågade informanterna som jag själv intervjuade och de höll alla med Vita om hållbarare 

lösningar. Så här uttrycker sig informanten Bahman om flyktingkrisen i Syrien och lösningar: 

Från 10 % av pengar som doneras får de 1 % för mat och 9 % för vapen. Varför kan de inte satsa 9 

% på samhället istället och bygga upp det igen?  Istället skapar de mera problem där. Sedan 

kommer flyktingar, barn som är hungriga och passar inte i samhället, då skylls det ifrån på dessa 

flyktingar. De som har förlorat allt där nere. Om inga vapen skickas dit och istället mera resurser 

för att bygga upp samhällen igen så kan problemen lösa sig. Då kommer det inte att vara samma 

flyktingström. 

 

Enligt honom blir många människor flyktingar på grund av vapen som skickas från länder i 

Europa till krigshärjade länder. Länderna tjänar pengar på vapnen men konsekvenserna, alltså 

flyktingarna vill man inte ta emot. Flyktingarna som vapenexporterande länder som Sverige 

skapat får istället ta skulden för mycket av det negativa som händer i samhället. Bahman anser 

att de största problemen kan lösas om resurser satsas på utsatta samhällen istället. En annan 

lösning är att integrera de flyktingar som redan finns i Sverige och hjälpa dem att verkligen 

bli en del av samhället. 

Ryadh Al-Baldawi framhåller om att de som hör till den oplanerade och påtvingade 

migrationstypen är asylsökanden där flyktingar inkluderas. För att ta sig till det nya landet 

behöver asylsökanden ofta ta sig igenom flera länder illegalt. De migranter som kommer 

planerat och frivilligt kommer istället oftast direkt till det nya landet och är därmed mer 

förberedda för det nya landet med information och högre tolerans. De oplanerade och 
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påtvingade kan istället få problem med sina rättigheter och att bli en del av landet (al-Baldawi 

2014:18-19).  Även om dess människor får mera trygghet i det nya landet kan de ändå förlora 

trygghet i sina rättigheter i väntan på att få ett tillstånd att få leva fullt ut i det nya samhället. 

”Vi väntar på en ny chans i livet medan livet sätts på paus” som informanten Fatima uttrycker 

sig. Den som väljer att öppna ögonen kan enligt asylrättsadvokaten hjälpa att dela flyktingars 

berättelser. Med tanke på mänskliga rättigheter delas därför flyktingars upplevelser och 

berättelser i denna uppsats. 

Detta kapitel beskriver varför ämnet flyktingar är oerhört relevant i dagens läge. Det visar 

också hur den rådande flyktingdebatten har ändrats och hur den ser ut för tillfället med 

exempel ur dagstidningar från hösten 2015 till våren 2016. Förutom debatten kring flyktingar 

framhålls också hur flyktingpolitiken såg ut då våren 2016 då den här undersökningen 

genomfördes. Här förklaras också mer ingående om vad det innebär att vara en illegal flykting 

och begreppet flykting problematiseras. För att belysa vissa aspekter inom detta ämne tas 

informanters uttalanden som exempel samt föreläsningar och tidningsartiklar. Meningen med 

detta kapitel är att skapa större kunskap om flyktingar. 
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3. Observationer med flyktingtema 

Eftersom flyktingar är ett oerhört aktuellt ämne finns många evenemang tillgängliga med 

temat. Den rådande flyktingdebatten i nyheter och sociala medier påverkar utbudet av dessa 

evenemang och verksamheter. Med detta stora utbud var jag tvungen att välja ut några 

evenemang som var relevanta för min undersökning. Det blev en observation på Dramatens 

evenemang Min flykt, samt en deltagande observation på ett stickcafé på ett flyktingboende i 

Farsta. Dessa två hjälpte mig att få mer förståelse varför människornas berättelser ska sättas i 

fokus och vilken betydelse den moderna tekniken har för flyktingarna och deras upplevelser. 

Även att alla människor har lika värde precis som FN:s förklaring om de mänskliga 

rättigheterna yttrar ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter” 

(www.FN.se). 

Min flykt på Dramaten 

Evenemanget Min flykt på Kungliga Dramatiska teatern (allmänt känt som Dramaten) 

arrangerades inte av en slump den 25 februari 2016 utan som en följd av dokumentären Min 

flykt som sändes i Sveriges radio P1 år 2013. P1:s dokumentär gestaltar berättelser från 

verkligheten både under och över ytan. Dokumentären berättar om flykten från Kurdistan till 

Sverige som Sîlan Diljen upplevde som fyraåring och hur hon åker tillbaka till Kurdistan 34-

åring för att återuppleva flykten.    

(sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=909&grupp=20164&artikel=5702271) 

Dokumentären uppmuntrade andra att dela med sig av sina egna flyktingberättelser under 

hashtagen #min flykt i sociala medier. Hundratals berättelserna strömmade in på både nätet 

och Sveriges Radios kanaler på bara några dagar. På grund av detta definieras #min flykt som 

“en synlig kollektiv minnesbank” där berättelserna går i arv men också förs vidare till andra. 

(sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=909&grupp=20164&artikel=5982208) 

  

Dramaten ordnade med hjälp av Dramatens skådespelare en läsning av de spridda 

flyktingberättelserna i syfte att uppmärksamma dokumentären och flyktingars upplevelser år 

2014. Två år senare, 2016, arrangerades ytterligare en läsning eftersom flyktingkrisen och -

debatten har intensifierats under dessa två år. Den 25 februari skulle Målarsalen förändras i 

cirka två timmar av viktiga upplevelser. Upplevelserna och berättelserna fick sin röst av olika 

personer som antingen har engagerat sig eller har någon slags makt i flyktingfrågan. 
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Personerna bestod av juristen och generalsekreteraren i Sveriges advokatförbund Anne 

Ramberg, Barnombudsmannen Fredrik Malmberg, författaren, psykologen och 

förintelseöverlevaren Hédi Fried, rikspolischefen och före detta generaldirektören för 

Migrationsverket Dan Eliasson, EU-parlamentarikern Jytte Guteland, journalisten Lars 

Adaktusson, skådepelaren Reuben Sallmander, samt Sîlan Diljen själv. Alexandra Pascalidou 

var ansvarig för att leda samtalet efter läsningen. (www.dramaten.se/Repertoar-arkiv/Min-

flykt1/). 

 

Denna torsdag i slutet av februari kom jag till Dramaten lite innan evenemanget skulle börja. 

Jag hade blivit tipsad om läsningen samma dag och hade bara hunnit läsa i hastigt på 

Dramatens hemsida vad det skulle handla om. Det kändes som om det var en viktig läsning att 

uppmärksamma. Evenemanget var dessutom gratis och förlagt mellan klockan 18 och 20-

tiden vilket kunde bidra till större intresse. 

 

När vi äntligen fick komma in salen trädde vi in till skådespelaren Reuben Sallmanders sång. 

Det var en klagosång som kunde illustrera flyktingarnas lidande och smärta på vägen till ett 

annat land och tryggheten. Alla läsare satt på stolar och såg allvarsamma ut. Med klagosången 

i bakgrunden presenterade Alexandra läsningen med orden “Människor som flyr är inte 

illegala, vi har bara valt livet. Varenda dag flyr människor över land och hav för att leva. De 

flyr krig, katastrofer, fattigdom och förtryck. De flyr med drivkraften och drömmen om att få 

omplantera sina rötter i bördig jord, i fred och frihet - de är vi”. Sedan steg alla läsarna upp 

och läsningen började. Där och då i Dramaten fick flyktingarna sina röster hörda. 

 

I tur och ordning läste personerna upp olika korta berättelser skrivna av de som har upplevt 

dem. Läsarnas ansikten visade sorgsenhet över berättelserna och jag märkte att publiken såg 

allvarsam och ledsen ut. Det kändes som att hela lokalen fylldes av en väldigt ledsam känsla. 

Tårarna rann till och med längs kinderna på kvinnan bredvid mig. Hon lade märke till min 

observation och viskade “man kan inte annat än att bli påverkad av det här, fruktansvärt vad 

de tvingas gå igenom”. Detta visar att berättelser verkligen påverkar och har en betydelse.  

Några av dessa korta berättelser kommer jag att lyfta fram mer i kapitlet 

Upplevelseberättelserna så eventuellt en större förståelse nås om varför rummet och 

människorna där blev rörda. 

 

Till slut fick läsarna reflektera om själva läsningen. Det alla nämnde att det var en stark känsla 
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att läsa upp berättelserna och att de själva fick en större förståelse via dem. I diskussionen var 

humanismen i fokus och någon framhöll att det är bättre att våga prata om sina upplevelser. 

Hédi Fried, överlevande från koncentrationslägret kände igen sig i berättelserna. Alla i 

panelen ansåg att medmänsklighet, empati och solidaritet sätts på prov i flyktingkrisen. Precis 

som Birgitta Angel och Anders Hjern uttrycker att om vi inte erkänner personernas speciella 

upplevelser kan de lämnas ensamma. Till exempel om en flykting inte får uttrycka sina 

erfarenheter till andra eller om någon förnekar vad personer har gått igenom på vägen kan 

personen förmodligen känna sig ensam. Dessa personer blir annorlunda om de bemöts 

annorlunda (Angel & Hjern 2004:48). De framhåller att personen lätt kan bli ett offer för sina 

erfarenheter om inte god rehabilitering fås. Rehabiliteringen inkluderar förmodligen att 

berätta och bearbeta sina upplevelser.  

 

I detta evenemang där upplevelser blev hörda blev personerna bakom berättelserna också mer 

erkända. I och för sig var de redan spridda på sociala medier men här fick de verkligen delas 

för att få folk att tänka till. De sociala medierna hade hjälpt att föra in berättelserna till 

Dramatens Målarsal. Läsarna uttryckte till sist att debatten svänger fort och ständigt ändras 

och att varje land tänker mest på sig själv. Precis som flera tidningsartiklar antyder när det 

gäller de skärpta gränskontrollerna (s.14). Deltagarna ansåg att både medierna och 

civilsamhället måste ställa sig upp och ta ansvar och våga prata om det. Alla borde få sina 

röster hörda enligt dem, då är offentliga sociala medier till stor hjälp.  

 

Det hela avslutades sedan med en dikt med namnet “Flykten valde oss” med budskapet att 

ingen flyr frivilligt. 

 

Stickcaféet på ett flyktingboende i Farsta  
 

Det var torsdagen den 10 mars 2016 som jag deltog i ett stickcafé i flyktingförläggningen i 

Farsta. Vi var två etnologer som utförde observationer samtidigt. Flyktingboendet var 

stationerat i ett hotell där det fanns vakter som kunde hålla boendet tryggt och säkert. Innan 

besöket hade jag en tanke om att handarbete eller någon gemensam aktivitet kan hjälpa till att 

få flyktingar att prata och öppna sig. Jag tänkte att gemenskapen som stickningen eventuellt 

innebär kan leda till en och annan berättelse. Här skulle dock inga intervjuer utföras, endast en 

deltagande observation.  
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Stickcaféet ordnas som volontärverksamhet. En kvinna höll i hela caféet och hade några andra 

kvinnliga volontärer till sin hjälp. Stickcaféet ordnas för kvinnor och barn, kvinnorna får 

sticka i det ena rummet och barnen pyssla i det andra. Den ansvariga beskrev caféet som en 

dag i veckan då kvinnorna kunde slappna av med hjälp av stickningen, få en paus från barnen 

och ha en trevlig stund med varandra och volontärerna. Enligt den ansvariga volontären 

deltog 25-50 kvinnor varje vecka. Den här dagen kom dock inte så många kvinnor som 

vanligt eftersom dagen och lokalen hade bytts ut. Medan kvinnorna anlände började jag sticka 

med lånat garn och stickor. Jag ville sticka för att kunna kommunicera och delta med 

kvinnorna bättre.  

 

Vi presenterades för kvinnorna och berättade att vi skulle vara med och observera hur 

stickcaféet gick till. De verkade tycka att det var trevligt att ha oss där. Jag kände nyfikna 

blickar på mig medan jag försökte komma igång med stickningen. Då insåg jag att min 

okunskap om stickning kunde vara ett bra sätt att öppna upp en konversation eftersom flera av 

volontärerna och kvinnorna verkade göra så.  

 

Jag satte mig bredvid en kvinna som stickade något som såg ut att bli en duk. Jag pekade på 

duken och uttryckte en komplimang. Kvinnan som såg ut att vara i 50-årsåldern kunde lite 

svenska och tackade. Sedan visade hon mig tekniken hon använde sig av och vi hade det 

väldigt trevligt. I samma stund var vi några kvinnor där och en av kvinnorna som knappt 

pratade svenska visade att hon hade sex döttrar med på stickcaféet och verkade stolt. En av 

volontärerna frågade när de hade kommit till Sverige och hon svarade med hjälp av 

kroppsspråk och hennes dotter som kunde lite svenska att de hade kommit i oktober. Hon 

berättade hur de hade kommit från Irak till Turkiet och vidare till Grekland och Tyskland 

innan de kom till Sverige. För att förtydliga vad hon menade visade hon bilder på sin 

mobiltelefon från vissa platser på vägen. 

 

I det här fallet var bilderna arkiverade i telefonen som minnen från deras flykt och platserna 

på vägen. Dessa bilder kunde användas som verktyg i kommunikationen och dessutom bevis 

för flykten. Enligt Mirca Madianou och Daniel Miller i boken Migration and New Media har 

studier visat att mobiltelefoner är en social resurs i migranternas liv. De påstår att de inte har 

problematiserats särskilt mycket i transnationella studier även om det är bevisat (Madianou & 

Miller 2009:7). Kvinnan som använde mobiltelefonen som ett kommunikationshjälpmedel 

samt som ett bevis på berättelsen om flykten visar att det verkligen är en social resurs som 
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underlättar. 

 

Mobiltelefonen kan också underlätta att framhålla sin berättelse. Dessutom används 

mobiltelefoner som en del av människans vardag i dagens samhälle vilket Madianou och 

Miller också understryker genom hela sin bok. I fråga om själva berättelsen som kvinnan 

framförde kan enligt Christina Spännar i boken Med främmande bagage (2001) sociala 

relationer och händelser som troligtvis är betydelsefulla skildras om människors uppfattningar 

berättas. Även om hon syftar på ungdomar kan det gälla alla andra personer också (Spännar 

2001:15). Berättelserna kan alltså visa vad som är betydelsefullt för personerna. Till exempel 

tyckte den här kvinnan att det var viktigt att berätta om vilken väg hon hade kommit med sina 

barn till Sverige. Dessutom var bilderna på telefonen viktiga i hennes berättelse för att belysa 

hur de hade tagit sig igenom flykten.  

 

Under stickcaféet märkte jag att det underlättade att endast kvinnor befann sig i rummet. Då 

vågade de berätta även om de inte behärskade språket särskilt väl. Dessutom underlättade det 

förmodligen att jag själv är kvinna eftersom kvinnor ofta öppnar upp sig mer till andra 

kvinnor. Precis som Fataneh Farahani skriver om i sin studie Diasporic Narratives of 

Sexuality (2007) att hon upplever att kvinnorna har lättare att dela med sig mer personliga 

erfarenheter eftersom att hon själv är en kvinna. Farahani framhåller att beroende vem man är 

som forskare så formas presentationerna och berättelserna av informanterna. Beroende på om 

forskaren är kvinna eller man kan hen få höra olika berättelser. Det är en intressant aspekt att 

se om informanterna faktiskt vågar berätta mer om forskaren är av samma kön och speciellt i 

det här fallet då det kan handla om sådant som inte är det lättaste att prata om.  

 

I det här fallet var det ändå så att kvinnorna berättade och öppnade upp sig. Vi hade det rätt 

trevligt och alla i rummet försökte kommunicera med alla. Om inte med ord så med blickar 

och kroppsspråk. Alla kvinnor stickade inte. Vissa av de yngre kvinnorna i 19–20-års åldern 

gav mig intrycket att de ville vara med för gemenskapens skull eftersom de endast var med 

och diskuterade med de andra kvinnorna och inte stickade. En ung tjej som kunde relativt bra 

svenska sa till mig att detta var en trygg plats för dem och att volontärerna var trygga, vänliga 

och öppna människor. Denna tjej visade sig vara från Syrien och var 14 år. 

 

Vi både stickade och pratade på om våra respektive skolor och livet i Sverige. När jag märkte 

att hon kände sig bekväm med mig berättade hon att hon hade kommit ensam till Sverige och 
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blev känslosam. Hon visade hur telefonen var den enda kommunikationen mellan henne och 

familjen och att det var otroligt svårt för dem.  

 

Telefonen som kommunikationsmedel är vad Thomas Faist, Margit Fauser och Eveline 

Reisenauer beskriver som en del av migrationen över gränser i boken Transnationell 

migration (2014). Eftersom praktiker och relationer som (korsar) gränserna ingår i begreppet 

inkluderas också telefonsamtal. Telefonsamtalet mellan migranten i det nya landet och till 

exempel familjen i det tidigare hemlandet påvisar en aktivitet över gränserna (Faist&Fauser 

&Reisenauer 2014:9-10). Den syriska tjejen höll kontakten med familjen genom telefonen 

eftersom hon var tvungen att fly ensam. Hon berättade att hon ständigt vill uppdatera familjen 

om det nya livet i Sverige och samtidigt uppdaterar de henne om vad som pågår i Syrien och 

hur de har det. Detta kan beskrivas som två länder som förenas med hjälp av 

kommunikationen via personer i de olika länderna.  

 

Med tanke på att tjejen inte hade sin familj här i Sverige så uttryckte hon att de andra 

kvinnorna var som en familj för henne och var otroligt tacksam över det. Jag nickade 

förstående och önskade henne all lycka i Sverige.  

 

När stickcaféet led mot sitt slut insåg jag att de kvinnor, i det här fallet de yngre, som kunde 

svenska pratade för de andra som varken kunde svenska eller engelska. De hjälpte varandra 

med kommunikationen. En kvinna sade att mobilen och Google översättning hjälper mycket 

då hon vill säga ord hon inte själv kan. Mobilen är ett bra kommunikations hjälpmedel med 

andra ord. På slutet kom också några av barnen till rummet och ville vara med sina mammor. 

De var nyfikna på mig och den andra etnologen. När vi skulle gå sa alla kvinnor hejdå till 

volontärerna och oss. De var väldigt positiva att ha oss där och vi tackade att vi fick vara med 

och delta. Min föraning och den ansvariga volontärens uttalande stämde verkligen. 

Handarbete hjälpte att hitta gemenskap och öppna upp för konversationer.  I det här fallet 

hjälpte det mig att få fram några berättelser och se hur tekniken kom till användning. 

 

Stickcaféet var inte bara ett evenemang där gemenskap kunde skapas och berättelser spridas. 

Det var även ett evenemang som blev en del av dess kvinnor och barns vardagliga liv 

eftersom det hölls varje vecka. Volontärerna berättade hur mycket kvinnorna alltid såg fram 

emot att få träffas och få handarbeta den dagen. Här kan dras paralleller till fenomenologins 

vardagslivsteori. Margareta Bäck-Wiklund beskriver vardaglivsteorin som verklighetens 
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sociala konstruktion och hänvisar till Peter Berger och Thomas Luckmann (1966). I den 

sociala konstruktionen ingår “det sunda förnuftet” om olika (förhållanden) i samhället. Det 

handlar om den sociala interaktionen som också är en del av vardagen.  

 

Vardagslivets många möten bygger upp den sociala konstruktionen. Genom dessa får 

personen också kunskap om hur samhället fungerar. Till exempel via upprepade mänskliga 

handlingar (Bäck Wiklund 2007:78–79). I stickcaféets fall blir det en upprepad handling varje 

vecka som skapar en del av ett vardagsliv för kvinnorna. Dessutom kan dessa kvinnor komma 

bort från känslan av en förlorad vardag, vilket flera kvinnor beskrev flykten som. Här kan de 

också integrera med andra kvinnor i samma situation samt volontärer och lära sig mycket av 

varandra. Alla kan tillföra kunskap till varandra. Här kan de också få veta hur samhället 

fungerar av volontärerna. Med andra ord är stickcaféet inte bara en möjlighet att få utöva en 

aktivitet utan även integrera och kommunicera med andra människor och inhämta kunskap. 

Det sociala umgänget som framkommer i denna observation är relevant för studien eftersom 

det är i sociala situationer som berättelser också sprids.  

 

Detta kapitel behandlar observationerna för studien. Observationen på evenemanget Min flykt  

ger en inblick vilka upplevelser som spred sig via sociala medier. Deltagande observationen 

som utfördes i stickcafét i Farstas flyktingförläggning ger inblick hur sociala sammanhang 

som i detta fall stickning kan öppna upp för att berätta om flyktingupplevelserna. Därför finns 

den sociala aspekten i fokus under observationen. Här bevisas också hur den moderna 

tekniken kan underlätta för att framföra sina upplevelser. Upplevelserna kan således delas 

vidare både genom mänskliga möten och på nätet eller sociala medier. 
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4. Upplevelseberättelser 

“Varje immigrant och flykting har sin egen historia” uttrycker Ryadh al-Baldawi (2014). På 

samma sätt är de olika historierna och olika berättelserna relevanta i denna undersökning. 

Dessa berättelser utgörs av mina fyra informanter som ställde upp och verkligen berättade om 

sina egna upplevelser. Zoran Slavnice framhåller att varje berättelse är unik och har en 

betydelse i studien Existens och temporalitet (2000). Därtill illustreras hur själva personen 

bakom berättelsen upplevde och upplever. Flykten och flyktinglivets trauman upplevs på 

personens eget sätt. I vissa fall kan det underlätta att berätta vidare sina upplevelser om 

flyktingskapet enligt Slavnice. Det kan leda till en trygghet att någon lyssnar och ger en tillit. 

I detta kapitel får både informanterna och andra personer med upplevelser om flyktingskapet 

sina röster hörda med den moderna tekniken i fokus. 

 

Berättelserna som delas i denna studie är vad som enligt Alf Arvidsson definieras som 

”självupplevda berättelser”. Han beskriver att den självupplevda berättelser är något som 

berättaren troligtvis själv har varit med om. Speciellt personliga upplevelser förutsätts vara 

sanna. Även beroende på hur personen väljer att illustrera sin berättelse (Arvidsson 

2004:140). Dock väljer lyssnaren vad som är trovärdigt eller inte av det som berättas men om 

upplevelseberättelser som delar samma ämne delas så kan det vara värt att lyssna på och 

begrunda i alla fall enligt informanterna.  

Här är några utdrag ur intervjuerna som påvisar syftet med uppsatsen om hur den moderna 

tekniken och sociala medier har påverkat flykten. Utdragen beskriver även lite hur 

flyktingsituationen såg ut för dessa olika personer samt dessutom hur tekniken används av 

personerna i nuläget för att upprätthålla transnationella förbindelser med till exempel sina 

anhöriga: 

 

Abdel: 
 

Flykten: 

Abdel berättar hur han upplevde en lång och kämpig flykt på grund av sin ställning som 

papperslös. Han fick kämpa väldigt mycket för att komma ut från Syrien vidare till Turkiet, 

Grekland och under hela vägen till Sverige. Som papperslös flykting blev han också satt i 

fängelse och riskerade sitt liv instängd i en lastbil. När han nådde Sverige som var målet för 
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flykten underlättade hans status som statslös palestinier för att få uppehållstillstånd och ett 

pass. Han beskriver sig som en av dem som lyckades trots att han flera gånger trodde att 

hoppet var ute. 

 

Teknikens betydelse: 

– Du känner att den här telefonen, den betyder ibland skillnaden mellan liv och död. För 

det första kunde jag använda telefonen för att kontakta hjälporganisationer som hjälper 

flyktingar och jobbar där vid kusten. Jag hade flera telefonnummer till dem som jag hade 

tagit från Facebook och jag sparade dem ifall det hände något. De hjälpte många flyktingar 

som var på båtarna. De hade också smartphones och ringde till dem för de kan lokalisera 

var någonstans flyktingar som behöver hjälp finns. Det fanns Facebooksidor för de här 

organisationerna som jobbar i Grekland och hjälper flyktingar eller som Röda Korset eller 

för stora båtar… Ja det betyder mycket som jag har sagt, det betyder skillnad mellan liv 

och död.  I början, mellan Damaskus och Turkiet var det en vanlig telefon, Bara en vanlig 

för att ringa till min familj för att säga; okej nu hamnade jag i Turkiet och jag mår bra.  

 

– Så där fanns Google översättning, internet, Whatsapp, Skype, Viber. Olika appar som jag 

skulle använda på vägen. Om jag ska berätta om Whatsapp eller Viber så använde jag det 

mycket med min tjej och med familjen men också med smugglaren för att hålla kontakten 

och föra över pengar.  

 

– Om jag känner mig bekväm och behöver prata med dem, om jag vill ha stöd från dem 

eller vill veta mer om vad som händer med dem nu. Ibland pratade jag med dem 10 minuter 

och ibland 5, ibland bara en minut. Jag sa till dem att jag inte kunde gråta mer, jag var på 

väg, det är okej och allt är bra med mig. Det beror på var någonstans som jag befann mig 

och befinner mig i eller vilken situation.  

 

– Facebooksidor kom också mycket till användning. Det finns olika sidor som berättar om 

flyktingkrisen eller om vägen eller om de olika ländernas lägen. Till exempel vad Sverige 

bestämde om permanent uppehållstillstånd, hur de ska ta emot. Danmark, de vill inte ta 

emot fler. Man läser på Facebook och man kan sedan välja. På det sättet valde jag Sverige. 

  

Abdel beskriver hur tekniken i princip räddade hans liv genom att han och även andra kunde 

få kontakt med hjälporganisationer som kunde lokalisera dem och hjälpa. Förutom det har 
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tekniken såsom mobiltelefon och olika appar hjälpt honom att uppdatera de anhöriga om sin 

situation. Dessutom hjälpte en app att överföra pengar till smugglare utan att släpa med 

riskabelt mycket pengar. Då skedde en transnationell överföring av pengarna från ett konto till 

ett annat, ett land till ett annat, och det hjälpte Abdel att komma vidare i sin flykt. Genom 

uppdateringar och tips av andra på sociala medier gjorde Abdel valet att komma till Sverige. 

Då hade Sverige ett gott rykte genom sin generösa flyktingpolitik som spred sig i sociala 

medier.  

 

Ahmed och Fatima 

 

Flykten: 

Ahmed och Fatima har en väldigt speciell situation eftersom de blev ett par efter sin flykt. 

Deras flyktingberättelser skiljer sig därför. Ahmed flydde med några släktingar och Fatima 

flydde ensam. Dock flydde de genom liknande länder såsom Turkiet, Grekland, Serbien, 

Slovakien och Tyskland och både upplevde den ökända båtresan från Turkiet till Grekland.  

De båda upplevde att båten var alldeles för liten och gjord av plast, för ohållbar för alla 

människor som var i den. Vid tidpunkten då de flydde var gränserna ändå relativt öppna och 

hjälp av Röda Korset kunde fås. Fatima beskriver hur farligt det var att fly som ensam kvinna 

med ständig risk att bli våldtagen. Dock sa båda att stor risk finns för alla på flykt precis som 

Riyadh al-Baldawi uttrycker med den oplanerade och ofrivilliga migrationen (al-Baldawi 

2014:18). Bådas mål var tryggheten i Sverige. 

 

Teknikens betydelse: 

A: Ahmed 

F: Fatima 

 

A: Jag använde telefonen för att bland annat ta bilder. Jag har bilder från Grekland och 

Tyskland som jag kan se på för att komma ihåg hur flykten var. Varje gång jag ser dem 

känner jag mig glad för att jag är här i tryggheten. Jag skickade också några av bilderna till 

min familj i Syrien som bevis för att jag levde. Bilderna är också en viktig del av flykten.  

 

F: Jag har också bilder som viktiga minnen på min telefon. Tyvärr gick den sönder, men jag 

vill få den fixad för den har så många minnen från vägen hit. Allt är sparat. Jag använde också 

telefonen att kontakta min syster då och då under flykten och för att uppdatera henne om livet 

här. Oftast via Whatsapp. 
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A: Jag kontaktade under flykten och kontaktar fortfarande min familj som är kvar i Syrien via 

Whatsapp eller e-mail eller med video på Skype. 

 

A: Teknik har hjälp oss två att bli tillsammans också. Vi träffades här på 

flyktingförläggningen. Vi kollade på varandra flera gånger och sedan bjöd jag ut henne på 

fika… 

F: Ja, och sedan bytte vi nummer och pratade mycket via Whatsapp-meddelanden och blev 

mer och mer förälskade. 

A: Precis, efter en tid kändes allt så rätt och då ringde jag och frågade hennes familj om jag 

fick gifta mig med henne. De accepterade det också och nu sitter vi här som ett gift par. 

 

Då Ahmed och Fatima var på flykt var det säkrare att använda sin mobiltelefon och ta bilder 

för att dokumentera sin flykt som de båda berättar att de har gjort. Bilderna skickades till 

anhöriga, alltså användes som en förbindelse för att visa tecken på liv. Precis som kvinnan i 

den deltagande observationen i kapitel 2 berättar om. Detta beskrivs som en slags förbindelse 

över gränserna (Faist, Fauser & Reisenauer 2014). Förutom detta underlättade tekniken parets 

kommunikation för att bli ett par och kontakta anhöriga om nyheten. Med andra var tekniken 

till stor nytta både under och efter flykten. 

 

Bahman: 

 

Flykten: 

Bahmans berättelse skiljer sig lite från de andra informanternas eftersom han flydde från 

Kurdistan innan den moderna tekniken och sociala medier uppkom. Han räknades som 

politisk flykting, men enligt honom var gränserna till Europa ganska stängda då i början av 

1990-talet, vilket gjorde det riskfyllt och farligt att fly över gränserna. Speciellt riskfyllt var 

det enligt honom som kurd eftersom folk inte riktigt visste om kurdernas situation som 

regimen hade suddat ut. Han flydde i bagageutrymmet på en buss genom länder såsom 

Bulgarien, Rumänien, Serbien till slutdestinationen Österrike. Falska dokument hjälpte 

honom genom flykten.  

 

Teknikens betydelse: 

– Vi pratar om många, många år tillbaka då det inte riktigt fanns internet, men om det hade 
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funnits var det säkert många journalister där som kunde skriva om det. Kanske också FN 

för det hade fått information om det via tekniken.  

 

– Jag tror att många fler hade kunnat räddas och överlevt om vi hade nåtts och fått hjälp 

tidigare. I dagens läge kan man ju hitta varandra utan att bestämma var man ska träffas. En 

träffpunkt. Nu ringer man och kontaktar varandra.   

 

– Jag kan säga att tekniken var helt ny för oss, vi hade aldrig sett något sådant. Man var ju 

mitt inne i kriget, även om det var en stor stad visste folk vem de flesta var och vilka 

familjer som bodde där. Men problemet var sedan under flykten att familjer inte ens kunde 

ta hand om sina egna barn så hur skulle de kunna ta hand om mig då som tappade bort 

familjen. 

 

– Efter flykten fick jag kontakt med min bror via släktingar. Vi är en stor familj och jag har 

många släktingar.  Jag hade andra släktingar som bodde i Österrike som jag var med och de 

hade kontakt med min bror och då hittade vi varandra igen. Vi hade först kontakt genom 

telefon, brev och sånt. Vi hittade varandra som alla andra. Sedan flyttade jag till honom i 

Sverige för livet verkade vara bra här.  

 

– Nuförtiden har jag kontakt med många i Kurdistan på Facebook. Även om jag var liten 

när jag lämnade landet känner jag mig fortfarande hemma där. Man kommer ju alltid 

tillbaka förr eller senare, om inte flytta tillbaka så besöka i alla fall.  

 

När kurderna flydde från Saddam Husseins terror i Irakiska Kurdistan i slutet av 1980-talet 

hade sociala medier och den moderna tekniken förmodligen hjälpt oerhört mycket. Dessa 

människor hade möjligtvis också fått hjälp på plats med hjälp av tekniken. Enligt Bahman 

ökar den moderna tekniken och sociala medier folks medvetande om saker om sker runtom i 

världen, vilket Ruth E. Page intygar om och dessutom kan den ge en mer utbredd interaktion 

(Page 2012:10). Då fanns åtminstone telefon, vilket underlättade Bahmans kontakt med sin 

familj och ledde till att de kunde återförenas. Dock hävdar han att det är mycket lättare att 

återförenas idag med hjälp av Facebook till exempel.  

 

Tack vare kontakten med sin bror fick han också möjligheten att flytta till Sverige. I dagens 

läge håller han kontakt med många i hemlandet Kurdistan via Facebook och besöker det med 
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jämna mellanrum. Med andra ord upprätthåller han de transnationella förbindelserna genom 

kontakten med de tidigare hemlandet och genom regelbundna besök. Han har fortfarande 

starka band till Kurdistan trots att han bara var nio år när han flydde. 

 

Här är citat från berättelserna som delades i evenemanget Min flykt, vilket omskrivs i kapitel 2 

Observationer på evenemang/tillställningar med flyktingtema. Dessa citat hade delats på 

Instagram och Facebook och Twitter: 

 

“Krig och flykt präglar generationer” 

“Det var en lång och svår flykt, jag har inte kunnat återvända sedan dess, vi började om i ett 

nytt land, men vi pratade aldrig om vad vi hade förlorat, livet skulle levas framåt, men 

minnena och såren fanns där.” 

“Flykten lever inom mig, jag bär den med mig varje dag och jag tänker mycket på arvet efter 

flykten, hur förvaltar jag den och allt den har gjort med mig.” 

“Kan man någonsin bli kvitt skuldkänslorna över att ha lämnat familjen för möjligheter som 

de själva inte har?”  

“I samband med min flykt blev jag av med vänner, barndomen, födelselandet och mycket 

mer, men den gav mig erfarenhet som jag bär med mig” 

“Min flykt gav mig Sverige, fantastiska vänner och en underbar flickvän, min flykt är också 

hennes flykt och en del av vår gemensamma historia.” 

“Jag hoppas att folk inser att det fantastiska med Sverige inte är att de kunde ta emot en 

människa som blev en tillgång utan att det fantastiska med Sverige är att de tog emot 

människor som behövde hjälp till ett bättre liv oavsett om det skulle komma och bli en 

tillgång eller en belastning” 

“Bakom alla siffror så finns det historier oavsett vem man är och vilka åsikter man har så har 

ingen mått sämre av att få lite mer förståelse från andra människor” 

 

Många minnen från själva flykten präglar flera av berättelserna. Hur den upplevdes och hur 

rädd personen var. Dessutom spekuleras det hur det skulle vara att stanna i hemlandet och 

tankar om personen verkligen skulle få se sina anhöriga och vänner igen. Här beskrivs också 

hur flykten berövar barndomen och tvingar personen att vara stark. Polisen är något som vissa 

upplever som en rädsla efter flykten eftersom de har svårt att lita på någon. Därför beskrivs 

också tacksamhet för att få komma till ett så tryggt land som Sverige. Dock präglar ändå 

flykten livet i grunden trots att man börjar ett nytt liv. Här berättas också hur de önskar att 

folk inte såg dem som siffror utan som människor och tillgångar precis som det 

kommenterades i  Min flykt på Dramaten i kapitlet Observationer med flyktingtema.  

Syftet med att citaten delades på sociala medier var för att öka medvetenheten för personer 
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med flyktingbakgrund och hur det verkligen är. På Sveriges Radios hemsida beskrivs det som 

att berättelserna flöt upp till ytan i de sociala medierna. Det var dessa sociala medier som 

hjälpte till att dela dem vidare och få berättelserna hörda (www.sverigesradio.se). Sociala 

medier är en del av vår moderna vardag. Detta kan relateras till den vardagliga interaktionen 

inom den fenomenologiska teorin som Margareta Bäck-Wiklund framhåller (2007) genom att 

vi ständigt interagerar med varandra på de sociala medierna med kommentarer och 

meddelanden. För att få berättelserna hörda så delas de offentligt precis som Ruth E. Page 

understryker (2012). Även om det handlar om mer privata och personliga ämnen så har dessa 

personer valt att dela dem i det offentliga rummet och inte bara för sina egna kontakter med 

syftet att sprida dem, vilket förmodligen ökar medvetandet om flyktupplevelserna.  

 

Detta kan jämföras med Siv Ehns strävan med sin berättelsestudie (2000). Hon strävar efter en 

större förståelse för flyktingars känslor och tankar samt erfarenheter. Min studie strävar också 

efter detta, samt större kunskap om själva ämnet. 

 

Detta kapitel framhåller både de fyra informanternas berättelser och berättelser som delades 

under Min flykt. Informanterna delar både med sig om själva flykten och teknikens betydelse 

under flykten och under vardagen. Berättelserna som delades i Min flykt på olika sociala 

medier berättar om minnen och hur flykten präglar dessa personer. Alla dessa självupplevda 

berättelser är viktiga i och med att syftet av undersökningen är vad som berättas och hur 

modern teknik och sociala medier användes både under flykten och efter flykten. Detta kapitel 

kan möjligtvis öka medvetandet för vad flyktingarna går igenom. 
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5. Kulturarvsfrågan 

De senaste tjugo åren har många människor anlänt till Sverige. Speciellt under 2015 då cirka 

140 000 asylsökande kom till Sverige. Precis som det första kapitlet Flyktingar som ämne 

framhåller så flydde dessa människor från sitt hemland till Sverige för att få sin trygghet 

tillbaka. Många av de som kom till Sverige har beviljats uppehållstillstånd eller kommer att 

bli beviljade uppehållstillstånd. I och med det blir det en del av samhället. Någonting som kan 

tilläggas är att även de som väntar på uppehållstillstånd och får skydd i Sverige är en del av 

samhället så länge som de lever och finns i samhället. Deras flyktingberättelser och minnen 

från flykten som till exempel bilder i mobiltelefonen eller meddelanden till familjen berättar 

om dessa personer. På så sätt kan de andra i samhället få kunskap om personerna med 

flyktingbakgrund. 

 

Det svenska samhället har ett rykte om sig att vara jämlikt och mångkulturellt, vilket flera 

informanter hade hört om innan de kom till Sverige. I ett jämlikt och mångkulturellt samhälle 

borde också berättelserna av personer med flyktingbakgrund vara en del av kulturarvet. De är 

i högsta grad en del av Sveriges samtida mångkulturella kulturarv. Enligt Stefan Bohman kan 

kulturarv vara andliga eller materiella lämningar som bevaras och förmedlas (Bohman 

2003:12) Viktigt att poängtera att även till exempel muntliga minnen har potential att bli 

kulturarv.  

 

Det som kan ifrågasättas är om det ska spegla en gemensam kultur. Angel och Hjern 

framhåller att kultur är symboler, regler och värden som en grupp människor delar. 

Människans handlande i olika sammanhang samt verklighetsuppfattningen kan ha inflytande 

på kulturtillhörigheten (Angel & Hjern 2004:101–102). I princip har personerna som kommer 

till Sverige med flyktingbakgrund en kulturtillhörighet i det lämnade hemlandet. Om de blir 

en del av de svenska samhället kan det också leda till att även de kulturella värderingarna här 

präglar personen och de får en kulturtillhörighet här. Samhället där man bor påverkar en på ett 

eller annat sätt som till exempel vardagens sociala sammanhang som Siv Ehn belyser (2000). 

Med andra ord påverkar vardagens händelser och interaktioner också identiteten och 

värderingarna. I flyktingarnas fall har de förmodligen blivit formade av sitt tidigare liv i 

hemlandet, men också av själva flykten och till sist av det nya samhället. En del individer är 

mer mottagliga än andra och känner mer tillhörighet med sitt nya hemland. Men oavsett kan 
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deras berättelser tänkas bli en del av ett samtida kulturarv. 

 

Flyktingberättelsernas potential till ett samtida kulturarv som berättar om en del av Sveriges 

befolkning kan grundas i UNESCO: S immateriella och levande kulturarv (s.6). I Sverige ska 

de dessutom ständigt uppdateras om samtiden. UNESCO uppmärksammar dessutom den 

internationella mångfaldsdagen för en mer fördjupad känsla av mångkultur och att leva 

tillsammans. Om kulturarvet ska spegla Sveriges samtid och belysa mångfalden kan 

flyktingberättelser vara en bra port till detta.  

 

Om flyktingberättelserna bevaras som ett samtida kulturarv är det främst de berättelser som 

delas med den moderna tekniken eller sociala medierna. På grund av att dessa också belyser 

samtiden med den moderna tekniken som en del av vår nutida vardag. I berättelserna berättas 

även om flyktingsituationen och hur personen upplever sitt nya liv med flykten i minnet. 

Detta innefattar även meddelanden som skickades till de anhöriga för att uppdatera dem. 

 

Dagens meddelanden kan jämföras med Amerikabreven som skickades från de svenska 

emigranterna till de anhöriga i Sverige precis som Dagens Nyheter uppmärksammar i 

artikelserien Sverigebreven den 3 januari 2016 (www.fokus.dn.se/sverigebreven/). Där 

intervjuas några personer som kort berättar om sin flykt och att de ofta underrättar sina 

anhöriga om allt är bra även om det inte är det. Här tas också bilder som ett verktyg för att 

underrätta och lugna ner de anhöriga. Genom Amerikabreven underrättades också anhöriga i 

Sverige mest om de positiva delarna av situationen medan de negativa erfarenheterna 

utelämnades. Artikeln påpekar att det är en naturlig del av migration dels för att locka andra 

till samma plats, men även för att inte framställa sig som misslyckad om det går sämre. Mina 

informanter nämnde också om att de underrättade de anhöriga med meddelanden och bilder. 

De nämnde att de mest informerade om att de levde och hade det bra.  

 

Både berättelserna och bilderna har potential att bli kulturarv för de berättar om flykten, men 

även i många fall hur personen väljer att framställa den. Det har skrivits många böcker om 

den svenska emigranthistorien men speciellt en serie som har haft stor betydelse för att föra 

berättelserna om emigranterna vidare: Utvandrarserien (1949-1959) skriven av Vilhelm 

Moberg. Serien berättar varför folk emigrerade och hur resan kunde gå till. Moberg tog 

arkivmaterial och emigranternas egna berättelser till hjälp.  

Det har även skrivits andra böcker om dagens flyktingar. En bok som illustrerar livet i Sverige 
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precis som de meddelanden och bilder som flyktingar skickar till de anhöriga är Brevet från 

Sverige (2009) illustrerad av Josef Kurdman. I boken finns brev som barn och ungdomar från 

Bredängs-Lillholmsskolan och Ekhomsskolan i Skärholmen har skrivit till en anhörig eller 

vän för att berätta om livet i Sverige. Denna bok säger sig lyfta upp Sverige som ett 

mångkulturellt land och dessa brev kunde också sparas med hjälp av den moderna tekniken på 

en internetsida. Detta kunde vara en dokumentation för eftervärlden. 

 

Ytterligare ett exempel på hur internet och sociala medier används är hemsidan MIG Talks på 

initiativ av migrationsverket. Parollen för hemsidan lyder ”Migrationen handlar om mig”. 

Denna sida ska öka kunskapen om migrationen i Sverige. Här kan perspektiv, information och 

erfarenheter delas mellan olika samhällsaktörer och nya invånare enligt hemsidan. Sidan finns 

också med på Facebook och delar med sig av flyktingars berättelser då och då. Med andra ord 

är den väldigt offentligt.  Här kan även hänvisas till varför flyktingar inte ska ses som 

anonyma siffror. Personerna bakom berättelserna får sina röster hörda genom hemsidan. 

(www.migtalks.se/)   

 

Ett annat bevis för att upplevelseberättelserna kan bli ett kulturarv är att olika större museer 

runt i Stockholm just nu uppmärksammar flyktingarna på ett eller annat sätt. Till exempel 

Tekniska museet som jag samarbetar med (s.). Nobelmuseet som uppmärksammade 

flyktingsituationen med heldagsevenemanget Fara, flykt och frihet(www.nobelmuseum.se). 

Sjöhistoriska museet som har en utställning om flytvästar där den beskrivs som en symbol för 

folk som flyr från krig och terror i små båtar (www.sjohistoriska.se). Nordiska museet som 

samlar in olika berättelser om migration under 2016 (www.nordiskamuseet.se/). Samt 

Armémuseet som har en visning om ”flyktingströmmar i krigets skugga” 

(www.armemuseum.se/). Nordiska museet samlar in och dokumenterar 

migrationsberättelserna till sitt arkiv och minnen.se för att dokumentera det samtida Sverige 

och har därmed i princip påbörjat insamlingen för detta potentiella samtida kulturarv. 

 

Sveriges radios hemsida beskriver projektet Min flykt som även dokumenterade 

upplevelseberättelser som en del av Sveriges moderna historia som är kollektiv. De personer 

med flyktingbakgrund som befinner sig i Sverige kan känna sig bekvämare om deras 

berättelser får bli kollektiva och de får sina röster hörda. Det kan också leda till att fler både 

nyanlända såsom redan bosatta personer kan känna mer gemenskap med samhället. Precis 

som Sara Ahmed beskriver i sin fenomenologiska rumsteori att människor integreras med 
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rummet eller samhället med tiden. Dock kan gemenskap och acceptans underlätta för att 

lokalisera tryggheten i samhället. De flesta flyktingarna vill bli en del av samhället och ha en 

framtid här. Precis som informanterna Ahmed och Fatima: ”Vi tror absolut att vi kan få en bra 

framtid här om vi får stanna. Vi vill fortsätta med våra studier och sedan jobba och bli mer 

och mer en del av samhället.” 

 

I och med att paret vill ta del av det svenska samhället även i framtiden så representerar de 

både i nuläget och i framåt i tiden det mångkulturella Sverige. I och med det blir deras och 

andra personer med flyktingbakgrunds berättelser väsentliga. Det är också en av 

frågeställningarna i undersökningen, alltså om personer med flyktingbakgrund i det svenska 

samhället kan bli en del av ett samtida mångkulturellt kulturarv. Exemplen som jag har tagit 

upp i detta kapitel påvisar att möjligheten finns om mer dokumentation utförs och mer 

förståelse ges. Den moderna tekniken spelar stor roll i fråga om flyktingarnas berättelser, 

speciellt för att dokumentera och dela dem vidare. 

 

Detta kapitel behandlar frågan om flyktingarnas berättelser kan bli ett mångkulturellt 

kulturarv. Här hänvisas till teorin om att muntiga minnen kan räknas som kulturarv, samt 

UNESCOS internationella mångfaldsdag. Exempel på böcker och museer som utgör grunden 

för ett potentiellt kulturarv framkommer också. Den moderna tekniken kan vara ett sätt att 

bevara dessa berättelser som kan finnas tillgängliga på nätarkiv. Kulturarvet kunde få en del 

av de nya invånarna att känna sig representerade och känna mer gemenskap med landet. Detta 

är alltså något som inte ännu är ett kulturarv, men har potential att bli ett enligt 

undersökningen. 
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6. Avslutande diskussion 

Denna uppsats hade alltså som syfte att undersöka på vilket sätt nutida flyktingar använder 

modern teknik för att berätta om sin flykt och det nya landet. Det framkommer att den 

moderna tekniken och de sociala medierna spelade en central roll i själva flykten, ofta som 

dokumentation och i många fall som en räddare i nöden. Det informanterna delar med sig 

handlar mycket om hur tekniken hjälpte dem vidare på vägen, hjälpte med översättning och 

att få kontakt med hjälporganisationer. Dessutom hjälpte den till att upplysa de anhöriga om 

sin situation och läget både under flykten och i det nya landet. Kontakten anses vara viktig för 

att fortsätta med flykten och med det nya livet.  

 

Det är inte bara flyktingarna själva som dokumenterar flykten med hjälp av modern teknik, 

det gör även  dagens media. Media skapar ofta ett större medvetande om flyktingsituationen 

eftersom det skrivs och debatteras en hel del om den rådande flyktingsituationen. De 

väletablerade tidningarna såsom Dagens nyheter, Svenska Dagbladet och Metro rapporterar 

ständigt om den rådande flyktingsituationen. Här framkommer till exempel flyktingars 

upplevelser och hur flyktingpolitiken framskrider . Rapporteringen var relativt positiv under 

hösten 2015, men verkade dock ändra lite i takt med strängare flyktingpolitik och 

gränskontroller. Dock framställs både positivt och negativt i media för att belysa alla parter av 

flyktingsituationen. Upplevelseberättelserna har också framkommit i vissa fall i media när 

någon poäng vill understrykas. För tillfället under våren 2016 känns framställningen mer 

nedtonad, vilket kan bero på att både flyktingpolitiken och debatten präglas av splittrade 

åsikter. 

Även om framställningen av flyktingarna i media kan upplevas nedtonad för tillfället så finns 

flyktingarna och deras upplevelser nära oss. Alla har sina egna bakgrunder och 

livserfarenheter. Flyktingarnas upplevelser är något som hände dem på vägen till Sverige. På 

vägen till det nya livet som de hoppas på att börja här. Därför kan deras erfarenhetsberättelser 

bli ett samtida mångkulturellt kulturarv. Speciellt intressant är i det här fallet hur den moderna 

tekniken har hjälp dem på vägen och hur den underlättar för att berätta sina upplevelser 

vidare.  

Erfarenhetsberättelserna finns i cetrum för denna undersökning för att ge vidare förståelse för 

dessa männiksor och deras upplevelser. Då kan de känna sig som en del av det nya samhället 

dit vägen ledde dem. 
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7. Käll- och litteraturförteckning 

Otryckta källor: 
Observationer: 

25.2.2016 kl.18-20 utfördes en observation på evenemanget Min flykt i Dramaten. 

10.3.2016 kl. 17-18  utfördes deltagande observation i ett stickcafé i Farstas flyktingboende. 

 

Intervjuer: 

1. Abdel (fingerat namn)  

Födelseår: 1986 (30 år) 

Kön: Man 

Hemland: Palestina och Syrien, flydde 2012 

Bostadsort: Stockholm 

Sysselsättning: Arbetar  

Tid: 21.3.2016 ca kl. 16–17.20 (1,5 timme) 

Plats: Tekniska museet 

Intervjuare: Den ansvariga för projektet på Tekniska museet 

 

2. Ahmed (fingerat namn)  

Födelseår: 1993 (snart 23 år) 

Kön: Man 

Hemland: Syrien, flydde 2015 

Bostadsort: Farsta, Stockholm 

Sysselsättning: Svenskastudier, snart praktik 

Tid: 20.4.2016 ca kl. 14-15 (1 timme) 

Plats: Flyktingförläggningen i Farsta 

Intervjuare: Författaren 

 

3. Fatima (fingerat namn)  

Födelseår: 1995 (snart 20 år) 

Kön: Kvinna 

Hemland: Syrien, flydde 2015 

Bostadsort: Farsta, Stockholm 

Sysselsättning: Svenskastudier 

Tid: 20.4.2016 ca. kl. 14-15 (1 timme) 

Plats: Flyktingförläggningen i Farsta 

Intervjuare: Författaren 

 

4. Bahman (fingerat namn)  

Födelseår: 1982 (34 år) 

Kön: Man 

Hemland: Irakiska Kurdistan, flydde ca 1990 

Bostadsort: Skärholmen, Stockholm 

Sysselsättning: Jobbar i ett gatukök och som personlig assistent 

Tid: 21.4.2016 ca kl. 20-21 (1 timme) 

Plats: Informantens kök 

Intervjuare: Författaren 
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