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Abstract 

Just nu pågår en av de största folkomflyttningarna i modern tid som följd av krig och 

konflikter. Sedan gränserna in till EU stängde i mars i år har flyktingströmmen längs 

Balkanrutten avstannat. Fram till dess var det den vanligaste flyktvägen för människor på väg 

norrut som kom med båt över Medelhavet från Turkiet till Grekland. Vi har under våren 

tillbringat en månad i norra Makedonien, Tabanovce, för att skildra situationen för de 

individer som fastnat där. 

Vårt syfte med detta examensarbete är att förmedla enskilda individers öden i den rådande 

flyktingdiskursen. Genom att lyfta individens röst är vårt mål att bidra till en mer nyanserad 

och mänsklig bild av den rådande situationen. 

Det journalistiska arbetet består av fyra delar som behandlar flykten som kvinna, barn, hur 

EU:s gränser separerar människor som vill vara tillsammans och hur smugglingen brer ut sig 

när den fria rörligheten begränsas. Vi hoppas kunna spegla enskilda öden som är en 

konsekvens av en större struktur. Till arbetet hör en akademisk reflektion som tar upp etik, 

källkritik, metodval och en teoretisk bakgrund till det valda ämnet. 

 

Nyckelord: Tabanovce, Makedonien, Balkanrutten, flykt, EU  
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1. Inledning  
Med konflikten i Syrien har antalet människor på flykt ökat markant, men det var först 

2013 som Europa började se och känna av konsekvenserna. Innan dess flydde många till 

närliggande länder som Jordanien eller Libanon. I takt med att fler människor försöker ta 

sig till säkerhet stängs dock EU:s yttre gränser allt mer, även om FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna ger ”envar rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från 

förföljelse” (Artikel 14). Ungern byggde redan 2015 milslånga taggtrådsstängsel vid sin 

gräns mot Serbien och Sverige införde gränskontroller i januari 2016. Österrike införde i 

mars 2016 en maxgräns på att ta emot max 80 flyktingar per dag och tog initiativ till det 

som senare ledde till att gränsen mellan Makedonien och Grekland stängde (Lewenhagen 

2016). I dagsläget är mer än 45 000 personer fast i Grekland utan möjlighet att fortsätta 

norrut (Amnesty 2016). Makedonien, Serbien och de andra länderna längs den så kallade 

balkanrutten har i mediala sammanhang representerat den resväg människor väljer på väg 

på till EU. När gränserna längs balkanrutten stängde blev tusentals människor fast även där. 

Vi åkte till Makedonien och var där i nästan fyra veckor. Alla människor som vi mötte 

frågade oss när gränserna skulle öppna, vad vi visste och varför de stängt. De stängda 

gränserna in till EU är bland det värsta på deras flykt.  

 

Sedan sommaren 2015 har rapporteringen kring flyktingsituationen ökat markant och 

tidningarna har varit fyllda av artiklar om hur EU ska hantera den så kallade krisen. EU-

toppmöten som avlöst varandra, smugglare som profiterar på människor i nöd och tragiska 

berättelser om vuxna och barn som dör på Medelhavet är några av de teman som 

återkommer. Fokus har varit den europeiska politiken och EU:s ansvar, kostnader för 

flyktingmottagande och emotionella bilder som gestaltar en misär. Men det mänskliga och 

personliga har saknats, att det är människor med liv, drömmar och en historia det handlar 

om. Vi har frågat oss, går det att nyansera flyktingdiskursen?  

 

Med avstamp i detta har vi för avsikt med vårt masterarbete att ge röst åt de som inte hörs 

och visa människan bakom epitet flykting. Vårt examensarbete består av fyra olika 

reportage med litterär stilistik där olika människor och verkligheter tar plats och skildras.  

1.1 Arbetsprocess och ämnesval  
Global Media Monitoring Projects senaste rapport visar att det i etablerad media enbart är 

24 procent kvinnor som hörs och syns (GMMP 2015). Vi kopplade då detta till hur det har 
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sett ut kring rapporteringen av flyktingsituationen i Sverige och Europa. I samband med de 

uppmärksammade händelserna, sexuella övergreppen, i bland annat Köln, Tyskland, vid 

nyår kom det lite mer berättelser från kvinnor som är på flykt. Det rörde sig om ett fåtal 

berättelser om kvinnor som utsatts för våld när de befunnit sig på flykt. När 

medieuppmärksamheten kring händelserna i Tyskland lade sig försvann också det mediala 

fokus som plötsligt kommit på kvinnor, inklusive de som flyr. I olika rapporter från bland 

annat Amnesty och IRC (Amnesty 2013, 2016, 2016a och IRC 2014) läste vi om 

trakasserier, fysiskt och sexuellt våld riktat mot kvinnor som flyr. Något som vi tyckte 

saknades i traditionell media. Med detta som utgångspunkt påbörjade vi vårt 

examensarbete. Genom att söka i databasen Retriever för att läsa artiklar och reportage 

kopplade till strömmen av människor som är på flykt, märkte vi att det manliga 

perspektivet av vad en flykt kan innebära var återkommande - vilka situationer, faror och 

rädslor en man upplever. Detta gav oss en grund för att gå vidare med vad en flykt ur ett 

kvinnligt perspektiv kan innebära. 

 

En stor del av vår bakgrundsresearch bestod av rapporter från bland annat Amnesty, IRC 

och WRC som vittnade om kvinnors utsatthet på flykt och att du som kvinna riskerar att 

utsättas för sexualiserat- och könsbaserat våld. UNHCR, UNFPA och WRC gav 

tillsammans ut rapporten Protection Risks for Women and Girls in the European Refugee 

and Migrant Crisis som säger att kvinnor på flykt, som reser från Turkiet via Grekland för 

att sedan fortsätta norrut via Balkanrutten är särskilt utsatta för detta (Eapen et al. 2016). 

Med avstamp i denna rapport och efter samtal med representanter från Kvinna till Kvinna, 

valde vi att åka till Makedonien. Några dagar innan vi kom till Makedonien stängde 

gränserna - både mot Grekland och mot Serbien. Över 1500 personer fastnade då i det norra 

transitlägret Tabanovce och situationen förändrades då både oväntat och hastigt för 

människorna i och med att stängningen implementerades med omedelbar verkan. Det som 

den ena timmen var ett transitläger, där människorna tillbringade runt fem timmar, blev ett 

flyktingläger.  

   

Vi var i Makedonien i nästan fyra veckor och i Tabanovce flera gånger i veckan. Dock 

lyckades vi inte etablera den kontakt som behövdes för att kunna gå vidare med en djupare 

intervju, för att bygga upp ett reportage kring en kvinnas flykt och hur det är att vara på 

flykt som kvinna. Efter några dagar gick vi igenom vilka vi mött, vilka som ville vara med 

på bild och vilka som pratade med oss. Men också vilka historier vi ville förmedla. En av 
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våra första tankar, när vi kom till Tabanovce, var hur mycket män det rörde sig runt i 

förhållande till kvinnor. Vi hade frågat en fältarbetare från UNFPA hur det kommer sig och 

svaret vi fick var att kvinnorna ofta håller sig inne i sina baracker med barnen. Många män 

sökte vår uppmärksamhet genom att be om att få vara med på bild och berätta sin historia, 

samt ta selfies med oss. Det är svårt att förhålla sig till hur man ska bemöta detta eftersom 

alla, med få undantag, inte egentligen var påträngande utan snarare nyfikna. Männen tog 

dock mer plats på ett självklart sätt än flera av de kvinnor vi träffade. De var också nyfikna 

men sa nej till att vara med på bild, bara en enda kvinna bad själv om att få vara med på 

bild tillsammans med sin dotter. Detta blottlade tydligt de strukturer vi behövde förhålla oss 

till och vi insåg hur lätt det var att tappa bort kvinnorna i den här situationen. Männen rörde 

sig runt och tog plats på ett annat sätt och eftersom de också är en utsatt grupp som 

flyktingar är deras berättelser därför både lättillgängliga och intressanta. Som journalist i 

det här sammanhanget vore det lätt att välja att lyssna på och publicera männens historier 

utan att tänka efter. Vi började förstå hur svårt det är att få kvinnor att prata och få deras 

berättelser. Utöver detta fanns det även språkliga hinder, även om vi hade tolk och sen 

försvann också vissa personer vi träffat från lägret sporadiskt. De valde att ta sig vidare 

med smugglare eller försöka korsa gränsen mot Serbien på egen hand.  

 

Vi insåg att “Kvinnor på flykt” inte längre kunde utgöra vårt primära ämnesval utan det 

snarare är “flykten mot Europa” vi behövde jobba med. Vårt ämnesval skiftade därför 

under vår process eftersom det inte går att forcera fram en story när berättelserna inte håller 

eller ens går att få. Många av de människor vi pratade med i Tabanovce vittnar om en 

desperation efter att ha varit fast i lägret under en lång tid. Med tiden skapas bilden Fort 

Europa och den kritiska benämningen av EU känns mer och mer som en verklighet för 

människorna i Tabanovce. I lägret träffar vi många olika människor som vi lär känna. Vi 

får vara en del av deras verklighet för en kort period och i detta möte uppstår de reportage 

som utgör vårt examensarbete.  

1.2 Samhällsrelevans och tidigare publiceringar 
Sökningar i databasen Retriever visar tydligt att medierapporteringen kring 

flyktingsituationen ökade markant i slutet av sommaren 2015. Genom en snabb sökning 

med ordet ”flyktingkris*”, bara i svensk media men utan TT och TTspectra, (Retriever) 

talade siffrorna för sig själv. Anledning till att vi sökte på ordet flyktingkris var då många 

uppfattade situationen som infann sig sommar och hösten 2015 som krisartad, dels för 
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Europa men också för de människor som flyr. Begrepp blev välbekant i mediala 

sammanhang, vilket ökningen av användningen av ordet kan tyda på. Under juli 2015 

skrevs 197 artiklar innehållande termen ”flyktingkris”, i augusti ökade det till 1017 och i 

september nådde rapporteringen sin på peak på över 17000 artiklar innehållande termen. 

Redan under våren 2015 skrevs det artiklar innehållande termen ”flyktingkris” men efter 

september 2015 har artikelantalet gått från hundratals till tusentals (ibid). Dock upplever vi 

att det saknas personporträtt, skildringar och berättelser om människor på flykt där 

människan får träda fram på egna villkor och inte bara tilldelas en kontext där hen är 

flykting. Genom att göra nedslag i Makedonien och skildra olika individers verkligheter 

genom en reportageserie menar vi att det finns både en journalistisk och akademisk 

relevans med vårt examensarbete. Samt att vi hoppas kunna vidga flyktdiskursen genom att 

skildra människors verklighet och vardag.  

1.3 Journalistik och migration  
Journalistiken är mer eller mindre subjektiv; journalisten gör alltid ett val av vad som ska 

tas med i en text, med vem hen pratar eller intervjuar. Vad som tas med från intervjun och 

vilka som får komma till tals är också en viktig aspekt (Häger 2014). I rapporteringen om 

flyktingsituationen har vi saknat personliga och mänskliga berättelser och skildringar. 

Något som Ylva Brune (2004, 360) skriver om redan 2004, hon menar att det då fanns en 

avsaknad av röster från människor på flykt i nyhetstexterna om flykten från Balkankriget. 

Ett mönster av misstänksamhet skapades gentemot de människor som flydde. Brune 

(2004:67ff) skriver i sin avhandling Nyheter från gränsen om hur nyhetstexterna under 

våren 1993, som handlar om ”flyktingströmmen” från Bosnien och Kosovo, är hårda och 

därmed skrivna med en oengagerad och distanserad stil. De innehöll främst beslut från 

myndigheter, lagändringar eller politiska utspel. De personliga berättelserna saknades. 

Även källornas auktoritet och legitimitet är väsentliga gällande vad som klassas som hårda 

nyheter. Hårda nyheter syftar till att ge en lägesbeskrivning med hjälp av de legitima och 

auktoritära källorna, exempelvis politiker eller högre tjänstemän, vilka ska kunna ge 

rekommendationer för framtiden i form av olika scenarier. Val av sådana källor är därför av 

vikt då de ges tolkningsföreträde (Brune 2004:72) och därmed formar diskursen. Men även 

benämningar är en viktig faktor för vad som formar diskursen. Brune (ibid) skriver att 

uttryck som ”flykting” och ”illegal invandrare” användes i samma text som om de avsåg 

samma människor vilket då kopplade diskursen till lag och ordning vilket gjorde 

flyktingfrågor till säkerhetsfrågor. Vidare skriver hon att termer som strömmar och vågor 
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användes för att beskriva människorna som flydde krigen på Balkan, detta medförde 

associationer av möjliga hot då det kunde upplevas som en sorts naturkraft i sig som 

dessutom är oberäknelig (ibid). En flyktingström skulle då utgöra ett hot mot samhället och 

mot vårt välfärdssystem. Även annan forskning har visat på att asylsökande och flyktingar 

beskrivs i termer av hot där de dominerande källorna utgörs av politiker och 

myndighetspersoner (Hultén 2009:16). Det är slående likt den nyhetsrapportering vi kan 

läsa idag om de människor som flyr krigen och konflikterna i Syrien, Irak och Afghanistan. 

Dock skiljer det sig i viss mån. Under sommaren och hösten 2015 fanns det ett emotionellt 

angrepp i rapporteringen med starka bilder eller känsloutspel som uppmanade läsaren till 

empati. Något hände sedan under vårvintern 2016 och nyheterna karaktäriserades i 

majoritet av politiska utspel på EU-nivå, lagförslag och ändringar eller myndighetsbeslut. 

Justitieminister Morgan Johansson, inrikesminister Anders Ygeman och gränspolisen har 

varit och är dominerande vilket även liknar rapporteringen från våren 1993.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Med examensarbetet vill vi skildra bitar av den verklighet människor på flykt lever i. Syftet 

med vårt examensarbete är att visa hur deras vardag ser ut för att nyansera den rapportering 

som varit och att porträttera människorna. Vi vill visa att förutsättningarna är annorlunda 

för män och kvinnor, att barnen har hopp och framtidsdrömmar och att kärleken även finns 

där. Men också skildra sätt att ta sig vidare på. Vår mer generella och abstrakta ambition 

med examensarbete är att belysa att det är människor vi pratar om.  

 

Vårt syfte med detta examensprojekt har fått oss att ställa följande frågor:  

- Hur påverkas enskilda individers öde och flykt av EU:s yttre gränser, som stängs alltmer? 

- Vad händer med kärleken när gränserna sätter stopp? 

- Vilka flyktvägar kan människorna behöva ta?  

- Hur kan det vara att fly som kvinna? 

2. Bakgrund 
Det finns inga lagliga sätt att ta sig till EU om man är i behov av att söka skydd. EU har 

gemensamt visumtvång för medborgare från i princip alla länder i världen i vilka det pågår 

konflikter och grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 

 

- Amnesty Sverige 
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2015 korsade 1 015 078 personer Medelhavet och i år har hittills 190 799 människor gjort 

det. Det är en livsfarlig resa som många har orsakat mångas död - under 2015 dog 3771 

personer och hittills i år (2016) har redan 1361 människor mist sitt liv (UNHCR 2016). 

Januari och februari 2016 visar ett betydligt högre antal människor som tog sig över 

Medelhavet än föregående år samma period, men i april vände det, vilket är en konsekvens 

av det avtal som slöts mellan EU och Turkiet (ibid).  

  

Den vanligaste flyktvägen till EU var fram till mars 2016 via Turkiet till Grekland i små 

överfulla gummibåtar (UNHCR, Amnesty 2016). De olika flyktvägarna har getts olika 

namn både i mediala och officiella sammanhang. En av de vanligaste vägarna väl förbi 

Medelhavet var via Makedonien till Serbien och sen vidare mot antingen Kroatien eller 

Ungern, för att till slut stanna i exempelvis Österrike, Tyskland eller Sverige. Vägen som 

gick via Makedonien och sen norrut via Serbien och Kroatien har kommit att kallas för 

Västra Balkanrutten eller bara Balkanrutten. Vi kommer fortsätta att använda den senare av 

de två beteckningarna. Balkanrutten stängde 8 mars 2016, men när gränserna fortfarande 

var öppna var länderna längs med rutten mer eller mindre transitländer, där människorna 

stannade till. I Makedonien fick de vistas högst 72 timmar, sen var de tvungna att antingen 

söka asyl eller ta sig vidare norrut mot Serbien. I Makedonien finns det två läger - 

Gevgelija och Tabanovce, det förra i södra delen av landet och det senare i norra. Gevgelija 

var alltså det första stoppet längs Balkanrutten och därifrån tog sig många människor vidare 

till Tabanovce med antingen tåg eller taxi. I Tabanovce var väntan omkring fem timmar för 

att allt pappersarbete skulle bli klart innan gränsen till Serbien kunde korsas (Frovin 

Jensen). Stora tält med bänkar utgjorde vänthallar och var de platser människorna kunde 

vila på, det fanns alltså inte möjlighet att stanna. Situationen för människorna i både 

Makedonien och Grekland har förvärrats sedan gränserna stängde då många lever under 

farliga, ohälsosamma och rent ut sagt omänskliga förhållande på grund av att flyktinglägren 

saknar strukturer. Som exempelvis sanitetsåtgärder, sovplatser eller separata toaletter för 

män och kvinnor (Amnesty 2016, 2016a). I Makedonien har transitlägren blivit permanenta 

flyktingläger och uppfyller inte den standard som vanligtvis krävs (Gentili 2016). 

Människor sover på bänkar i stora tält som förut var vänthallar, men bland all misär och 

förtvivlan finns också hopp och en framtidstro. 
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De som är på flykt och har tagit sig över Medelhavet har som mål att ta sig till ett av EU:s 

medlemsländer för att söka säkerhet där (Amnesty 2016). En relevant fråga är kanske 

varför de inte söker asyl i Makedonien eller något annat land längs balkanrutten. Hanna 

Norell som jobbar för MSB (Myndigheten för Samhälle och Beredskap) tillsammans med 

UNFPA i Makedonien förklarar att det är få som beviljas asyl i landet (Hanna Norell 2016). 

Även det politiska läget i landet påverkar. Under sommaren 2014 drabbades Makedonien 

av interna etniska motsättningar, några av de värsta som landet sett på länge och för ett år 

sedan läckte avlyssnade samtal och videofilmer ut där valfusk uppdagades (Artan Murati 

2016). Det politiska läget är alltså långt ifrån stabilt i landet. Enligt Freedom House Index 

klassas Makedonien som delvis fritt - inte fullt demokratiskt - och det finns en hög grad av 

korruption (Freedom House Index 2016). Artan Murati, jurist, förklarar att varken politiker 

eller människorna som bor i Makedonien har fokus flyktingsituationen eller på de 

människor som sitter fast i flyktinglägren Gevgelija och Tabanovce (Artan Murati 2016). 

Flyktingsituationen i Makedonien kan alltså ses som väldigt underprioriterad. Små resurser 

från statligt håll läggs på flyktingsituationen. Det är främst organisationer som UNHCR, 

UNFPA och Röda korset som ser till att basala behov som mat, dryck och kläder men också 

sjukvård täcks (ibid).  

2.1 Könsbaserat våld  
På flykten finns det extra känsliga situationer, dessa kan vara vid gränsövergångar eftersom 

hjälp att korsa gränsen kan behövas, vilket då skapar situationer som är mer riskfyllda. För 

en kvinna kan det innebära att hon riskerar att bli utnyttjad. Flyktingläger är ett annat 

exempel på en extra sårbar situation i och med att många människor hålls i inhägnats i små 

områden (Josefin Karlsson 2016). Flyktinglägret Tabanovce blev när gränserna stängde 

överfullt, lägret har en kapacitet att ta emot 500 person men under flera månader vistades 

över 1300 personer i lägret. Vid en tidpunkt var det uppemot 1500 personer där. När så 

många människor lever inhägnat ökar desperationen och då även riskerna, för både män 

och kvinnor. Men speciellt för kvinnor.  

 

På flykten, redan från sitt hemland, till Grekland riskerar många människor att utsättas för 

våld, utpressning och bli utnyttjade, detta inkluderar våldtäkt, överlevnadssex och 

trafficking. Kvinnor och barn, speciellt de som reser själva, riskerar att utsättas för någon 

form av våld. En term som ofta används i dessa sammanhang är då könsbaserat våld (Eapen 

et al. 2016, 7). Könsbaserat våld är en paraplyterm för våld, trakasserier eller hot om våld 
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riktat mot en person baserat på hens kön eller uppfattade kön utifrån vad samhället 

förväntar sig. Det handlar alltså om vad könet, som exempelvis en kvinna, representerar i 

samhället och hur hon då bör vara och se ut. Vad som utgör dessa normer varierar beroende 

på kulturell och social kontext. Avvikelser från dessa könsbaserade normer och roller och 

vad de innebär kan orsaka våldshandlingar, diskriminering eller trakasserier (Elena Gentili 

2016). Detta är så kallat könsbaserat våld. Stereotypa könsroller blir ännu tydligare i 

konflikter och i krissituationer och flykt är definitivt en krissituation (Josefin Karlsson 

2016). Dels blir de patriarkala normerna och idéerna om hur män och kvinnor ska vara 

extrema i krissituationer därför att människor då går tillbaka till en grund i hur vi tänker 

(Josefin Karlsson 2016). Det är också därför och på grund av detta som kvinnor blir extra 

utsatta när de är på flykt. Dels för att en kvinna vanligtvis inte flyr själv utan tillsammans 

med sina barn och är då extra sårbar eftersom hon måste skydda dem, men också för att 

kvinnan också måste försörja fler än bara sig själv. Samtidigt måste kvinnan också skapa ett 

säkert utrymme för barnen och inte bara sig själv (ibid). Det är dessa omständigheter som 

gör kvinnan utlämnad och mer sårbar.  

3. Genreval 
Det är inte entydigt vad definitionen av ett reportage är. Björn Häger (2014) definierar 

reportaget i sin bok Reporter - en grundbok i journalistik som den ”lyxigare delen med 

journalistik” och förtydligar att reportaget särskiljer sig från nyhetstexter, notiser och 

referat. Men vad ett reportage egentligen är finns det olika definitioner av. Häger (47) 

skriver att inom forskningen är reportaget något ”som återger en samtida verklighet” och 

bygger på journalistens observationer och upplevelser. Häger (2014) menar dock att Sören 

Larssons definition av reportage ”[…] att kort och gott tala om en journalistisk berättelse” 

ger en bra definition. Även om det finns många definitioner om vad ett reportage innebär är 

de flesta överens om att det bygger på journalistens egna upplevelser och att det ” tecknar 

bilder, förmedlar lukter och känslor”.  

3.1 Stilistik 
Vi har valt att använda oss själva som aktivt reporterjag i de flesta reportagen. Just därför 

att vi har varit delaktiga och närvarande i många situationer och att vi etablerat personlig 

kontakt med många av de vi mött. Genom att samtidigt vara källkritiska och inte ta en för 

stor roll i texterna hoppas vi att det greppet ska fungera.  Reporterjaget driver, tillsammans 

med de som fungerar som huvudpersoner, texterna framåt (Hansén & Thor, 2004, 67). Vi 



	 12	

tycker själva om att läsa mer personligt hålla texter, som till exempel av Niklas Orrenius 

och Björn af Kleen. Även reportageböcker som Martin Shibbye och Johan Perssons 438 

dagar är en inspiration. Den är väldigt personlig, och man kommer deras upplevelser nära. 

På så vis känns berättelsen mer för oss som läsare. Magnus Bärtås och Fredrik Ekman är 

två journalister som skrivit ett flertal reportageböcker tillsammans, bland annat Alla 

monster måste dö, en bok om en gruppresa till Nordkorea. I den finns det många anekdoter 

så surrealistiska att man nästan inte tror det är sant. De varvar kuriosa med tyngre fakta 

väldigt effektivt. Det får en nästan skönlitterär effekt trots sanningsanspråket i de historiska 

fakta som också lyfts fram. Vi påstår inte att vi ännu klarar av att hålla denna höga kvalitet 

i vårt skrivande, men ambitionen är att inte skriva kliniskt och nyhetsaktigt, utan tillämpa 

en större språklig frihet där även vi kan vara delvis närvarande.  

 

Sören Larsson (1994, 15) skriver i sin bok Berättande journalistik att han i sitt skrivande 

gärna lånar av skönlitterära uttrycksmedel. ”Det som skiljer den journalistiska berättelsen 

från novellen är att förra är sann, den senare är påhittad” (ibid) något som Jan Myrdal 

vänder sig mot i viss mån. Stig Hansén och Clas Thor (2004, 209) citerar Jan Myrdal: ”- 

Jag menar uppriktigt att genregränserna mellan roman och reportage delvis är falska. 

Genregränserna är inga verkliga gränser. Vad är novell? Vad är berättelse?”. Med det sagt 

är det inte så enkelt som att ingenting går att placera i stilistiska fack. Det beskrivs noga. 

Däremot är det svårt att dra exakta gränser i ett reportage med skönlitterära drag och veta 

exakt vad för genre det tillhör. Genrer tenderar att vara flytande. Myrdal har en väldigt 

subjektiv syn på verkligheten. I en del böcker, som i Rapport från kinesisk by, tar han på 

sig att fritt tolka och återberätta personers historier (Hansén & Thor, 2004, 211). Det visar 

på hur svårt det är med sanningsanspråket och objektivitet. Det skönlitterära reportaget 

med en aktiv berättare får alltid vissa subjektiva drag eftersom det är någon med och styr 

över innehållet. Vi har i en del av våra reportage en aktiv roll, där vår 

verklighetsbeskrivning delvis får ta plats i reportaget och vår egen förflyttning driver delvis 

texterna. På så vis styr vi den riktning historien tar men behåller det sanningsanspråk som 

Larsson (1994, 15) menar kännetecknar reportaget. 

 

För att skriva ett bra reportage behövs en genomgående kraft, eller motor, som för texten 

framåt. Olika delar kan vara separerade, men det behöver små krokar i början och slutet av 

varje stycke som kopplar samman berättelsen (Hansén & Thor 2004, 62). Krokarna kan 

vara olika betydelsebärande element som en intervjuperson som leder vidare samtalet eller 
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den röda tråden till nästa person, eller en detalj eller ett skeende som leder storyn framåt 

(ibid). Ett bra berättande i reportageform bygger på att den som intervjuar lär sig tekniken 

för att locka ur människor deras livsöden, drömmar eller erfarenheter (Hansén & Thor 

2004, 63). I en människas berättelse brukar det finnas en naturlig dramaturgi och flöde. 

Detta innebär dock inte att det går att återberätta en historia någon har gett en från punkt a 

till ö och förvänta sig att den är bra (ibid).  

 

För att skriva ett bra reportage eller berättelse krävs det en logisk struktur på det material 

som ska sammanställas. Att hitta den är en konst. Det enklaste är att gå kronologiskt, det 

vill säga, återberätta saker i den ordning de har hänt (ibid). Det är dock inte ett sätt att 

bygga upp spänning i en längre text. I de texter vi har skrivit har vi använt oss av olika 

grepp för att ge texten en drivkraft framåt. I reportaget om paret som är kära, men skilda åt, 

är drivkraften snarare deras kärlek till varandra. Den exemplifieras genom olika saker som 

att de bråkar på grund av avståndet, att de inte förstår varandra – men allt knyts samman av 

deras kärlek. Där finns återblickar till bådas förflutna, men även framåtblickar – till en 

förhoppningsvis gemensam framtid. I reportaget om kvinnor har vi valt att ha en konstant 

rädsla som drivkraft. Det reportaget kontextualiseras även mycket med fakta från experter. 

På så vis ges en djupare inblick i ett specifikt ämne, det bygger inte bara på personliga 

berättelser (Hansén & Thor 2004, 63). I faktareportage är en kunskapstrappa en bra modell, 

då för man läsaren från det enkla till det svåra inom ett ämne. Den modellen har vi 

inspirerats av i reportaget om kvinnor (Hansén & Thor 2004, 64). Genom att först ge 

läsaren kontext och bakgrund har vi sen fört in tyngre fakta, som till exempel om 

könsbaserat våld. Reportaget har sen varvats med exempel som bekräftar faktan. Vi har i 

våra reportage försökt varva utblickar med fakta, tidshopp och utblickar för att skapa en bra 

rytm i våra berättelser. Genom att varva fakta med beskrivningar är ambitionen att läsaren 

ska hänga med och hålla intresset uppe genom hela texten (Hansén & Thor 2004, 65). 

 

Ett textgrepp, det kanske mest kända, är att skriva i scener (Larsson, 1994, 13). Med det 

menas att man ska visa läsaren vad som menas utan att berätta om det. Det innebär att man 

måste skriva så att läsaren känner det som att hen är på platsen. Genom att tillämpa och 

värva en scenisk, sammanfattande och beskrivande stil byggs en bra berättelse upp, den 

sammanfattande stilen tar bort detaljer ur ett förlopp och ger på så sätt en kortversion, 

medan ett sceniskt grepp skapar mer närvaro (ibid).  
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3.2 Målgrupp 
Vår mer generella ambition med detta projekt är som vi tidigare skrev att visa att det är 

människor som är på flykt. Vi gör det i en geografisk och social kontext som inte är så 

välbekant i mediala sammanhang med en förhoppning att kunna nyansera 

flyktingdiskursen. Vi tänker att personen som läser inte behöver ha en förkunskap av 

ämnet, utan ska kunna ta till sig och förstå våra texter ändå. Däremot är texter skrivna för 

en publik som är samhällsintresserad och nyfiken på både politik och de större strukturer 

som finns i samhället. Reportagen är skriva utifrån tanken att de ska kunna publiceras i 

magasin som skildrar enskilda händelser, tendenser eller personer.   

4. Metod 
För att få material till våra reportage genomfördes olika typer av intervjuer. Dels 

semistrukturerade intervjuer med delvis förberedda frågor, men framförallt ostrukturerade 

intervjuer, även kallat samtalsintervjuer. Anledningen till att vi har valt denna metod och 

typ av intervju är det sammanhang vi har befunnit oss i, vilket vi kommer att redogöra för 

nedan. Vi har vid varje intervju både använt oss av en bandare men också tagit 

anteckningar. Vi har också använt oss av observationer och fotografering som komplement 

till intervjuerna.  

4.1 Intervjuer 
På fältet är det svårt att göra strukturerade intervjuer eftersom man inte vet vem man 

träffar. Vad för frågor som är relevanta beror därmed på personen och det givna tillfället. I 

ett samtal av lösare karaktär kommer mer oväntade saker upp och det har varit av intresse 

för oss att gå tillväga på det sättet för att kunna ta tillvara på alla de upplevelser och olika 

historier människor vi mött har haft att dela med sig av. Samtidigt som intervjuerna har 

varit ostrukturerade är det viktigt att de inte övergår i ett artigt samtal (Bok 2008, 7). En 

intervju ska bygga på koncentrerad och rak kommunikation och intervjuarens egen person 

får inte ta över. Däremot kan de egna begränsningarna och svagheterna resultera i en 

känslighet och förmåga att relatera till och se det som är viktigt i intervjumötet (Bok 2008, 

7). Den som intervjuar måste vara empatisk gentemot intervjupersonen för att kunna ta till 

sig det den säger men samtidigt vara medveten om att det är just den personens 

upplevelser. Bengt Bok (2008, 8) kallar detta för “en medmänsklig professionell hållning”, 

det vill säga att som intervjuare bör man äga förmåga att känna med det som personen 

berättar, men samtidigt hålla en viss distans för att orka lyssna. Vi har under vårt fältarbete 
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varit i situationer där många av de vi mött och intervjuat har varit i en sårbar situation. 

Många har burit på hemska berättelser och erfarenheter - här blir det viktigt att tänka på 

balansen mellan att vara en empatisk lyssnare och att komma ihåg att det är någon annans 

hemska upplevelser vi fått berättat för oss. Som intervjuare får man inte förlora sig i 

respondentens situation (Bok 2008, 8f). Vid flera tillfällen har denna distans varit svår att 

hålla och vi har insett vilken krävande balansgång det är. Bengt Bok (2008, 7) beskriver 

just detta som en konst i sig.  

 

Att lyssna är det viktigaste under en intervju och något vi försökte tänka på just för att 

kunna ställa relevanta följdfrågor. Att tänka mer på svaren än på frågorna är enligt Björn 

Häger (2001, 80) en tacksam metod, på så vis formulerar frågorna sig själva under 

intervjuns gång. Han kallar detta för ett aktivt lyssnande (Häger 2001, 78). När vi har 

intervjuat människor på fältet har vi därför låtit dem berätta och sedan ställt följdfrågor. Att 

våga vara tyst är ofta ett sätt att få de bästa svaren, särskilt när det handlar om känslig 

information (Häger 2001, 79). 

 

Vårt urval av intervjupersoner har gjorts baserat på dels vilka personer som varit 

tillgängliga där vi har varit och som arbetar inom de områden vi varit i, det vill säga de 

experter och fältpersoner som vi valt ut och kontaktat och dels har valet varit slumpmässigt. 

Intervjupersoner som vi har träffat på fältet, har ibland varit av en slump och vi har då låtit 

det ena leda till det andra. Vi har alltså delvis använt oss av ett snöbollsurval då en 

intervjuperson har hänvisat oss vidare till nästa person. Vi har vetat vad vi är ute efter, till 

exempel att träffa kvinnor, men inte valt ut någon strategiskt. Den geografiska platsen har 

fått fungera som avgränsning och ram för vilka vi har haft möjlighet att få kontakt med. En 

följd av det har blivit att vi främst har mött personer från Afghanistan eftersom det är mest 

afghaner i Tabanovce. Det beror i sin tur på att syrier fick passera gränsen norrut senare och 

att afghanerna då “fastnade” här. 

4.1.1 Att vara förberedd 
För att få relevant information är det dock viktigt att vara förberedd, och som vi redan 

skrivit, samtidigt öppen för nya perspektiv. Vi har för att förbereda oss innan intervjuerna 

och fältobservationerna läst mycket inom olika relevanta ämnen. Till exempel inom 

flyktingsituationen, olika politiska beslut som rör den, UNHCR:s löpande rapporter om 

människor som korsar medelhavet och situationen på Balkan, könsbaserat våld, 
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Makedonien och den inrikespolitiska kontexten där. Genom att förbereda oss på detta sätt, 

så har vi varit mentalt förberedda men utan att ha de exakta frågorna klara. God 

grundläggande kunskap öppnar upp för större spontanitet och kreativitet i stunden, har vi 

märkt. Det faktum att vårt ämne föll gjorde att vi var tvungna att läsa på inom nya ämnen 

för att få mer kunskap löpande under arbetets gång, detta för att få bakgrundskunskaper. 

Det är också lättare att ställa bra följdfrågor med en viss bakgrundskompetens.  

 

En intervju blir inte bra om man inte har en avsikt med den. Samtidigt måste du vara 

ödmjuk och öppen för att respondenten inte ger de svar man kanske förväntat sig. Detta har 

vi framförallt upplevt i samband med intervjuerna på fältet - de har formats utifrån 

individens upplevelser, men med en viss förförståelse.  

 

Vi har haft god tid på oss med de allra flesta intervjupersonerna och har inte behövt stressa 

fram några svar eller kastats in i ett helt nytt ämne. Däremot har kontexten varit ny för oss - 

att läsa på kunde bara förbereda oss delvis inför det vi mötte på fältet. Varje situation och 

människa är unik där. Intervjuer med experter var både lättare och svårare att förbereda och 

genomföra. Vid tillfällen då vi intervjuat personer med expertkunskaper, till exempel inom 

könsbaserat våld, behövde vi läsa på mer innan för att kunna ställa relevant frågor. Även 

om vi varit pålästa om migration, EU-beslut och den humanitära krissituationen i 

Tabanovce, Makedonien, och Idomeni, Grekland, rent intellektuellt, så är det en annan sak 

att utsättas direkt för erfarenheter från en tänkande, kännande människa i egenskap av exakt 

detsamma. Här blir det viktigt att som vi skrivit ovan försöka ha en en medmänsklig 

professionell hållning” och inte förlora sig själv i personers berättelser och livsöden helt 

(Bok 2008, 8). 

4.1.2 Om det som har varit 
Vi har genomfört intervjuer med personer i olika roller, från experter inom specifika 

områden, till människor som är på flykt. Således pratas det om olika saker oavsett om vi 

använt i princip samma intervjumetod. Ett exempel är en respondent från UNHCR som är 

Emergency Field Coordinator i Gevgelija och Tabanovce som visade oss runt i lägret och 

berättade om dess struktur och funktion. Vi mötte honom av en slump men intervjuade och 

pratade med honom sedan i över två timmar. Därmed var intervjun helt ostrukturerad. 

Respondenten talade utifrån sin yrkesroll och den kunskap han tillgodogjort sig genom sitt 

yrke. På samma sätt har vi intervjuat människor som är på flykt, med skillnaden att de har 
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berättat om sina egna personliga upplevelser. De talar därmed ofta i imperfekt - vilket blir 

vad Paul Repstad (Repstad 2007, 105) kallar för en retrospektiv intervju. Personer tenderar 

då både att glömma och utelämna detaljer, samt inte minst vad de kände vid olika tillfällen. 

(ibid). En annan fara kan vara att personer återskapar eller minns det de varit med om 

genom ett filter av andra händelser som i efterhand påverkar uppfattningen och synen på 

den tidigare händelsen. För att få en så sanningsenlig bild som möjligt bör man som 

intervjuare fokusera på att ställa konkreta frågor istället för att be någon berätta om ett helt 

händelseförlopp (Repstad 2007, 106). Ett exempel Repstad (ibid) ger, är att koppla frågorna 

till specifika händelser. När vi har pratat med människor som har flytt har vi ofta bett dem 

berätta om sin flyktväg för att få en helhetsbild och information som öppnar upp för mer 

konkreta frågor. Det kan till exempel vara “vad hände vid gränsen mellan Iran och 

Turkiet?” istället för en mer löst formulerad fråga som “vad hände vid de olika gränserna?”. 

I många fall då det är personer vi intervjuat ett flertal gånger har vi ställt samma frågor två 

gånger, just för att kontrollera svaren. Både ur ett källkritiskt perspektiv men framförallt då 

personen pratar om sådant som har varit, och i många fall också har varit traumatiskt. En 

vilja att ibland både tona ner, eller spä på det som varit är mänskligt (Repstad 2007, 106f). 

4.1.3 Intervjuer med barn 
En annan svårighet vi haft är då vi har intervjuat barn. Utöver de generella språkproblemen 

som varit genomgående, var det extra svårt att få kontakt med barn. Dels att skapa 

förtroende då ett barn kräver mycket för att öppna sig. Barn är inte heller lika analytiska 

och distanserade till sina upplevelser och känslor som vuxna människor generellt är (Häger 

2014, s 189). Det ställer därför större krav på oss som journalister att intervjua barn, som 

enligt Björn Häger är hänsynslösa. Med det menar han att barn inte räddar en som journalist 

om frågan är dåligt ställd utan att det blir väldigt tydligt och då också genererar ett dåligt 

svar. Slutna frågor är ännu sämre att ställa till barn än till vuxna (Häger 2014, 189). Små 

ord och nyanser i den ställda frågan påverkar i stor utsträckning svaret då barn tenderar att 

ta allt som sägs ordagrant, de äger inte förmågan att omformulera frågan för sig själva och 

svara i vidare mening. Därför har vi försökt ha det i åtanke när vi intervjuat barn om deras 

framtidsdrömmar och olika favoritsaker. Istället för att fråga dem om vad de tycker är roligt 

att göra eller vad de drömmer om i framtiden till exempel, så har vi ställt frågor som 

“vilken är din favoritmat?” och “vad vill du jobba med i framtiden?”. Det är en balans 

mellan slutna frågor och att ställa alltför öppna frågor när det kommer till barn märkte vi. 

Att fråga “vad vill du göra i framtiden?” hade varit en för stor abstraktion, något som barn 
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har svårt att ta in. Konkreta utgångspunkter men med öppna svarsmöjligheter är alltid att 

föredra (Häger 2014, 192). 

4.1.4 Tolkning 
I lägret Tabanovce träffade och intervjuade vi mestadels människor från Afghanistan och då 

ingen av oss varken talar farsi eller dari stod vi inför språkliga dilemman och problem. Vi 

var tvungna att använda oss av en tolk. Detta var förbundet med en del problematik då det 

dels var en brist på tolkar men också att de tolkar som fanns att tillgång kunde tolka till och 

från makedonska. I de fall vi hade en engelsk språkig tolk var det en man, vilket påverkade 

intervjusituationen med kvinnorna. Ibland var även personen knuten till en organisation 

vilket också kan ha påverkat intervjupersonerna, detta var något vi var medvetna om och 

försökt jobba kring för att få så korrekta och icke-tendensiösa intervjuer som möjligt. Som 

journalist på fältet utan en fixare kan situationen ibland kräva lösningar som inte alltid är de 

bästa. Exempelvis tolkade familjemedlemmar åt oss i vissa intervjuer, vilket självklart också 

kan ha påverkat de svar vi fick. Men då vi har spelat in intervjuerna har vi kunnat 

dubbelkolla frågan och svaren i efterhand när vi kom hem. Detta gjorde att vi kunde avgöra 

om personen på plats gett oss rätt informationen eller om hen översatt frågorna korrekt. I ett 

fall där en familjemedlem översatte fick vi felaktiga svar och vi var tvungna stryka de 

delarna, då det inte var korrekta uppgifter. Men i andra situationer där familjemedlemmar 

översatte åt oss skapade det också en trygg miljö vilket öppnade upp samtalet och gav oss 

personliga berättelser.  

4.2 Observation  
Genom att delta i den miljö vi delvis är intresserade av att ställa frågor inom har 

intervjuerna fått ytterligare en dimension - vi har kunnat ställa specifika frågor rörande 

olika saker vi sett. Att under en lång tid befinna oss i kontexten så har vi kunnat lägga 

märke till olika mönster i lägret som vi inte hade upptäckt om vi varit där bara vid ett fåtal 

tillfällen för att genomföra intervjuer (Repstad 2007, 183). Vi bodde i Skopje som är 

Makedoniens huvudstad och hade en tjugo minuters bilfärd till Tabanovce i norra 

Makedonien och drygt två timmar till Gevgelija i södra Makedonien och Idomeni i norra 

Grekland.  

4.2.1 Öppen och dold observation 
De intervjuer vi har genomfört har i de flesta fall kombinerats med eller skett i samband 

med fältobservationer. Det första avvägandet är om man ska göra en dold eller öppen 
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observation - både som forskare eller journalist (Repstad 2007, 41). Vi har varit i 

Makedonien i båda rollerna på grund av examensarbetets karaktär. Vi har varit öppna med 

att vi är där som journalister och alla våra källor har informerats om vad vi har haft för 

avsikt att använda samtalen för publicering av något slag. Däremot är det, som Repstad 

(2007, 42) beskriver i boken Närhet och distans svårt om man studerar en situation att vara 

säker på att alla är medvetna om att de är observerade. Det finns alltid en flytande övergång 

mellan öppna och dolda observationer (Repstad 2007, 41). När vi har befunnit oss på fältet 

har vi haft tillträde till platsen och rätt att vara där. Vi har även haft tillstånd att spela in ljud 

och ta fotografier. Däremot har en del personer, som varit en del av den här kontexten, helt 

säkert inte varit medvetna om att de har ingått i ett större sammanhang och en struktur som 

vi har observerat i syftet att förstå hur den fungerar.  

4.2.2 Om tillträde 
För att få tillträde till en del av de platser vi har rört oss i har vi behövt ackrediteringar som 

ger oss tillstånd att befinna oss där. Till exempel för att få tillstånd att gå in i flyktinglägret i 

Tabanovce. Andra tillfällen är när vi har varit på UNFPA:s kontor, där måste man avtala tid 

och bli in- och utsläppt av en vakt som antecknar ens ankomst och utcheckning för att 

kunna kontrollera vilka som befinner sig i byggnaden. Där har vi dock bara varit för att 

intervjua personer som arbetar där så det har inte varit ett mål för observation. Det är 

vanligt att man som journalist behöver legitimera sig på olika platser för att få tillstånd att 

göra sitt jobb. Även om man har officiella tillstånd för något så tillkommer det mindre 

informella överenskommelser under arbetets gång (Repstad 2007, 46). Det kan vara allt 

från att vissa platser av olika anledningar är förbjudet område. I vårt fall var den typen av 

plats till exempel säkra utrymmen för kvinnor, de finns just därför att kvinnor ska få en 

plats att andas ut på och få vara ifred. Att då vi som journalister ska klampa in där hade 

motverkat deras syfte även om det för oss hade varit ett mycket bra tillfälle att träffa och få 

kontakt med lämpliga respondenter.  

4.2.3 Hur situationen påverkas av vår närvaro 

Om vi hade fått tillträde till exempelvis dessa säkra utrymmen för kvinnor hade vår närvaro 

antagligen också stört situationen. Om vi vill få tillträde för att få höra bra berättelser så 

hade vi antagligen blivit besvikna, för varför skulle kvinnor prata öppet i vår närvaro utan 

att vi etablerat en relation till dem innan? Vi har tänkt mycket på hur vi har uppfattats i 

olika situationer och hur vi ska ta oss an dem för att inte störa eller inkräkta.  
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Att undvika ledande frågor är också viktigt för att inte forcera något eller påverka 

situationen (Repstad 2007, 70). Att vi är kvinnor, och ganska unga, tror vi också har gjort 

det lättare för oss att smälta in i situationen utan att störa den. Alla journalister och forskare 

är olika och man kan ha olika erfarenheter eller påverka sammanhang på olika sätt. Paul 

Repstad beskriver vad det kan innebära att vara fältforskare och kvinna, även om han 

menar att bilden av kvinnors erfarenheter inte är enhetlig (Repstad 2007, 71). I miljöer som 

är manligt dominerade finns det kvinnor som beskrivit att de känt att de behandlats som om 

de vore i behov av beskydd. Resultatet kan i de situationerna bli både positivt och negativt. 

Kanske får en kvinna som studerar något mer information och hjälp, vilket kan gynna 

resultatet (Repstad 2007, 70ff). På samma gång kan det få motsatt verkan och resultera i att 

situationen påverkas och inte blir autentisk. Å andra sidan kan kvinnorollen också innebära 

att personer inte tar deras närvaro som någonting hotfullt och att de därför inte behöver vara 

på sin vakt inför dem (Repstad 2007, 71). Vi har upplevt båda delarna. Ibland har vi inte 

blivit “tagna på allvar” i och med att vi är två, i mångas ögon, unga tjejer. I andra 

situationer har just det förstnämnda hänt - att vi på grund av att vi uppfattas som i behov av 

beskydd har fått mycket hjälp som vi annars antagligen inte fått. Vi har lärt oss att använda 

den här typen av situationer och hur vi uppfattas för att tjäna på det. Till exempel spela på 

att någon tror att vi är lite sårbara eller okunniga för att på så vis få tillträde till en del 

information och sammanhang vi annars inte hade fått. Ibland har det samma dock legat oss 

i fatet på så vis att en del personer har sett över huvudet på oss och inte tagit våra frågor 

eller närvaro på allvar och, enligt vår uppfattning, inte gett oss den tid vi tycker att vi 

förtjänat på grund av bristande respekt. 

4.2.4 Informanter och urval 
Det har funnits tillfällen då vi stängt av mikrofonen eller har haft samtal med respondenter 

som sagt att de inte vill att detta ska föras vidare. Andra har gett oss information anonymt 

för att den på olika sätt kan vara känslig. Vi har varit noggranna med att betona vilken 

information som kommer att användas och när samtalen varit “off the record” eller 

inofficiella. Detta metodproblem, att en del material är anonymiserat, medför ur ett 

källkritiskt perspektiv frågetecken då våra källor för en läsare inte går att kontrollera. 

4.3 Fotografi 
Vi har för att komplettera våra intervjuer och observationer tagit fotograferat. På så sätt 

hoppas vi kunna förstärka och gestalta olika delar och personer som figurerar i våra olika 

reportage. Bilden är som ett fönster av det som sker och återger på ett okonstlat sätt 
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verkligheten (Bergström 2004, 181). Gällande bilder är det viktigt att tänka på flera olika 

komponenter. Dels vad vi vill förmedla med bilden - vilket syfte ska den fylla i 

sammanhanget? Dels måste den även, förutom ett passande och i situationen givande 

motiv, ha en bra komposition och vara estetiskt tilltalande. Med det sagt behöver inte en 

bild vara vacker för att förmedla ett budskap, ibland är det snarare tvärtom. Bildens utsnitt, 

det vill säga hur motivet har fångats och vad som fångas är en av bildens tre krafter. Det 

kan handla om något statiskt som en möbel, men också vara någonting i rörelse, som en 

person eller händelse (ibid). Kompositionen är den andra av de tre krafterna - linjer, volym, 

rymd och färg bildar tillsammans en helhet som betraktaren kan ta till sig (Bergström 2004, 

181). Den sista kraften är innehållet, som är den betydelse som avsändaren vill förmedla 

med en bild. Här finns det vissa problem, beroende på vem det är som betraktar en bild så 

har den personen olika förförståelse. Denna förförståelse, även kallade denotationer och 

konnotationer, påverkar hur en individ tolkar en bild beroende på vad de har för egen 

relation till olika betydelsebärande delarna i bilden (Bergström 2004, 181).  

 

Det finns olika sätt att kategorisera bilder varav en är som fönsterbilder. Det innebär att 

fotografen på ett rakt och okonstlat sätt försöker återge verkligheten genom bilden. På så 

sätt är ambitionen att fånga oregisserade händelser som förmedlar verkligheten utan att 

själv speglas i den. Dokumentära bilder i tv och tidningar är fönsterbilder (Bergström 2004, 

179). För att skapa den här typen av bilder används en objektiv kamera för att skapa raka, 

okomplicerade bilder (Bergström 2004, 180). Eftersom de bilder vi har tagit har varit 

dokumentära är det en slags fönsterbilder. Vår ambition med att ha bilder med i 

examensarbetet är att förmedla en bild av de situationer och personer vi har mött och 

gestaltat i text. I de olika reportagen har vi använt bilder på olika sätt. I vårt reportage om 

barn är det många bilder. De flesta av dem är porträttbilder som ska fånga barnet i stunden 

där han eller hon befinner sig. Inga av bilderna är efterbehandlade utan alla är som original 

eftersom det är verkliga personer vi vill gestalta. Vad betraktaren känner när de ser bilderna 

kan vi inte säga, men vi hoppas att de får en känsla för de olika individerna. En kvinna eller 

man som har egna barn blir eventuellt mer berörd av bilder på barn, eftersom de har en 

starkare relation till barn i allmänhet. Vi har även bilder med från Idomeni, på barn som 

leker. Vår ambition är att lyfta en annan del av lägret än den traditionella - som en 

fruktansvärd humanitär kris. Vi hoppas att våra bilder visar det hopp, den mänsklighet och 

den glädje som också ryms i denna situation. I reportaget om smuggling har vi jobbat med 

bilder på ett annat sätt, för att gestalta olika platser och skeenden som tas upp i texten. En 
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del av bilderna är inte av högsta kvalitet, vilket har vissa anledningar. När vi var i byarna 

där smugglarna verkar kunde vi inte ha kameran uppe eller gå ut och ta bra bilder, därför är 

bilden tagen inifrån bilen. Den visar ändå det som vi avser visa. I reportaget om kvinnor har 

vi inte lika mycket bilder, eftersom det är mer faktabaserat och inte lika litterärt berättande. 

Det är även många kvinnor som på grund av kulturella skäl inte vill vara med på bild. I 

reportaget om kärlek har vi helt valt bort bilder eftersom källorna där är anonymiserande. 

Till det reportaget skulle man till exempel kunna använda illustrationer istället för fotografi. 

4.4 Att jobba två  
Vi har jobbat tillsammans under hela processen från idéstadie till färdig produkt. Vi har 

båda två varit närvarande under alla intervjuer och samarbetat under dem. Det har även 

förekommit tillfällen då vi ställt frågor till personer utan att ha den andra precis vid sidan av 

oss. Däremot har vi båda två varit närvarande vid alla de intervjuer som utgör 

examensarbetets grund. Förberedelserna har skett tillsammans och båda har ställt frågor. Vi 

känner inte att det har rört till det, varken för oss eller för någon av våra intervjupersoner, 

då vi varit tydliga med att båda kommer vara närvarande under intervjuerna och det 

fältarbete vi genomfört. Det finns fördelar med att vara två personer som samarbetar i 

intervjusammanhang (Repstad 2007, 111). Det är på så vis två personer som kan tänka och 

ta ställning till intervjupersonens svar, och eftersom olika människor, inklusive oss två, 

fungerar olika öppnar det för en större bredd och mängd följdfrågor. Däremot kan det också 

vara en nackdel och upplevas som hotfullt av intervjupersonen om det är fler än två, vilket 

vi inte varit (ibid). Vi har varit noga med att inte avbryta varandra eller på andra sätt röra 

till det för personerna vi har intervjuat.  

 

I produceringsprocessen har vi jobbat tillsammans väldigt mycket genom att vi diskuterat 

och bollat upplägg, scener och vilka säg som ska vara med i texterna. Men i själva 

skrivprocessen har vi båda skrivit och läst varandras texter och därefter arbetat om dem. 

Sen har vi också suttit tillsammans med texterna i slutskedet för att få bådas input och syn 

på texterna.  

5. Källkritik 
Vi har använt olika typer av källor och olika former av material i det här arbetet. Det ger 

oss flera olika källkritiska problem. Beroende på vad man är ute efter så kan man använda 

sig av normativa eller deskriptiva källor, även kallat kognitiva (Repstad 2007, 118). En 
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kognitiv källa är mer berättande till sin karaktär, medan en normativ källa är mer klinisk. 

En deskriptiv, eller som Sigurd Allern (2015, 106) skriver – kognitiv, källa säger mer om 

åsikter, känslor och upplevelser. De flesta källor är dock en kombination av deskriptiva och 

normativa eftersom det ofta ligger någon slags värdering eller kommentar i det mesta. Ren 

statistik är exempel på normativa källor. I historiska dokument, eller olika slags rapporter 

för att relatera till det material vi använt i vår research, förekommer det dock oftast en 

blandning av dessa olika slags källor. (Repstad 2007, 118 och Allern 2015, 106) I en text 

eller ett journalistiskt arbete skiljer somliga på olika typer av källor. Ett exempel är som 

Ekecrantz & Ohlsson (Allern 2015, 107) föreslår att se vilken roll en källa har i texten – det 

vill säga vad personens syfte är i just detta sammanhang (ibid). De skiljer på tre olika 

huvudtyper: faktagivare, analytiker och normativa källor. Faktagivaren är enligt den 

uppdelningen då ansvarig för sakupplysningar, till exempel ett valresultat eller någon annan 

sakfråga. Det kan både röra sig om en person eller en institution som sitter på någon slags 

kunskapsbas. Den typen av upplysning är av den karaktären att den kan ställas mot en 

annan källa som, om man vill kontrollera sakfrågan, förhoppningsvis säger samma sak. Den 

analytiska källan går ett steg längre i sitt uppgiftslämnande och reflekterar över olika 

sammanhang och uppgifter som den lämnar ifrån sig information om. En normativ källa 

lämnar ifrån sig ståndpunkter och värderingar. En och samma källa kan fylla alla dessa 

funktioner. Allern (2015, 107ff) liknar det vid att en person kan ta på sig olika hattar vid 

olika tillfällen, eller bara i olika uttalanden vid samma tillfälle. Det är därför svårt att alltid 

göra skillnad på - och värdera - källornas ståndpunkter och syfte (Allern 2015, 107-108).  

 

Objektivitet är ett mångtydigt begrepp och under 1920-talet introducerade Walter Lippman 

vad som kallas för objektivitetsnormen (Allern 2015, 59). Inom särskilt nyhetsjournalistik 

har det länge varit det eftersträvansvärda. Målet med den typen av journalistik är att 

motverka subjektiva verklighetsbeskrivningar. (ibid) Att bedöma ett materials trovärdighet 

utifrån bara framställningsformen, att det verkar sakligt, är att låta sig luras. Som Paul 

Repstad (2007, 120) skriver: “En saklig framställning är inte detsamma som ett sant 

innehåll”. Ibland kan en öppet deskriptiv källa vara trovärdigare än en källa som utger sig 

för att vara normativ. På så vis kan man säga att genom att bara se till framställningsformen 

låter man sig luras av objektivitetsnormen. Om den sakliga framställningen bygger på dålig 

bakgrundsresearch och osakliga/tendensiösa källor faller den oavsett. 
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Majoriteten av vårt material kommer från förstahandskällor, det vill säga personer vi själva 

har träffat och som har berättat olika saker för oss. Våra förstahandskällor skiljer sig dock 

åt. Dels är det experter och fältarbetare som har pratat utifrån sina kunskaper och i flera fall 

utifrån en organisation. Detta är också något som kan påverka deras svar. Ett problem vi 

har haft är att det från större organisationer, som till exempel Kvinna till Kvinna och 

UNFPA, har varit svårt att få till intervjuer med personer som inte är experter eller högre 

tjänstemän. Man kan välja att se det som ett sätt att kontrollera mediabilden från 

organisationens sida. Vi har hela tiden försökt förhålla oss kritiska till vad för information 

vi har fått i förhållande till vilken vi, på grund av toppstyrning till en viss del, inte har fått. 

Verksamhetens mål kan styra till synes neutralt material och det är också möjligt att man 

som organisation väljer att lyfta fram den information och de resultat som mest gynnar de 

egna målen. Ett sätt att kontrollera den bilden kan vara att bara låta medietränade personer 

eller personer som är högt uppsatta och kan representera organisationen på det sätt som 

önskas. I fallet med UNFPA blev det väldigt tydligt. Vi intervjuade Elena Gentili som är 

koordinator med ansvar för könsrelaterat våld för UNFPA i Makedonien. Hon är expert 

inom området och var under hela intervjun noga med vad hon svarade och i vilken kontext 

hennes svar återberättas i. Då hade hon också redan innan intervjun betonat att hon behövde 

godkännande högre upp ifrån för att få genomföra intervjuer med journalister och att hon 

inte visste om alla tillstånd hade gått igenom. Vi behövde därför kontrollera allt ytterligare 

en gång, efter vi gjort intervjun med henne. Hennes svar var försiktiga – hon hänvisade hela 

tiden till organisationen och sa aldrig någonting om vad hon själv tyckte. Samtidigt var det 

en givande intervju på så vis att hon har stor kunskap om könsrelaterat våld och situationen 

för kvinnliga flyktingar. Men ett enda uns av kritik mot den egna organisationen fanns det 

inte utrymme för. Elena Gentili var alltså en av UNFPA:s experter, men de hade även 

fältarbetare som arbetar med att implementera det hon tar fram som mål och arbetsmetoder 

på fältet. Dessa fick vi, trots upprepade förfrågningar, inte tillstånd att intervjua. De hade 

inte arbetat lika länge och inte heller på lika hög nivå – däremot kunde de mycket mer om 

UNFPA:s arbete ute på fältet i flyktinglägren i Makedonien. Vi ser det som ett väldigt 

lättgenomskådligt sätt att kontrollera och värna om organisationens rykte och ansikte utåt.  

 

Den andra sortens förstahandskällor vi har använt oss av är människor på flykt, som 

berättar om sina egna personliga upplevelser och känslor relaterade till dessa. En fördel vi 

har är att majoriteten av våra källor har vi träffat öga mot öga, på så vis har vi sett hur de 

beter sig och kunnat tolka deras minspel och inte bara lyssnat på deras ord. Repstad (2007, 
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121) menar att det är att föredra för att på bästa och mest trovärdiga sätt kunna värdera 

sanningshalten i information. En tumregel gällande information och källor är att ju fler led 

som informationen har gått igenom, desto mindre värde kan man lägga vid den (Repstad 

2007, 119). Det bästa man kan göra när man värderar en källas trovärdighet är att jämföra 

den med andra källor som diskuterar samma sak och på så vis komma fram till om den är 

trovärdig eller inte (Repstad 2007, 119). 

 

De berättelser vi fått från människor på flykt är i högsta grad normativa och pratar utifrån 

sina egna upplevelser av något. Gällande de berättelser vi fått från dem, har vi varit tvungna 

att vara källkritiska på ett annat sätt. Det är individer som berättar. Som alltid när någon 

framför en berättelse blir det en subjektiv framställning av något. Känslor och tankar går 

heller inte att hävda att de är osanna. Däremot har vi förhållit oss kritiska till vissa delar i 

berättelser vi fått höra. 

 

Till exempel - en person berättar för oss att hen kommer från Herat och är på flykt för att 

talibanerna bombade. Hen tillhör den förföljda shiamuslimska minoritetsgruppen hazarer 

och var därför extra utsatt, påstår personen. I det här delvis fiktiva exemplet, och liknande 

fall, har vi dubbelkollat fakta. Det går inte att dubbelkolla en rädsla annat än att ställa 

samma fråga två gånger. Däremot går det lättare att kontrollera konkreta händelser eller 

strukturer som någon påstår sig vara ett offer för. I fallet ovan har vi till exempel ha gjort 

såhär: kontrollerat med någon person med större kunskaper än oss om det bor mycket 

hazarer i Herat, kontrollerat om talibaner har bombat i Herat och ställt dessa fakta mot 

personens berättelse. Då blir självklart också följdfrågan: kan vi lita på de källor som vi 

använt oss av för att kontrollera den andra källan? Det avvägandet har vi gjort genom att 

använda kompletterande källor på det vis som beskrivs en bit högre upp i detta kapitel om 

källkritik. 

 

Genom att ställa olika källor mot varandra och dubbelkolla personliga berättelser har vi 

garderat oss för att påstå sådant som inte stämmer i så hög utsträckning som det är möjligt 

gällande fakta. Självklart finns det alltid fallgropar. Vårt examensarbete bygger dock inte 

på fakta, utan snarare på personliga berättelser och betraktelser. Alla dessa är också färgade 

av något. Att en person berättar om hur illa bemött hen blivit av makedonsk polis till 

exempel, det är en subjektiv upplevelse som är svår att kontrollera. Har vi dock ytterligare 

en källa som oberoende av källa nummer ett säger att den också blivit illa behandlad blir 
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informationen trovärdigare – att säga att det är en sanning går dock inte. Skulle vi ha frågat 

makedonsk polis om samma sak, om de använt övervåld till exempel, så skulle den 

självklart aldrig ha erkänt detta. Alla har sin personliga agenda. Detta kallas i mer 

vetenskapliga och journalistiskt korrekta termer för tendensiöst. Med det menas att 

materialet/berättelsen är färgat av något. Fossum och Meyers skriver enligt Sigurd Allern 

(2015, 49) att det kan summeras genom vilka politiska intressen, sociala positioner, 

livshistoria, engagemang eller andra saker som kan påverka en individs intresse i olika 

frågor. Problemet med denna vida beskrivning är dock, som de också påpekar själva, att en 

helt tendensfri källa därmed inte existerar inom journalistiken (Allern 2015 49). Här kan 

man återigen koppla an till problemen med objektivitetsnormen och de naturliga fallgropar 

den alltid har sett till denna syn på källors tendens (ibid). 

 

Att något är tendensiöst har vi tydligast upplevt då vi ställt samma fråga till en alban och en 

makedonier. Deras verklighetsbilder går vitt isär. Beroende på vilken uppväxt och etnicitet 

de tillhör har de helt olika bild av samma verklighet. Vi frågade till exempel om de olika 

folkgruppernas relationer idag och vilka som är de mest åsidosatta. Albaner i Makedonien 

har en historia av att vara diskriminerade. När vi frågade en ung albansk man om detta sa 

han att det fortfarande är så. Han exemplifierade genom att påstå att albanska skolor och 

universitet får mindre resurser än makedonska universitet och skolor i landet. När vi ställde 

samma fråga till en makedonsk kvinna i samma ålder och med motsvarande utbildningsnivå 

blev svaret det motsatta, hon sa att det inte alls stämmer och att det snarare är en fördel att 

vara alban idag när man till exempel söker jobb och gick så långt som att säga att albanerna 

håller på att ta över. På samma sätt upplever afghaner på flykt att de är nedprioriterade och 

att syrier får fördelar under flykten som inte de får. Till exempel genom att de får gå före i 

kön till sjukstugan.  Detta är bara sådant vi har hört och inte kunnat få bekräftat från någon 

som arbetar med sjukvård i flyktinglägret. Något som skulle kunna indikera att det ligger 

något i denna information är att gränsen stängde för syrier sist, afghaner stoppades från att 

resa vidare före. Men en källa som påstår att hen är nedprioriterad gentemot andra grupper 

är färgad av någon av de anledningar som anges ovan. 

 

På samma sätt är våra skriftliga källor i form av olika rapporter färgade av 

organisationernas olika intressen. När man använder dokument bör man kontextualisera var 

de kommer ifrån (Allern 2015, 42). Ju mer känd avsändaren av ett dokument är desto 

lättare är det att värdera äktheten (Allern 2015, 43). Falska dokument har existerat i alla 
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tider och i och med internet har det blivit allt lättare att komma över och sprida falsk 

information. Därmed har behovet av att kontrollera dokuments äkthet blivit allt viktigare 

(ibid). Det Repstad nämner om normativa och deskriptiva källor har mindre att göra med 

äkthet, det är mer en fråga om hur den som skriver förhåller sig till det egna materialet. 

Något deskriptivt kan fortfarande vara sant beroende på hur transparant avsändaren är. Vi 

har i vår bakgrundsresearch använt oss av många rapporter från olika kända kanaler och 

organisationer som Amnesty International, Internationella Röda Korset, International 

Rescue Committee och UNHCR. De är alla exempel på, som Allern (2015, 43) beskriver i 

sin bok välkända avsändare av material, både för oss som journalister och i de fall vi väljer 

att referera till materialet även så för läsaren. Däremot kan innehållet och valet av 

framställning/redovisade resultat vara färgade av organisationens inriktning. För att själva 

kunna avgöra hur vi ska värdera materialet, för att inte bara lita blint på det i och med att 

det kommer från en “trovärdig källa” är det viktigt att sätta innehållet i ett sammanhang och 

använda alternativa källor för att värdera dem.  

5.1 Anonymitet 
En del av den information vi har tillgodogjort oss har varit ”off the record”. I dessa fall har 

det rört sig om redan anonymiserade källor som inte har velat eller kunnat prata utifrån sin 

yrkesroll eller på något vis riskerat något genom att framträda privat. Det finns olika 

definitioner av begreppet. Enligt amerikansk definition innebär ”off the record” att inga 

uppgifter får användas alls. (Hansson 2009, 171). Det kan även orsaka förvirring mellan 

reporter och källa om det inte från början klargörs exakt vad off the record innebär i den 

specifika situationen. Det är viktigt att reda ut exakt vad som gäller så båda parter är på 

samma sida och förstör varandra. I Sverige används termen på ett mer lättsamt sätt där off 

the record ofta innebär att källan får användas men inte citeras eller namnges (ibid). Att 

använda den här typen av källor ska bara göras när det inte går att anskaffa materialet på 

något annat sätt eller när någon riskerar att råka illa ut på grund av att den lämnar 

uppgifterna. Vi har i ett av våra reportage använt oss av anonymiserade källor och ”off the 

record”-information. Då vi har skrivit undersökt och skrivit om den svarta marknaden för 

smuggling och hur den ökar på Balkan efter den allt strängare gränspolitiken, har vi varit 

tvungna att ge källorna möjlighet att vara anonyma. Om vi inte hade gjort det hade vi inte 

kommit över den information som vi gjort. Det finns alltid problem med att använda 

anonyma källor och ett av dem är att allmänheten inte kan värdera informationen på samma 

sätt som om avsändaren varit känd. Det blir journalisten, i det här fallet vi, som står för 
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innehållet. Källans kompetens och motiv blir för den större massan okänd (Allern 2015, 

115). Vi gjorde dock avvägningen att informationen var värd att låta källorna vara 

anonyma.  

 

Att använda sig av anonymiserade källor är att själv ta en större risk, då det är vi själva som 

får stå för innehållet. Vi har i den mån det varit möjligt använt en sekundär källa som 

bekräftar uppgifter vi har fått. Till exempel från personer som har kunnat framträda i sin 

yrkesroll, som Elena Brmbeska (2016) på The Helsinki Committee, hon bekräftar de 

elavbrott som en anonym källa påstår är orsakade av polisen. Hon bekräftar inte att polisen 

är de som är ansvariga för avbrotten, men däremot att det försvinner personer nattetid från 

flyktinglägret Tabanovce i norra Makedonien (Hanson 2009, 171). På så vis kan vi se att de 

uppgifter våra källor angett stämmer in i olika sammanhang och mönster och inte är tagna 

ur sitt sammanhang (Hanson 2009, 174). Vi har i den mån det varit möjligt därmed 

kontrollerat våra källor. Nils Hanson skriver i boken ”Grävande journalistik” att det är 

viktigt att ställa sig själv frågan om: ”har källan en sådan ställning att han eller hon kan 

antas ha tillgång till uppgifterna?” (Hansson 2009, 173). Det har vi bedömt att våra 

anonymiserade källor har genom att väga dem mot dels deras positioner, men också vilka 

vinstintressen och olika tendenser de kan tänkas ha. Vi har hela tiden varit ärliga med våra 

intentioner med informationen och aldrig erbjudit en källa något i utbyte. På så vis har vi i 

den mån det går undvikit att en källa kan utnyttja oss för egna intressen eller egen vinning. 

Eventuellt hade de uppgifter våra källor lämnat anonymt varit mindre uppriktiga eller ärliga 

om de inte hade garanterats anonymitet men detta är något vi bara kan spekulera i, vi anser 

dock att skälen att erbjuda anonymitet i utbyte mot information har varit tillräckliga. I de 

fall vi har använt anonyma källor har det varit personer som har gett oss 

förstahandsuppgifter och vi har ställt många kontrollfrågor. En del uppgifter har vi valt att 

inte publicera just därför att de är för osäkra. (Hanson 2009, 175) Beroende på vilken av de 

tre tidigare nämnda rollerna som en källa kan ha är det olika motiverat att låta dem vara 

anonyma för att kunna behålla sin trovärdighet. 

6. Etik  
Under vårt arbete har vi stött på många etiska problem och svårigheter. I många situationer 

har vi diskuterat fram och tillbaka, vad är rätt sak att göra? Hur ska vi hantera detta? 

Framförallt har vi i dessa situationer haft med oss Svenska Journalistförbundets (SJF) etiska 
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riktlinjer i bakhuvudet. Dessa finns för att ge en indikation på vad som är rätt att göra i 

olika situationer och hur man som journalist ska hantera olika typer av moraliska dilemman 

i sin yrkesroll. Vårt val av ämne och fält har öppnat för många etiska dilemman och 

svårigheter. Vi har hanterat anonyma källor och barn, bland annat. Men också ett ämne som 

är en politisk vattendelare och som åsikterna går isär om. Något rätt eller fel finns inte och 

vi har utgått från vår egen moraliska kompass och journalistförbundets etiska riktlinjer. 

Genom vårt val av fält och ämne har vi försökt representera röster som inte annars hörs - 

kvinnor från en geografisk kontext som annars inte förekommit så mycket i rapporteringen. 

Vår ambition med det har varit att vidga perspektivet av vilkas röster som hörs i media. Ett 

etiskt problem som ofta påpekas i medierapportering är att bara ett fåtal röster kommer till 

tals. På så vis förstärks och reproduceras den negativa bilden av ”den andre” som någonting 

hotfullt (Ward 2009, 303). Att ge röst till de som annars inte hörs, eller är 

underrepresenterade, är en av journalistikens viktigaste grundläggande etiska 

utgångspunkter (Foreman  2010, 186). 

 

Journalister, liksom vetenskapsmän, utgår ofta från en hypotes eller föreställning om vad 

den vill förmedla (Foreman 2010, 188). Den övergripande hypotesen som vi har arbetet 

utifrån kan sammanfattas som att EU är en skurk som i sin tur orsakar olika problem som vi 

har velat belysa. Däremot har våra föreställningar om vilka resultat eller historier som 

skulle exemplifiera detta inte visat sig stämma, eller i alla fall inte varit det vi har kommit 

hem med. En journalists huvudsakliga syfte ska aldrig vara att bevisa en hypotes utan att 

söka sanningen (Foreman 2010, 188).  

 

Istället för att bli nedslagna av detta, vilket vi givetvis blev till att börja med, såg vi andra 

alternativ. Att misslyckas med en story behöver därmed inte innebära att allt varit för givet 

eller att vi kom hem från vår reportageresa tomhänta. Tvärtom har det lärt oss massor att 

”misslyckas”, inte minst i form av ödmjukhet inför varje given situation och sammanhang. 

Vad som hade varit värre än att inte komma hem med den story vi tänkt oss är att antingen 

komma hem tomhänta eller med en falsk historia, med forcerade intervjuer eller vinklade 

budskap (Foreman 2010, 191).  

6.1 Den personliga relationen  
De första dagarna i Makedonien fick vi olika råd från personer som har arbetat länge på 

fältet och är vana vid att varje dag bemöta flyktingkontexten. De råd många gav oss var att 
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inte komma för nära personer i lägret och att hålla en viss distans för att orka. Men för att få 

bra berättelser och för att människor ska öppna sig för oss har vi behövt komma dem nära, 

men inte bara för att vi måste utan för att vi verkligen har märkt att alla bara är människor. 

Det är bara situationen som skapar olika mönster och eventuella hierarkier. Dessa hierarkier 

måste vi som journalister tänka på då vi intervjuat människor, vi kan inte lova någon något, 

vi kan inte svara på vad de ska göra, eller på om gränserna ska öppna igen. Att undvika att 

någon ska hamna i beroendeförhållande eller att någon ska berätta något för oss för att de 

hoppas på att få någonting tillbaka har vi varit noga med att undvika.   

 

Samtidigt har vi kommit nära en del personer på ett sådant sätt att vi också har börjat känna 

med dem som människor och bry oss om dem utöver det journalistiska arbetet. Detta har vi 

tänkt mycket på. De vi har kommit nära, har vi varit noga med att hela tiden berätta om vad 

vårt syfte är och vilka delar av våra samtal som är officiella eller inofficiella, det vill säga 

när vi har pratat med dem som journalister eller som privatpersoner. Här blir den andra av 

Journalistförbundets tretton riktlinjer viktig att följa och tänka på. 

 

”2. Acceptera inte uppdrag, inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån – och ingå inte 

avtal eller andra förbindelser – som kan misstänkliggöra din ställning som fri och 

självständig journalist” (SJF).  

 

Vi har genomgående strävat efter att vara ärliga och öppna med vår roll. Inte tagit emot 

några gåvor eller gett någon något för att själva få något i utbyte. Däremot kan vi ändå ha 

varit i närheten av att ha begått etiska övertramp i relation till detta utan att ha det som 

huvudsakligt syfte. Vi har kommit en del källor nära – det har ibland varit svårt att avgöra 

när vi börjar vara medmänniskor och slutar vara journalister och vice versa. Ingen av de vi 

mött har velat ha något medlidande utan att man möter dem på lika villkor och samtalen 

och umgänget har blivit därefter. Vi anser att det både är det mest etiska i förhållande till 

våra olika källor, men inser också att det i vissa fall kan göra att vi uppfattas som 

tendensiösa. Idealbilden av vad etik är och hur den ser ut i praktiken kan skilja sig åt. 

Kritisk granskning av material anses av många journalister vara en av de viktigaste 

punkterna för att göra ett etiskt försvarbart arbete och det har vi genomgående följt. 

(Ekström & Nohrstedt 1996, 16). Vi kommer nedan gå igenom reportage för reportage och 

vilka andra etiska problem vi har stött på gällande den journalistiska integriteten, 

anskaffning av material och andra aspekter. I vissa fall har samma problem kommit igen i 
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två eller fler reportage och då kommer det bara att diskuteras en gång och hänvisas till i de 

andra reportagens etiska reflektioner. 

6.2 Reportage - Den förbjudna vägen över gränsen 
I reportaget om smuggling och hur den verksamheten fungerar, både för de som är 

smugglare, delaktiga som mellanhänder eller använder sig av dessa för att ta sig vidare på 

sin flykt, har vi haft många etiska dilemman. Dels det stora övergripande problemet med att 

komma personer nära – vi har umgåtts med människorna i reportaget under en längre tid 

och vid upprepade tillfällen. Annars hade inte denna story blivit till. Vi var tvungna att 

komma dem nära för att kunna bygga upp en ömsesidig tillit. Att aldrig erbjuda någon i 

utbyte för berättelser har vi dock hållit på. Däremot hade vi inte heller fått de berättelser vi 

nu sitter på genom att inte etablera en personlig relation. Däremot är det viktigt att vara 

medveten om och öppen med den relationen. 

 

I det här reportaget har vi erbjudit alla källor källskydd. Det är inte bara en etisk riktlinje 

utan även en brottslig och straffbar handling att bryta. Namnpublicering är en vanlig etisk 

frågeställning som journalister brottas med och i de fall en källa är extra utsatt kan det vara 

motiverat. Att visa hänsyn inför den personliga integriteten blir här viktigt av flera skäl 

(Ekström & Nohrstedt 1996, 111). Dels för att de som berättat saker för oss skulle kunna 

råka illa ut om deras identitet röjs, som till exempel personen som varit mellanhand mellan 

smugglarligor och människor på flykt. Flera i hans närhet som varit involverade i 

verksamheten har åkt fast och sitter nu fängslade. 

 

Att vi väljer att samarbete med en källa som är engagerad i brottslig verksamhet kan 

motiveras av att ett av journalistikens syften, på makronivå, är att belysa olika förhållanden 

och missförhållanden i samhället. För att göra det utan att försöka visa den bild av 

verkligheten som är den bekväma, lagliga måste man göra avväganden. Att sträva efter 

sanningen (i den mån den existerar) och objektivitet (i den mån det går att vara objektiv, 

detta diskuteras i andra delar av reflektionsrapporten) kan ibland göra att vi som 

journalister behöver samarbeta med personer som inte lever efter samhällets regler. Vi ger i 

det här reportaget en mer nyanserad bild av smugglare och personer engagerade i detta än 

vad som traditionellt ges. På så vis hoppas vi kunna bidra till en mer nyanserad 

verklighetsbeskrivning än vad som annars visas upp i media. 
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Ibland kläms man som journalist mellan allmänintresset och att vara sann mot publiken och 

att skydda en källa. En bra story kan i dessa fall utebli att bli berättad – vi har genom att 

anonymisera våra källor kunnat gå balansgång mellan dessa två parter. (Ekström & 

Norhstedt 1996, 112) Vi har inte heller kunnat använda bilder på vissa personer framifrån i 

och med att källorna har fingerade namn och är garanterade källskydd. 

6.3 Reportage - Barn på flykt 
Att jobba med barn är alltid svårt av etiska skäl. Vi har, som vi skrivit ovan, varit noga med 

att alla intervjupersoner har varit medvetna om vilka delar av våra samtal som ska användas 

och vilka som är inofficiella eller privata. De har alltid vetat när vi spelar in dem och när 

mikrofonen har varit på eller av. När vi har pratat med barn har detta fallit till viss del. Ett 

barn på mellan 3-9 år, som de flesta av de vi intervjuat har varit, är inte medvetna om vilka 

konsekvenser deras samtal kan få eller om vart det kommer publiceras. Alla barnens 

föräldrar har dock godkänt att deras barn är med på bilder som kanske kommer att 

publiceras tillsammans med de korta intervjuer vi har gjort med dem. Samtidigt finns det en 

övergripande problematik med att intervjua barn oavsett föräldrars godkännande eller inte 

(SJF). En del menar att det är självklart att barn ska få höras medan andra menar att de inte 

har den konsekvensanalys som behövs för att fatta det beslutet och det därför är att utnyttja 

barnen.  

6.4 Reportage - Rädsla som en del av vardagen  
Ett av de största etiska problemen i fråga om vårt reportage om kvinnor handlar om 

bildpublicering som en följd av kulturella förhållanden. Som vi skrivit så är de flesta av 

våra intervjupersoner i detta examensarbete från Afghanistan – ett land där kvinnor 

förtrycks av patriarkala strukturer. Som en följd av dessa anses en kvinna som är med på 

bild uppmärksamhetssökande och frisläppt – något som är absolut förbjudet. Som följd av 

det, så är det få kvinnor som vill vara med på bild. De skulle, om de blir tillbakaskickade 

till Afghanistan, eller på grund av att de är vana vid dessa strukturer och lever sina liv 

utifrån dem, kunna bli misshandlade, våldtagna eller utsatta för andra typer av hedersvåld. 

Vi har fått det här berättat för oss, både av olika respondenter och experter som bekräftar 

varandras uppgifter. 

 

Vi har velat lyfta röster och perspektiv som inte annars hörs, men måste göra 

inskränkningar i det egna arbetet av respekt för våra respondenter och deras säkerhet. Vi 

har fått ta bilder av flera kvinnor mot löftet om att aldrig publicera dem och kommer 
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självklart att respektera detta efter överenskommelse. Att överträda det löftet handlar inte 

bara om att bryta ett förtroende utan kan leda till att någon på riktigt hamnar illa ute. Här 

finns det inget allmänintresse som kan motivera att publicera dessa bilder. 

 

Många av de uppgifter vi har fått i det här reportaget kommer från experter eller kvinnor 

som berättar om andrahandsuppgifter, sådant som de hört eller sett hända andra. Experterna 

refererar till strukturer och forskningsrapporter som i sin tur grundar sig på observationer. 

Ju fler steg från förstahandskällan informationen kommer ifrån, desto mindre tillförlitliga 

och mindre värdefulla är uppgifterna. Det är inte heller optimalt då det är svårt att bekräfta 

allt och sanningsvärdet i det vi fått berättat. Något experter trycker på är dock att detta är ett 

vanligt problem – kvinnor som själva har upplevt något återberättar, på grund av att det är 

känsliga ämnen, gärna det som att det är hänt någon annan. Detta är inget vi vet, men det är 

möjligt att vi har varit med om detta i våra intervjuer. I reportaget om kvinnor och i de 

intervjuer som vi gjorde då var en av de största utmaningarna, just för reportagets skull, att 

det var svårt att få kvinnor att berätta om sina upplevelser. Dels på grund av de strukturer 

som gör att kvinnan i den kulturella kontext de kommer från ofta är den som skuldbeläggs 

om de utsätts för våld eller sexuellt våld. Men också för att det är personligt, jobbigt att 

prata om och fruktansvärda händelser. 

 

En del påtryckningar kan legitimeras genom att vi arbetar mot ett större mål – att sprida 

kvinnors berättelser med förhoppningen om att deras problem ska börja diskuteras mer. Det 

går dock inte att använda det som skäl för att få någon att må dåligt eller berätta om sådant 

som personen upplever är för tungt att prata om. I en situation med en kvinna grät hon och 

förklarade att det har hänt saker som för henne är för jobbiga att prata om. Hon hade dock 

inget problem med att berätta mycket annat och vi ville eller kunde inte pressa henne mer, 

även om de upplevelserna hon inte kunde prata om rent journalistiskt hade varit bra att ha 

på band för vårt reportage skull. Den typen av överväganden har varit nya för oss att 

behöva göra och vi har lärt oss väldigt mycket. 

6.5 Reportage - Kärlek utan gränser  
I reportaget som handlar om en relation mellan två unga människor har vi valt att fingera 

namn även här. Detta främst med tanke på tjejens situation som gör att vi inte kan lämna ut 

hennes namn. I det här fallet har vi brottats mycket med hur vi ska göra. Hon är ung, bara 

18 år gammal, och medieovan. Hon lever också under en stor press från familj och 
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omgivning som är traditionell i sitt sätt att tänka. Den här tjejen bor i Sverige sedan tre år, 

men kommer ursprungligen från Afghanistan/Iran. Precis som vi beskrev det ovan, så har 

kvinnor i den afghanska kulturen många problem och svårigheter att brottas med för att inte 

bryta mot sociala normer och koder. Den här tjejen brottas med dessa problem i sin vardag 

varje dag, något som inte framgår så tydligt i reportaget då det fokuserar på det fina i 

hennes relation till pojkvännen som är på flykt. 

 

Något som i sig är ett etiskt dilemma, att vi som journalister har ”castat” eller rollsatt så 

som det passar storyn, genom att utelämna vissa delar som skulle komplicera och störa den 

historia vi vill berätta, som också den är sann, men inte lika enkel som det ger sken av. Där 

har vi valt att utgå från den hypotes vi har arbetat utifrån på ett sätt, och allmänintresset. Vi 

vill skildra de problem som Fort Europa, i egenskap av en skurk, skapar. Ett problem är att 

människor separeras och att de lider av de stängda gränserna. 

 

Tjejen säger själv ja till att medverka med både bild och namn och vi tänkte till en början 

lyssna på henne angående detta, men ju mer vi fick reda på om det sammanhang hon 

befinner sig i desto tydligare framträdde riskerna. Liksom de problem som vi beskrivit 

under reportaget som handlar om kvinnor från Afghanistan gäller det även för den här 

tjejen. Hon är fast mellan att själv vilja vara en fri, självständig svensk tjej och en familj 

och mamma som är kvar i de afghanska värderingarna om hur en kvinna ska bete sig. 

Hennes mamma säger nej till att låta henne vara med på bild, men ja till att dela med sig av 

sin historia med pojkvännen. Vi har diskuterat detta fram och tillbaka, rent faktiskt har vi 

här en person som är myndig och därmed får bestämma över sig själv. Vi får publicera 

bilderna. Å andra sidan är hon ung och en del i en kulturell kontext som hon försöker bryta 

sig fri från. Som journalister här får vi själva välja hur långt vi är beredda att gå för vår 

historia. Vi är medvetna om att det skulle bli både bättre och trovärdigare med korrekta 

namn och bilder men skulle i så fall kanske kunna sätta vår oerfarna källa i en farlig 

situation. Vi har också diskuterat att detta beslut kan vara att se över hennes huvud – att hon 

återigen känner att hon inte får styra över sitt eget liv och fatta sina egna beslut utan att vi 

gör det över hennes huvud. Till historien och situationen kring den här tjejen hör också att 

det finns hot om hedersvåld. Hon uttrycker det själv i samtal med oss att om hon skulle gå 

emot sin mamma i fråga om att till exempel flytta hemifrån så skulle hennes mamma ”döda 

henne”. Vi frågade flera gånger hur hon menade, om det bara var en beskrivning av att 

mamman skulle anse att hon var död (socialt och i deras relation) död för henne eller om 
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hon menade på riktigt, fysiskt döda. Hon sa att det var det sistnämnda. Tjejen har också en 

lillebror som är 16 år gammal – precis den ålder då han skulle kunna bli ett hot mot henne. 

Genom att väga allt detta mot varandra kom vi fram till att vi inte vill riskera något genom 

bild- och namnpublicering. 

7. Reflektion 
Under våren tillbringade vi en månad i Makedonien. Vi utgick från huvudstaden Skopje 

som ligger i den norra delen av landet. Därifrån var det en dryg halvtimmes bilfärd till 

flyktinglägret Tabanovce. Som vi skriver ovan är vi där flera gånger i veckan för att göra 

intervjuer och observationer genom att dels följa några olika organisationer i deras arbete 

men också för att vara där på egen hand. Efter nästan fyra veckor åker vi hem och har 

intervjumaterial och observationer från fältet med oss. 

 

I vårt projekt har vi producerat fyra olika texter för att visa på hur människors olika 

livsöden påverkas av EU:s allt mer stängda gränser. Från början var det inte givet att vi 

skulle skriva dessa texter då vi ämnade skriva om ”Kvinnor på flykt”. Men då vårt 

ämnesval föll fick vi tänka om och något som var med oss hela tiden var frågan vi gång på 

gång fick: ”När öppnar gränsen?”. Som vi skrivit ovan har vi haft många intervjuer och 

mycket material, dock var det sorterat utifrån en annan frågeställning och ett annat ämne. 

Det var brokigt och till en början svårt att navigera i materialet, men vi hade historier som 

vi ville berätta och som vi stött på längs vägen i arbetet med ”Kvinnor på flykt”. Vi började 

därför jobba med dessa.  

7.1 Reportage om olika livsöden 
För att skildra människors olika livsöden försökte vi också täcka flera aspekter, dels kärlek, 

barn och hur det är att vara kvinna och vara på flykt. Men också de olika flyktvägar 

människor tvingas ta när gränserna inte öppnar. Texterna gör nedslag och skildrar en eller 

några personer och deras verklighet. Den förbjudna vägen över gränsen porträtterar en man 

som försöker ta sig från Tabanovce, Makedonien, vidare till EU och blir kompis med en 

man som jobbar med smuggelligor och som själv är smugglare. Den vanliga stereotypa 

smugglaren försvinner i mötet med honom. Han är snäll, omtänksam och vill väl - men 

samtidigt utnyttjar han situationen genom att tjäna pengar på människorna som är på flykt.  
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Genom att prata med barn om deras framtidsdrömmar och vad de vill bli när de är stora har 

vi också fått med det hopp som finns bland människor på flykt. Vi valde att göra reportaget 

Barn på flykt som ett fotoreportage där bilderna är mer i fokus. Barnen drömmer bland 

annat om att bli läkare, ingenjörer och tandläkare, precis som många barn här. Vi ville visa 

på att barn på flykt har drömmar precis som andra barn, drömmarna tar inte slut vid 

gränsen. Något som var genomgående i nästan alla barnens framtidsdrömmar var att hjälpa 

annat, något som berörde oss och även säger något om den situation de är i och de personer 

som drabbas i den rådande världsordningen. 

 

Tanken på att vara kvinna och på flykt har funnits med oss hela tiden, det är svårt för alla 

men det är ännu svårare för en grupp som också utsätts för trakasserier och sexuellt våld. 

Det material vi hade från vårt ursprungliga projekt var experttungt och vi valde då att göra 

en lite tyngre och mer faktabaserad text som belyser de svårigheter och den verklighet 

många kvinnor möter. Detta kompletterades av de vittnesmål och berättelser vi fått från 

olika kvinnor vi mött. En bild av en konstant närvarande rädsla för kvinnor på flykt trädde 

fram, och det har vi velat skildra i ett av våra reportage. 

 

Våra känslor är något vi inte kan styra över, de försvinner inte heller bara för att man är på 

flykt. I reportaget Kärlek utan gränser försöker vi visa hur gränserna påverkar en relation 

och människorna i den. Längtan efter den man älskar och viljan att ta sig vidare och förbi 

gränsen växer för varje dag. Reportaget är ett nedslag hos två människor på varsin sida 

gräsen, men det skildrar samma relation från olika perspektiv. 

 

Tillsammans utgör dessa fyra texter en mångfacetterad bild av olika livsöden och hur de 

stängda gränserna påverkar deras olika situationer. När terminen började hade ingen av oss 

skrivit reportage som var så långa eller hade så många olika källor som de i 

examensarbetet. Hantverket och arbetsformen var därför delvis ny för oss. Vi såg det som 

en utmaning och ett sätt att växa i våra roller som journalister och ett sätt att lära oss mer. 

Det har varit en utmaning att bygga upp texterna med en tydlig dramaturgi och med en 

motor som driver texten men det har varit en lärorik process. Att inte komma hem med det 

material vi från början väntat oss påverkade också själva skriv- och produktionsprocessen. 

Istället för att komma hem med ett enhetligt och sorterat material, kom vi hem med en 

brokig samling intervjuer och med olika intryck. Det blev ytterligare en utmaning för oss, 

att ta oss an detta material och hitta nya vinklar i det. Vi var tvungna att bearbeta det igen. 
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Många detaljer som vi observerat på plats i Tabanovce var inte längre relevanta, men i och 

med att vi var nyfikna på det mesta så hade vi ändå skrivit ner observationer för andra 

uppslag att göra senare. Det var dock en jobbig mental process att släppa ämnet “Kvinnor 

på flykt” då det kändes som ett nederlag, men nu i efterhand känns det som rätt beslut då 

man inte kan eller ska forcera fram en historia - det hade snarare varit ett större “nederlag”. 

En lärdom av detta har varit att alltid vara vaksam och uppmärksam på saker som händer i 

periferin av sitt ämne. Vilka andra berättelser kan det finnas? Vår nyfikenhet var vår 

räddning.  

7.2 Att möta lidande  
Att komma ut på fältet i en situation där människor har flytt för att klara sina liv och saknar 

alla de basala nödvändigheter, materiella ting och annat som vi tar som självklarheter har 

inte varit lätt. Vi har stundvis varit både arga och ledsna under arbetets, men istället för att 

låta det bryta ner oss har vi försökt förvandla det till en drivkraft. Att skildra enskilda 

individers öden i skuggan av större system och strukturer har varit ett av arbetets syften. Vi 

har därigenom velat visa på en annan sida av flyktingsituationen genom att lyfta de röster 

och perspektiv som annars inte berättas. Genom att förmedla berättelser och perspektiv som 

vi anser behöver lyftas har varit en stark drivkraft under arbetets gång och har fått oss att 

fortsätta även när något har känts svårt. Om vi har lyckats med detta fullt ut vet vi inte, men 

vi hoppas att vi kom en bit på vägen.  

 

Något som varit genomgående under arbetets gång och som genomsyrar vår resa och den 

kontext vi befunnit oss i är att möta människor som lider. Att säga att somliga inte gör det 

vore att förringa och försköna situationen, samtidigt som ingen eller väldigt få personer vill 

uppfattas som offer. En kontext i vilken människor är på flykt är inte vacker eller 

okomplicerad. Att få komma till EU eller få komma till trygghet var deras största dröm och 

mål. Det blev plötsligt väldigt tydligt hur olikt vi människor behandlas. Det faktum att vi 

själva har kunnat checka ut från flyktinglägret när vi varit klara för dagen, medan andra 

personer - med samma behov som vi - varit kvar, har varit märkligt och svårt att hantera. 

Det är inte ett fysiskt lidande så mycket som det är ett psykiskt lidande, väntan och 

ovissheten om när gränserna ska öppna tär på människorna. Att möta detta lidande har varit 

jobbigt då ingen av oss tidigare varit i en liknande situation. Vi har fått lära genom att göra.  
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De personer vi pratat med och frågat vad de hoppas på, eller vad de vill ha, har svaret varit 

en säker plats eller trygghet för sig och sin familj. På ett fält utanför lägret Tabanovce där 

omkring 300 syrier satt fast i flera veckor, var situationen fruktansvärd och miserabel. Den 

första gången vi var där hade det regnat i flera dagar i streck innan. Det var lera överallt och 

eldar för att hålla uppe värmen. Det luktade sur ved som det kan göra på valborg när det 

regnat. Människorna hade lätt på sig allt de hade och de hade inte haft tillgång till rinnande 

vatten eller tillräckligt med mat på lång tid. Mitt i det hamnade vi, utan att kunna påverka 

situationen. Känslan av orättvisa har aldrig varit så stark som där. Samma känsla infann sig 

när vi besökte lägret Idomeni som ligger i Grekland. Här har omkring 14.000 personer, när 

det var som värst, suttit fast i ett inofficiellt flyktingläger i månader. Sociala koder hade på 

ett sätt upphört att gälla till förmån för ren och skär överlevnadsinstinkt. Att se denna typ av 

krissituation på så nära håll eller att befinna sig mitt i den har påverkat oss och vår syn på 

både människor och omvärlden. Det svåraste har dock varit att hantera mänskligheten som 

fortfarande finns i denna situation, inte den råa misär då det är lättare att skapa en distans 

just därför att den är så svår att ta till sig. Vi har blivit bjudna på fika och suttit och pratat 

med människor på flykt i deras barack, det var mentalt nästan svårare.  

 

En av de starkaste upplevelserna vi hade, just angående att möta lidande och människor 

som har det svårt, var i Idomeni. En man, vars fru var gravid, blev mördad i Syrien. Han 

ber oss om att ta med hans son, som sitter bredvid, till Sverige för där de har släkt. När 

försökte förklara att det inte går blev mannen med all rätt arg och ville att vi skulle gå. Det 

gav så många olika nivåer av skuldkänslor. Vi mådde dåligt för att vi sa nej, men samtidigt 

kan vi gå därifrån och fortsätta vårt liv. Mannen däremot är kvar och mår självklart också 

dåligt men av helt andra anledningar. Det gav motstridiga känslor av ”vilken rätt har jag att 

må dåligt i all den här misären?” samtidigt som att skulden konstant var där.  

 

Vi har hela tiden pratat om det vi sett, hört och upplevt. Det har varit en stor fördel att vara 

två då vi har kunnat hantera och prata om våra upplevelser. Att inte känna skuld för hur 

världen ser ut har varit en annan aspekt av situationen vi diskuterat. Att vi inte kan förändra 

eller hjälpa mer än genom att lyssna och försöka förmedla de historier vi får höra och vad 

de är ett symptom av. Men att bara kunna berätta en bråkdel av de historier vi hört har 

stundvis känts frustrerande.  
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7.3 Avslutande kommentar  
Vi började terminen med att tänka att vi skulle skriva om kvinnor på flykt, men det 

utvecklades till fyra texter om flykten till EU. Mycket av denna reflektionsrapport har 

kommit att handla om hur vi i processen bytte ämne, hur vårt huvudtema skiftade och blev 

bredare. På vägen har vi stundvis känt att vi har famlat - och då har det varit till stor fördel 

att vara två. Det har även varit givande att ta med oss hur det är att arbeta journalistiskt 

tillsammans med någon annan. Att alltid respektera varandra och ta varandras tankar och 

åsikter på allvar har varit viktigt under hela processen och troligtvis det som har gjort att 

samarbetet har fungerat under hela processen. Tillslut kom vi ändå fram tycker vi. Genom 

de texter som vi skrivit i detta projekt har vi försökt skildra olika individers livsöden och 

hur dessa påverkas av EU:s allt mer stängda gränser. De är alla olika men visar alla en liten 

bit av den verklighet som kan finnas för människor på flykt.  
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Den förbjudna vägen över gränsen 
När gränserna på Balkan stängde, var det med omedelbar verkan. Människor gick 

från att vara på väg, till att vara fast. Vägarna in till EU blir allt färre och farligare 

och i gamla smuggelbyar i Makedonien längs den serbiska gränsen byts varor mot 

människor. Rashid, en kille på flykt från Afghanistan, är god vän med Nikola, 

taxichauffören som har kontakt med smugglare. Tillsammans ger de en bild av hur 

smugglingen går till.  

 

(För bilder se bilaga Den förbjudna vägen över gränsen.) 

 

I en liten svart Skoda City Go, helt klart byggd för ett land med en annan vägstandard än 

Makedonien, rullar vi mot Vaksince och Lojane som är de två byarna där smugglare håller 

till. I bilen har vi med oss Edian, som är född och uppvuxen i trakten. 

 

– De här byarna har alltid varit smuggelbyar, ända sedan början av Jugoslavien, förklarar 

Edian medan vi skumpar fram i den stackars lilla Skodan. 

 

Då – i det nu forna Jugoslavien – smugglades allt från frukt och grönsaker till vapen och 

knark via de här orterna. Nu har varorna bytts ut till människor. När vi närmar oss den 

första av byarna ber Edian oss att ta ner mikrofon och kamera.  

 

Vägen är krokig, folktom och hålig. Vaksince och Lojane är snarlika, med små stenhus med 

tak av rödbruna tegelpannor på båda sidor av vägen. I utkanten av den lilla byn Lojane 

stannar vi på en höjd och tittar ut över hustaken och fälten som breder ut sig som en dal så 

långt vi kan se. Edian pekar ut vilka hus smugglarna bor och verkar i. Hus med orangea 

hustak sträcker ut sig nedanför oss som ett lapptäcke. Små innergårdar med klätterväxter 

och järngrindar ligger insprängda mellan taken och de gråbeigea fasaderna. Inte en enda 

människa syns till.	 

 

Edian är alban och kan den lokala kontexten utan och innan. Rösten är lågmäld och han 

pratar snabbt på flytande engelska men med en grov brytning precis som en klassisk 

filmskurk från Balkan. Han berättar att smugglarna som håller till i Lojane och Vaksince 

har tre “safe-houses”. Smugglarna är som kungar och lokala albanska personer hjälper dem.  
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På vägen tillbaka stannar vi i Lojanes lilla centrum för att handla i den lokala butiken. 

Den kan inte vara mer än trettio kvadrat. Höga hyllor fyllda med matkonserver, glasburkar 

och allt annat som behövs täcker väggarna från golv till tak. I kylen står det precis som 

överallt Coca Cola och Fanta. Vid kassan står tre män och pratar. När vi drar upp den slitna, 

gnälliga dörren tystnar de. Stämningen är tryckt och männen väntar på att någon av oss ska 

säga något.  Med stirrande blickar riktade mot oss tar vi varsin burkcola i kylen. Männen är 

rädda och aggressiva i sitt sätt att prata när de efter några långa sekunders tystnad frågar ut 

Edian om vilka vi är vad vi gör där.   

 

– En del av byborna hamnar i kläm mellan polis och smugglare. De varken vågar eller kan 

prata med polisen då de är rädda för att kopplas samman med smugglarna. Samtidigt är de 

rädd för smugglarna som styr byn och vill inte heller att de ska koppla samman dem till 

polisen. Det är därför de inte vill prata med oss, förklarar han när vi sitter i bilen.  

 

Edian frågar om vi vet hur albaner annars brukar bemöta och prata med varandra. Det vet vi 

inte.  

 

– Albaner brukar skratta och skoja. Vi är öppna mot varandra oavsett om man känner 

varandra eller inte. Men inte här, här är alla främlingar ett hot. 

 

Makedonien är ett litet land, ungefär lika stort som Småland, inklämt mellan Serbien och 

Grekland. Landet är en republik styrd av en president och premiärminister. Det största 

partiet är kristdemokratiska VMRO–DPMNE. Makedonien saknar kust men det finns 

mycket höga berg och många djupa dalgångar. De interna konflikterna är många, både 

politiskt och mellan de olika etniska grupperna, framförallt mellan makedonier och albaner. 

Smala vägar slingrar sig i bergen. På samma sätt som vår lilla bil hoppar runt osäkert på 

vägarna skakar det politiska systemet i Makedonien. Valskandalerna avlöser varandra. Få 

saker fungerar som de borde, säger folk. Den femte juni är det nyval på grund av tidigare 

valfusk. Många rycker bara på axlarna åt situationen. Det är enklare att sluta bry sig än att 

försöka åstadkomma förändring. Högt uppsatta tjänstemän och politiker avslöjas i 

korruptionsskandaler nästan som på löpande band. År 2014 var det en stor 

avlyssningsskandal som uppdagades och såväl sittande regering som oppositionen är 

bekräftat skyldiga till att ha köpt röster. 
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Politiken är inte något någon ger sig in av idealistiska skäl utan snarare för att tjäna pengar, 

påstår en anonym källa som är jurist och arbetar för demokratiska val i landet. Att utnyttja 

systemet är mer regel än undantag. Artan Murati jobbar även han som jurist i Makedonien 

och berättar att även polisen i Makedonien är korrupt. Korruptionen yttrar sig på olika sätt. 

Både genom övervåld mot flyktingar, mutor och annan lätt kriminalitet. Inom polisen finns 

det en inofficiell polis och hierarkin är tydlig. De åtråvärda tjänsterna finns i huvudstaden 

Skopje och de minst eftertraktade är de i flyktinglägret Tabanovce. Polisen i lägret tar sig 

större friheter och tänjer på lagarna, berättar Artan. Det är inte så noga eftersom ingen 

verkar veta vad som egentligen pågår. Ingen vill jobba med flyktingsituationen. Det säger 

mycket om landets inställning generellt. Chansen att få asyl är liten, och det är knappt ens 

någon som försöker. Få personer på flykt drömmer om en framtid i ett land som enligt 

många källor verkar ha gett upp om sig själv. Under en period när flyktingströmmen var 

som störst kunde omkring 10 000 personer passera genom landet varje dag. Makedonien 

var, eller är, det första landet längs den så kallade Balkanrutten, den vanligaste flyktvägen 

genom Europa för de som vill norrut. Från Grekland reser människor vidare genom 

Makedonien, Serbien, Kroatien, Slovenien och vidare upp.  

 

Elena Brmbeska är forskare på The Helsinki Committee, en organisation som jobbar 

med mänskliga rättigheter. Hon förklarar hur människosmugglingen har börjat bre ut sig i 

Makedonien sen gränserna längs Balkanrutten stängt och att utländska smuggelligor håller 

till i byarna Lojane och Vaksince som ligger längs den serbiska gränsen. 

 

– Vi har information om att det finns olika smugglarligor, bland annat pakistanska ligor, 

som verkar i områden kring lägret i Tabanovce. De stänger in grupper av flyktingar i hus i 

byarna nära gränsen. Där utsätts de för våld och omänskligt behandlade i allmänhet. Alla 

känner till det här, alla vet att smugglarna är där och kan till och med se dem verka. 

Smugglingen och människohandeln är väldigt stor i Makedonien just nu. Det finns 

flyktingar, eller illegala migranter som en del föredrar att kalla dem, som sitter fast i byarna 

nära lägret Tabanovce. 

 

När gränserna på Balkan stängde fastnade nära 1500 människor i Tabanovce, ett läger som 

egentligen bara är till för 500 personer. I takt med att tiden går och inget händer ökar 

desperationen att ta sig därifrån och vidare. Taggtrådsstängslet runt Tabanovce sträcker sig 
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upp mot en klarblå himmel och förkroppsligar EU:s stängda gränser. Hit men inte längre. I 

och med att det inte på något lagligt vis går att korsa gränserna på Balkan längre blir andra 

alternativ allt mer vanliga och synliga.  

 

En annan dag i Kumanovo, en mellanstor makedonsk stad nära den serbiska gränsen, står 

vi på ett torg med färgglada parasoll och väntar på Rashid. Han är en lång och smal kille på 

23 år, som ofta drar sig i håret för att se till att det ligger som det ska. Frisyren med det 

snaggade håret på sidorna och den längre lugg är prydligt skött. Idag kommer han direkt 

från frisören. Han är oftast glad, och det går fort att få en personlig jargong. Han har alltid 

mycket att göra och är en sån person som många tyr sig till. Både på gott och ont. 

 

En dag för lite mer än sju månader sedan när Rashid var på jobbet i Kabul, Afghanistans 

huvudstad, förstörs huset där han och hans familj bor av en bomb. Hela hans familj, pappa, 

syster och två bröder, dör. Bombdådet var ett av talibanernas många attentat. Det är svårt 

för honom att berätta i detalj om den dagen, han benämner det hela tiden som “det där 

hemska som hände”. Mer vill han inte säga. Vi har frågat flera gånger men hans blick 

försvinner varje gång iväg någon annanstans, han börjar prata om något annat. Just det här 

vill han inte dela med sig av. Men annat berättar han gärna om.  

 

– Jag är utbildad industridesigner och har jobbat med designuppdrag för olika företag, 

förklarar han. På sin telefon visar han bilder och filmer på avancerade konstruktioner som 

han gjort. Ögonen lyser upp när han pratar om jobbet.  

  

Kontoret han jobbade på i Kabul låg långt från familjens hus och han visste inte vad som 

hänt med familjen innan han kom hem. Det som samma morgon varit ett hem fyllt av liv 

och rörelse var nu en mörk ruin. Han kunde inte stanna. Ensam utan någon närstående kvar 

i Afghanistan hade han inget annat alternativ än att fly. Många av hans släktingar har flytt 

till Europa och lever sedan några år tillbaka i Tyskland och Belgien.  

 

Fram till dagen då allt “det där hemska hände” hade alltid familjen varit Rashids fasta 

punkt. Men redan innan familjen dog hade han planer på att lämna Kabul för att ta sig till 

sin fästmö som bor i Sverige. Hon bor i norra Sverige tillsammans med sin mamma och två 

syskon, de kom från Afghanistan till Sverige för några år sedan. Rashid ville vänta och 

planera flytten och resan mer, men när familjen dog såg han inget annat alternativ än att ge 
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sig av på en gång. Utan några saker kvar att packa gick det lätt för honom att ta sig vidare 

till Iran där han bodde en kort tid hos en vän. Han har fortfarande inte hunnit tänka igenom 

det som hänt, “det där hemska”. Flykten vidare från Iran har även den varit kantad av 

svårigheter. 

 

– Vi var 27 personer till att börja med men när vi kom fram till Turkiet var vi bara 22, 

berättar Rashid. En person, jag vet inte om det var en kvinna eller man, satt på en häst. När 

iransk polis började skjuta mot oss träffades hästen och den ramlade ner för berget och 

försvann tillsammans med personen. Sen försvann även ett barn som vi letade efter länge 

men aldrig hittade.  

 

Han kom till Makedonien i samband med att gränserna stängde och då tog det stopp. Han är 

fast i lägret Tabanovce och har varit här i flera veckor.  

 

Rashid är sen till vårt möte på torget med färgglada parasoller så vi sätter oss vid ett litet 

träbord på ett café och tar en kaffe. Till slut kommer han gående över torget genom 

folkmassan och vinkar glatt när han får syn på oss. Med sig har han sin kompis Nikola, 

född och uppvuxen i Kumanovo. Nikolas engelska är knagglig men förståelig. Ibland måste 

han leta efter orden. Det var längesen han behövde prata såhär mycket engelska, men det är 

inget som stör honom. Han har hela tiden ett leende på sina läppar. Klädd i prassliga 

träningsbyxor och en t-shirt med tryck på ser han bekväm ut. Han berättar om Kumanovo, 

som vi upplever som ett kaos. Bilarna kör hejvilt och tutar helt utan synlig förklaring. Han 

skrattar, det är inte första gången en utomstående säger så. Sen ett år tillbaka jobbar Nikola 

som taxichaufför, men han är egentligen stadsplanerare. 

 

– Jag pluggade infrastruktur och samhällsplanering på universitetet i Bitola, men kan inte 

jobba med det för det finns inte några jobb. Men att köra taxi just nu tjänar jag bra på, 

förklarar Nikola.  

 

Bitola ligger söderut och är Makedoniens motsvarighet till svenska studentstäder som Lund 

eller Uppsala. Men för ett år sedan blev han arbetslös och hela hans liv förändrades. Utan 

inkomst och sysselsättning bestämde han sig för att skaffa taxilicens. Han hade annars varit 

i gott sällskap som arbetslös i Makedonien. I landet ligger den officiella arbetslösheten på 
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över 30 procent men många menar att den egentligen mycket högre. Nikola tog därför 

saken i egna händer. Han ville inte gå sysslolös. 

 

Nikola och Rashids vänskapsrelation började i Nikolas silverfärgade taxibil. De är nu 

nära vänner och deras jargong får en att tro att de har känt varandra i flera år. Rashid lånar 

pengar av Nikola och betalar tillbaka senare, de skrattar åt filmklipp på Youtube och kan 

sitta tysta tillsammans utan konstigheter. Körningarna mellan flyktinglägret Tabanovce och 

Kumanovo, som ligger en bilfärd på femton minuter från varandra, blir allt fler. Det är en 

stor risk Nikola tar när han kör Rashid och hans vänner till Kumanovo. Det är inte tillåtet 

för Rashid att vistas utanför lägret och det är därför inte heller lagligt för Nikola att köra 

honom. Priset för taxiresan går därför upp och för en resa som egentligen kostar runt 50 

kronor betalar Rashid det dubbla.  

 

Det är inte bara Rashid som åker i Nikolas silvriga bil utan han kör fler från lägret på nästan 

daglig basis numera. Ju längre tid gränserna är stängda, desto mer ökar behoven av att 

komma ifrån lägret för en stund eller köpa mer mat. Rashid är en av de som får skjuts med 

Nikola, den som känner honom bäst och kan ringa när som helst. Han har varit i 

Makedonien i över 50 dagar nu. Trött och uppgiven berättar han om sin längtan efter att ta 

sig ifrån därifrån och vidare till Sverige. I lägret cirkulerar många rykten om smugglare. 

För Rashid är allt som kan ta honom vidare tänkbara alternativ. Samtalet tar plötsligt en 

vändning. Förslag om falska pass och hyrbilar diskuteras. Lite försiktigt berättar Nikola att 

han vet att taxichaufförer är mellanhänder till smugglare.  

 

– Det är första gången jag berättar detta för någon. Kan jag lita på er? frågar han  

 

Avvaktande tittar han på oss. Rashid känner redan till delar av Nikolas historia, och vet vad 

han gör. Han är en av de taxichaufförer som samarbetar med smugglarligorna. I och med att 

vi känner Rashid ganska väl vid det här laget väljer Nikola att fortsätta berätta. Han tar det 

från början och visar oss Facebook-profiler med namn och bild på de olika ledarna från 

smuggelligan han jobbar med. De ser ut som helt vanliga killar. En uppdaterade nyligen sin 

profilbild. På bådas Facebooksidor står det att de kommer från Kabul.  

 

– Allt är väldigt organiserat. Jag har kört människor från olika platser runt om i 

Makedonien och oavsett vilket pris jag säger så betalar flyktingarna. Jag kan ta minst 250 
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euro per person från Gevgelija i södra Makedonien, som gränsar till Grekland, för att sen 

köra till byarna Lojane och Vaksince. För en hel taxi blir det 1000 euro, förklarar Nikola.  

 

Rashid sitter med och lyssnar. För honom är det inte lika stora nyheter. Ändå är han en av 

dessa personer på flykt som Nikola har tjänat pengar på. Han verkar inte bry sig om det 

utan fyller i med det han vet. Rashid har försökt korsa gränsen till Serbien flera gånger 

tidigare. Det har uppenbarligen misslyckats. En av gångerna kom han hela vägen till 

Kroatien. Vid gränspassagerna klättrade han ut ur det skrangliga tåget och hängde under 

tågens underrede. Krampaktigt höll han sig fast med sina fingrar. Innan tåget hunnit få upp 

farten igen klättrade han in. Hjärtat någonstans i närheten av halsgropen. Men han blev 

tagen i Zagreb och tillbakaskickad av polisen. Han berättar om sina olika flyktförsök som 

om det vore en promenad i parken. Rashid vill inte stanna i Makedonien men vägarna 

vidare in till EU har blivit allt färre och farligare. Smugglarna kan utan problem välja bland 

alla desperata människor som vill vidare norrut sedan gränserna in mot EU stängde i mars.  

 

– Det är så enkelt! Smugglarna tar flyktingarna över gränsen till Makedonien från 

Grekland. Sen ringer de mig och jag hämtar upp dem på den makedonska sidan. Jag är allt 

för smugglarna, de har ingen annan som kör den sträckan, fortsätter Nikola sin berättelse. 

 

Nikola umgås allt mer med Rashid och andra som bor i Tabanovce. Det är bra personer 

förklarar han. De gör bra saker och han vill hjälpa dem på de sätt som han kan, vilket blir 

att skjutsa runt dem där de önskar. Rashid kan höra av sig till honom på alla möjliga 

klockslag.  

 

– Nikola är bra, han är inte som andra taxichaufförer eller smugglare jag har träffat, säger 

Rashid om honom. 

 

Samtidigt som Nikola bryr sig och är snäll samarbetar han med smugglarligor vars 

medlemmar är kända för att misshandla och våldta. Alla personer på flykt som ger sig av 

till smuggelbyarna gör det med en klump i magen. Men alternativen för att resa vidare är få 

så en del tar risken.  

 

En dag lyckas två killar från Tabanovce ta sig till Österrike utan hjälp av smugglare. Det 

lyckade försöket blir en mental startpunkt för flera i lägret. Den osynliga men starka 
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gränsen blir mindre övertygande. Det är inte längre en avlägsen tanke att ta sig in i EU, 

utan något som faktiskt är möjligt. Viljan att ta sig vidare blir allt starkare. Samtidigt 

kontaktar polisen som arbetar i Tabanovce Rashid. Han ska samla ihop ett trettiotal 

människor från lägret som vill vidare. Polisen ska hjälpa dem. Det är dock inte av välvilja 

polisen tar dem över till Serbien utan det kostar. I stora militärliknande bilar, som en pick-

up med tak och väggar av tältduk, ska polisen sen köra dem över gränsen. När det är dags 

att korsa gränsen får Rashid besked om att de måste vänta. Den serbiska polisen övervakar 

gränsen för noga just nu, och de är kända bland människorna på flykt för att vara 

våldsamma. Dagen innan det är tänkt att Rashids grupp ska korsa gränsen blir en annan 

grupp av människor upptäckta och skickade till Grekland. För att inte riskera något väntar 

Rashid och de han har samlat ihop. Det är makedonsk polis som säger att det är bäst så. 

 

Dagarna går. I lägret finns inte så mycket annat att göra än att vänta. Serbisk polisen drar 

efter några dagar ner på sina patrulleringar och de gör ett försök att passera med den 

makedonska polisen. Livrädda och fulla med hopp sitter de i polisens fordon, de släpps i 

skogen en bit in i Serbien. Men här tar det slut, serbisk polis tar fast dem. De blir än en 

gång tillbakavisade och flera av Rashids kompisar blir misshandlade. Rashid har bilder på 

deras blåmärken som han vid ett senare tillfälle skickar. Precis lagom hårt för att inte skada 

någon på riktigt.  

 

Han berättar hur de i den kalla natten gick de huttrande tillbaka över gränsen i svår och 

bergig terräng. Timmarna gick och när det nästan var morgon kom de tillbaka till 

Tabanovce. I ett andra försök några dagar senare släpps de av samma makedonska polis i 

den serbiska skogen. Efter flera timmars vandring hämtar serbiska taxichaufförer upp dem. 

Fyra timmar senare och efter raka motorvägar och milslånga småvägar, för att undvika 

polis, kom de fram till Belgrad. Här kontaktar Rashid en smugglare som ska hjälpa honom 

och femton personer över gränsen till Ungern. Numret har han fått av Nikola.  

 

– Smugglarna lämnade oss i skogen precis vid gränsen, men på den serbiska sidan. Vi var 

så hungriga. Vi hade ingen mat utan åt bara lite bröd på tre dagar. Vi tog tid på polisens 

vaktschema med mobiltelefonerna och en klocka. Varje morgon fanns det en lucka på 

femton minuter, förklarar Rashid över telefon från Budapest. 
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På helspänn iakttar de under de tre dagarna i skogen gränspolisens vaktbyte och turas om 

att sova några få timmar var i skift. Tidigt på morgonen den tredje dagen, när det 

fortfarande är mörkt, smiter de över till fots. Luckan i vaktschemat varar enligt deras 

tidtagning i femton minuter och de bestämmer sig för att chansa och ta tillfället när de har 

det. Alternativet är annars att vänta en dag till men hungern och kylan gör sig påmind. De 

vandrar i flera timmar, livrädda för att bli upptäckta. Ingen har skor eller kläder som är 

anpassade för flera dagar i en skog. Tunna jeans och gympaskor står inte emot mycket.  

 

– Det har varit ett helvete. Mina vänner blev misshandlade, men det är så det är… säger han 

innan han måste avsluta samtalet.   

 

Rashid och de andras väg fortsätter. I Budapest splittras den större gruppen på femton 

personer, alla har olika slutdestinationer och mål med sin flykt. De allra flesta vet dock vad 

de är på väg till. En person, en familj och en chans till arbete, en säker plats.   

 

(FOTNOT. Observera att alla medverkande i reportaget egentligen heter något annat i 

verkligheten.) 

 

 

 

 
	

	
	

	
	
	



	 54	

Barn på flykt 
Redan innan många barn lämnar sina hemländer har de traumatiska upplevelser i 

bagaget. I en del flyktingläger finns det utrymmen där barnen får vara barn för en 

stund. Följ med och träffa barn i Idomeni, Gevgelija och Tabanovce där de leker, 

ritar och berättar om sina framtidsdrömmar. 

– Jag har tandvärk, så jag vill bli tandläkare och hjälpa andra när jag blir stor, 

berättar Diana, 5 år, som bor i lägret Tabanovce i Makedonien. 

 

En solig dag i norra Makedonien är det picknick i det gröna. Barnen springer runt i nytt, 

ljusgrönt vårgräs och leker något som ser ut som kull. Två killar är mitt uppe i vad som ser 

ut som en vänskaplig brottningsmatch. De fnissar samtidigt som armarna vevar mot 

varandra. Bara en kort promenad bort, över ett tågspår och genom en liten skogsdunge 

ligger flyktinglägret Tabanovce. I både Gevgelija och Tabanovce, flyktingläger i 

Makedonien, finns det barnvänliga utrymmen, som lekrum, där barnen kan få vara ifred, 

leka med varandra eller sitta och rita.  

 

Många ritar teckningar som visar sånt de har varit med om och sitter enligt volontärer i 

timmar med sina papper fyllda av färgglada hav och båtar framför sig. Efter ett tag börjar 

många barn att öppna upp sig, berättar volontärer och fältpersonal som arbetar med barnen i 

flyktinglägren. Resan från Turkiet till Grekland har lämnat avtryck hos många och det syns. 

 

– Att teckna fungerar för många barn som terapi. De tecknar olika motiv, allt från familjen, 

träd och blommor till båtresan över från Turkiet. Det är mycket vatten och båtar rent 

generellt, förklarar Jesper Frovin Jensen, emergency field coordinator för UNHCR, som på 

svenska kan översättas till att han är samordnare för arbetet i flyktinglägren i Makedonien. 

 

Väggarna i lekrummet är fyllda av olika färgglada motiv som barnen ritat och lämnat efter 

sig när de rest vidare. Det är inte bara båtar, vatten och berg utan även andra saker. Många 

ritar familjen, bilder på hus eller blommor och solar. Teckningarna är ljusa, gjorda med 

enkla färgpennor. På många står det namn. 

 

Många, för att inte säga alla, barn är traumatiserade när de kommer till ett flykting- eller 

transitläger. Antingen från sina hemländer eller på flykten från dem. En flicka från Syrien 
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berättar om att hon inte blir rädd när tågen plötsligt mullrar förbi lägret som från 

ingenstans. 

 

– Jag är inte rädd för tågen när de åker förbi, för jag är van vid bomberna hemma, säger hon 

utan att blinka. 

 

Många barn tvingas växa upp snabbt och blir som små miniatyrer av vuxna - de slutar stoja 

och stimma och får något allvarligt i blicken. Små saker gör stor skillnad för barn som 

befinner sig på flykt och i utsatta situationer, genom de barnvänliga utrymmena får barn 

vara barn för en stund. Möjligheten till det gör dem enligt UNHCR och UNICEF bättre 

förberedda inför den fortsatta färden.  

 

På den grekiska sidan, i Idomeni, klär barnen ut sig med fjädrar och får sina ansikten 

målade av volontärer. Höga skratt bland tälten som stått uppe i veckor. Några barn har fått 

ett par ballonger som de blåser upp och stolt visar. På ett öppet fält samlas en stor 

barngrupp. Det är dags för lek. Olika aktiviteter organiseras för barnen nästan varje dag och 

uppslutningen är stor. Alla vill vara med. Stora ögon tittar med spänning runt omkring sig. 

Ur stora högtalare spelas det glad musik och barnen rör sig runt, håller varandras händer 

och hoppar upp och ner. Ordet kollo, snurrar snabbt förbi i hjärnan innan det försvinner 

iväg lika snabbt. 

 

En bit bort bildas det kö vid ett hopprep som snurras runt i luften, när någon snubblar på 

repet får den hoppa ur och lämna plats åt nästa. Koncentrationen är stor. En flicka är nära 

och ramla och alla skriker till innan hon snyggt räddar sig. Marken är ljusbeige som den 

blir när ett fält regnat sönder och blivit till lervälling, för att sen torka ihop igen. Några få 

grästuvor sticker här och där.  

 

På ängen i Tabanovce sitter människor i grupper och äter mat och pratar. För att komma hit 

hoppar alla över ett tågspår och går genom högt, vassliknande gräs och sneddar över ett 

fält. Det har regnat mycket och en liten flod av lerigt vatten har bildats innan ängen brer ut 

sig. För att komma över måste man hoppa, barnen får hjälp. Då och då dundrar ett tåg förbi. 

Plötsligt och våldsamt.  
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På gråa fleecefiltar sitter människor i grupper. De matchande filtarna är inte en lustig 

slump, de har vid en närmare titt alla UNHCR:s logga. Picknicken är inte en vanlig 

lördagsutflykt utan de som sitter i gräset är alla på flykt och bor i lägret Tabanovce i norra 

Makedonien. Idag känns det dammiga lägret avlägset fast det bara rör sig om ett hundratal 

meter. Det pratas och skrattas, kvinnor sitter i grupp tillsammans och barnen låter. Inne i 

lägret är många annars dämpade. Gräset är grönt och det luktar vår. Alla lever upp - det 

dammiga lägret känns långt bort fastän det bara rör sig om en kort promenad och några 

hundra meter. Några killar har hämtat sött, varmt chai-te från Café Mercy som de delar ut 

till alla som vill ha - fiket som ligger inne i lägret drivs av en grupp sydafrikanska 

volontärer.  

 

Då och då kommer en boll flygande genom luften. Vill man inte få den på sig är det bäst att 

se upp. Här har barnen också drömmar om framtiden, favoritmaträtter och favoritfärger. 

Här är några av barnen i Tabanovces framtidsdrömmar. Ett genomgående tema är viljan att 

hjälpa andra. 

 

Dorsa, 6 år, Afghanistan  

  – Jag vill hjälpa andra, har jag tänkt på. Så jag vill bli doktor så jag kan hjälpa till. 

 

Zahra, 7 år, Afghanistan 

– Jag vill bli designer för jag älskar kläder. Såna som är fina, därför vill jag bli en sån som 

designar bröllopsklänningar.  

 

Diana, 5 år, Afghanistan 

– Min dröm är att bli tandläkare när jag blir stor. Jag har ont i mina tänder och det vill jag 

inte att någon annan ska ha. Så jag vill hjälpa andra som också har tandvärk. 

 

Tamin, 7 år, Afghanistan  

– Jag drömmer om att bli ingenjör när jag blir stor. Jag vill bygga stora och höga hus, och 

höga torn.  

 

Setayesh, 5 år, Afghanistan 

– När jag blir stor vill jag bli polis, jag tycker om att röra på mig och det gör poliser. Jag 

har inte varit rädd för poliser när vi har flytt. 
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Fatima, 9 år, Afghanistan 

– Jag tror att jag vill bli läkare. Det verkar spännande. 

 

Zeynab, 7 år, Afghanistan 

– Jag vill hjälpa sjuka människor med olika saker. Jag tror doktor är bra att bli då. 

 

Mohammed, 11 år Afghanistan  

– Jag vill bli civilingenjör. Min pappa och mina äldre bröder är det och håller på med 

husbyggen. Jag vill fortsätta på det de gör. 

 

Amir Ali, 2 år, Afghanistan 

Amir Ali gillar musik. Enligt hans pappa, som är musiker, vill han att Amir Ali ska satsa på 

samma karriär när han blir stor. 
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Rädsla som en del av vardagen 
På sin flykt utstår kvinnor fler och större hot än män. De riskerar att utsättas för 

könsbaserat våld och trakasserier. Men ändå flyr nu allt fler kvinnor sedan gränserna 

till EU stängts och anhöriginvandringen begränsats. Trebarnsmamman Zara är sen 

en månad tillbaka fast i lägret Tabanovce, i norra Makedonien.  

- Jag är rädd för att något ska hända mig eller mina barn, men framförallt barnen. 

Att någon ska ta dem ifrån mig är min värsta mardröm.  

 

I flyktinglägret Tabanovce är det stimmigt. Barn är ute och leker och många är i rörelse 

hela tiden. Människor står i matkön, spelar med bollar eller står i grupp och pratar. Ögonen 

bländas när solen lyser på det ljusa gruset. De vita barackerna smälter nästan samman med 

gången. I den lilla vaktkuren checkar vi in och går över det gråa, ljusa gruset som täcker 

marken. Det knastrar när vi sätter ner fötterna och skorna täcks av damm. Flera personer 

ber om att få sin bild tagen eller vill berätta sin historia. Men de som syns är bara män, 

kvinnorna lyser med sig frånvaro. Ibland skymtar de förbi när de snabbt ska ta sig från 

dusch eller toalett tillbaka till baracken, gärna i sällskap med någon annan. Var är 

kvinnorna? 

 

– Det är nästan bara män som rör sig ute. Kvinnor och barn är inne i barackerna, förklarar 

en fältarbetare från en av de närvarande människorättsorganisationerna i Tabanovce.  

 

Tabanovce var tills gränserna längs Balkanrutten stängde i mars i år ett transitläger där 

människor passerade på väg norrut. När trycket var som störst kunde omkring 10 000 

personer per dag passera genom Makedonien. Människorna hade då 72 timmar på sig att 

passera landet, om de inte ville söka asyl. Sen gränserna stängde har Tabanovce blivit ett 

permanent läger, utan den standard som sådana egentligen ska hålla. Stora vita tält, som 

brukade vara sitthallar, har gjorts om till öppna sovsalar. 

 

– När gränserna var öppna erbjöds en del snabbspår, det vill säga, att utsatta grupper på 

flykten fick åka vidare snabbare än andra. Det rörde sig framförallt om kvinnor och barn 

som reste själva, säger Elena Gentili som jobbar på UNFPA, FN:s organ som arbetar för att 

säkra alla individers sexuella och reproduktiva hälsa runt om i världen, i Makedonien.  
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Att på det sättet skynda på flykten var ett sätt att skydda olika svaga grupper från att hamna 

i utsatta situationer, som en flykt utgör. I tider av kris och krig blir kvinnor och barn alltid 

extra sårbara. Josefin Karlsson på organisationen Kvinna till Kvinna, som arbetar för att 

skydda kvinnor i kriser, krig och konflikter, berättar att när en situation förändras så går alla 

roller och förhållanden mellan dessa tillbaka till de mest basala grunderna. Det vill säga, de 

går tillbaka till uråldriga strukturer. Männen är de som ska ut och kriga och stå upp för 

nationsstaten, vilket lämnar kvinnorna själva. Det är delvis det som gör att kvinnor på flykt 

är en extra utsatt grupp i de strukturer och den ordning som råder. Sårbarheten för olika 

grupper tar sig olika uttryck i olika kontexter och sammanhang.  

 

– Att som kvinna fly ensam med barn innebär att du inte bara måste skapa ett säkert 

utrymme för dig själv utan också för dina barn. Det vill säga, för mellan kanske en till fyra 

individer till, förklarar Josefin Karlsson. 

  

Kvinnor flyr inte i lika hög utsträckning själva som män. Detta har ofta två olika 

anledningar. Den ena är att mannen i familjen har gått bort som följd av krig. Efter sig 

lämnar han fru och barn som tvingas ge sig av på flykt, en flykt som utan honom kantas av 

ännu fler svårigheter. Den andra anledningen är att ursprungsplanen var att kvinnan och 

barnen i familjen skulle komma efter mannen som anhöriginvandrare. Nu med de nya 

reglerna som många länder har infört är inte det möjligt längre. Därför tvingas kvinnan och 

barnen ut på flykt på egen hand för att på så vis försöka nå det land som mannen redan 

befinner sig i. Flyktingströmmen till Europa har fram till nyligen bestått av mest män. 

Tanken i många familjer har varit just denna, att mannen flyr före och att kvinnan och 

barnen kommer efter. På så sätt slipper de korsa gränser, åka båten över Medelhavet och ta 

sig genom Europa, och kan istället komma efter sin man till ett säkert land. Men i och med 

att anhöriginvandringen har begränsats i många länder i EU har det påverkat många 

familjer och kvinnor har i högre utsträckning gett sig ut på flykt ensamma med sina barn för 

att komma efter till det land där mannen redan befinner sig och då på egen hand, med 

barnen. UNHCR, FN:s flyktingorgan rapporterar, att antalet kvinnor som kommer över 

Medelhavet blir allt fler.  

 

I Tabanovce bor Zara, en kvinna på 28 år, hon har flytt själv från Afghanistan med tre barn 

som är 4, 7 och 9 år gamla. Hennes väg från Afghanistan har inte varit lätt och hon säger att 
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hon har varit rädd hela tiden. Hon var i Turkiet i en månad, något hon beskriver som ett 

helvete. 

 

– Jag var där med mina tre barn och hade många problem. Vi är på flykt själva eftersom 

min man blev mördad av talibaner i Afghanistan för fyra år sen, förklarar hon. 

 

Hon undviker att röra sig själv i lägret, och har haft det svårt längs med flyktvägen. Hela 

tiden finns en rädsla för att någonting ska hända henne, men framförallt barnen. Att någon 

ska ta dem eller skada dem har varit och är fortfarande hennes största farhåga. Hot, 

trakasserier, slagsmål och obehagliga närmanden har varit hennes vardag i flera månader. 

Flera månader har gått sen hon senast var trygg. För barnens skull håller hon ihop, men det 

är med nöd och näppe. Intrycket hon ger är skört. Minsta lilla sak kan få henne att rycka till 

och hon pratar tyst och snabbt på farsi. Nästan väser fram orden som om hon önskar att de 

inte var sanna, eller åtminstone inte hennes egna.  

 

Hela tiden håller hon ett öga på vart barnen är. Det är Fatima som är nio, Zaynab som är 

sex och Mohammad som är fyra. Mohammad föddes i samband med att mannen dog och 

bara Fatima kommer ha minnen av sin far kvar med sig när hon växer upp. Under de fyra år 

som gått sen hennes man dog har Zara jobbat med äldre människor i Afghanistan. I ett litet 

rum i anslutning till jobbet har de fyra levt tillsammans i ett litet, trångt rum. Varenda krona 

som gick att spara, det var inte många, har Zara sparat för att kunna fly. Målet är ett nytt liv 

där hennes barn kan få ett bra liv och vara trygga. Hon har en syster i Sverige som hon inte 

träffat på flera år. Målet är att ta sig dit. Resan har inte varit lätt varken för henne eller 

barnen. De har sett mycket de önskar att de inte behövt se. Zara berättar om gravida 

kvinnor som råkat illa ut och även dött. När Tabanovce var ett transitläger syntes det 

problemet även här, vittnar en anonym läkare från Röda korset om. 

 

– Det hände vid upprepade tillfällen att kvinnor som var i behov av vård, oftast på grund av 

graviditet, inte fick det. Deras män ville snabbt vidare till nästa land istället för att låta sin 

fru undersökas, berättar den kvinnliga läkaren. 

 

Patriarkala strukturer slår mot alla grupper i samhället men på olika sätt. Medan män 

anses mest kapabla att fly och försvara andra i tider av krig, ökar även kvinnans utsatthet 

och underordning. Enligt Josefin Karlsson från Kvinna till Kvinna förstärks rådande roller 
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och ställs på sin spets. Det våld som generellt drabbar kvinnor tar inte slut för att 

situationen förändras och en kris uppstår. Därför blir flykten fylld av andra, och fler, risker 

för en kvinna än en man på flykt.  

 

– Jag skulle snarare säga att det är tvärtom. Just på grund av att en kvinna måste försörja 

fler personer, blir hon utelämnad till människor som kan hjälpa till att korsa gränser eller på 

andra sätt hjälpa henne på flykten. Med allt det praktiska ökar risken för att bli utnyttjad, 

just därför att antalet situationer där du som kvinna blir sårbar är högre. Situationer där du 

kan utsättas för våld eller bli utnyttjad i blir helt enkelt fler, säger Josefin Karlsson. 

 

Det våld som riktar sig till ett specifikt kön, på grund av dennes kön, kallas för könsbaserat 

våld. Elena Gentili jobbar på UNFPA i Makedonien och är koordinator för arbetet som 

handlar om könsrelaterat våld. Från UNFPA:s kontor i Skopje arbetar de för att säkra 

situationen i flyktinglägren. Genom att observera vilka behov och brister som finns i lägren 

för utsatta grupper är syftet att komma med preventiva lösningar. Det är inte alltid 

könsbaserat våld tar sig fysiska uttryck, utan finns även närvarande genom strukturella 

förhållanden. 

 

Atafa har rest med sin familj från Afghanistan. Hon bor nu i Tabanovce med sin man och 

två döttrar i 20-årsåldern. Hon vittnar om att bland det svåraste och farligaste på deras flykt 

från Afghanistan till Makedonien var båten över från Turkiet till Grekland. De hörde att 

folk dog på den sträckan varje dag. Iran var också svårt, medan kvinnorna fick sitta med 

täckta ansikten uppe i bussen hängde männen under, bara några decimeter från den hårda 

vägen. Atafa menar dock att den största genomgående faran under flykten har varit att vara 

kvinna. 

 

– Vi var rädda just för att vi är kvinnor. Risker som att bli utsatt för våldtäkt gjorde att vi var    

rädda mycket, och hela tiden. 

 

På flykten vittnar kvinnor om att de känner sig utsatta. Både för egen del och för sina 

döttrar eller andra närstående. Den svåraste delen på deras resa, just med tanke på riskerna 

att utsättas för våldtäkt eller annat våld som (generellt) specifikt drabbar kvinnor var i 

Pakistan och gränsen där. 
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– Vi såg smugglare som hade vapen och sköt mot folk. Vid gränsen försvann grupper av 

både män och kvinnor upp i bergen när de inte kunde betala det som polisen begärde. Vi 

vet inte vad som hände med dem. 

 

Redan innan flykten hör många, och framförallt kvinnor, om olika faror på flykten. Att 

inte ha några pengar, eller brist på pengar, är något som kan försätta dem i svåra och utsatta 

situationer. Hemma i Afghanistan hörde de historier återberättas. Om sexuella övergrepp, 

trakasserier, brutala smugglare och det kanske mest skrämmande av allt - familjer vars 

döttrar försvunnit. De valde ändå att fly. Atafa berättar om att hon vill att hennes döttrar ska 

ha en chans att jobba, plugga och leva fria liv. Det kunde de inte i Afghanistan. Samtidigt 

vet hon att hon riskerar mycket, eller kanske allt, genom att ta dem med på flykten. 

 

– Vi har tur som sitter här utan att ha råkat illa ut, säger Atafa. 

 

Det finns ställen längs flyktvägen som är farligare och mer riskabla än andra. Gränser är ett 

tydligt exempel som både Atafa och hennes döttrar pratar om som utsatta punkter, men 

även Josefin Karlson från Kvinna till Kvinna. 

 

– Det är lätt att se att det finns vissa ställen längs flyktvägen där utsattheten är som störst, 

vid gränsövergångar till exempel, förklarar hon från den ljusa soffan. 

 

Andra ställen längs med flyktvägen som är extra utsatta är flyktingläger där många 

individer hålls inom små utrymmen. Runt om i världen, och i Europa, är människor numera 

inhägnade på daglig basis. Så kallade hotspots, det vill säga registreringscenter, för 

människor på flykt sätts upp runt om i Europa, främst Grekland och Italien med kust mot 

medelhavet. UNHCR och andra organisationer har vägrat jobba i dessa hotspots. En protest 

mot de usla förhållanden som råder i dem. På trånga ytor klumpas individer på flykt 

samman. Berättelser om att de suttit med handfängsel och vägrats mat cirkulerar. Ingen vill 

hamna här. Friheten att röra sig är minimal och enskilda individer far illa. Enligt Josefin 

Karlsson är det svårt att i en pågående krissituation säga exakt hur mycket både generellt 

och sexuellt våld som existerar och vem som utövar det. 

 

– Men om jag ska generalisera om på vilket sätt kvinnor utnyttjas i världen, så ja, då är det 

sexuellt. Och det tror jag inte försvinner för att man befinner sig på flykt 
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En kvinna eller person som är underordnad i den rådande maktordningen blir extra utsatt i 

vid känsliga punkter som toalettbesök eller andra instängda platser. Andra orsaker till att 

kvinnor är extra utsatta är att många kommer från kulturer där kvinnor inte är vana vid, 

eller av kulturella skäl inte får, agera som enskilda individer. Att då även ha ansvar för ett 

eller flera barn gör situationen än mer riskfylld, enligt Josefin Karlsson. I alla kulturer och 

sammanhang tar sig riskerna och utsattheten olika uttryck. Ju mer extrem en situation blir, 

desto mer extremt blir också människors beteende och med det även rådande könsnormer. 

 

– I tider av kriser och katastrofer brukar jag säga att könsroller kokas ner till en tjock, 

äcklig sirap av könsroll, säger Josefin Karlsson för att illustrera vad hon menar händer i 

tider präglade av konflikter. 

 

Trebarnsmamman Zara återkommer i alla samtal till den konstanta rädslan. Rädslan för 

att råka illa och för att någonting ska hända hennes barn. Zara bor i en del av lägret som 

SoS Barnbyar förfogar över. Där bor bara kvinnor med barn som är på flykt själva, för att 

de ska få en säker, eller säkrare plats att vistas på. De stora, öppna sovsalarna som byggts 

om efter att lägret blivit permanent, vill hon inte gå nära. Där finns ännu mindre utrymme 

för att hitta ett uns av ro för henne och barnen. Trots att toaletterna i lägret är uppdelade 

mellan kvinnor och män är de den plats hon upplever som mest hotfull. Trots upprepade 

besök i lägret ser vi inte många kvinnor. Det är män som tar platsen i lägret. Trots att Zara 

har tre barn går hon aldrig till duscharna eller toaletterna utan sällskap. Hon upplever 

situationen där som hotfull, med män som stirrar på henne. Och att det är ett ställe där 

många har råkat illa ut. Själv har hon bara råkat ut för verbala trakasserier i anslutning till 

toaletterna men är traumatiserad från andra delar av sin resa. 

 

I Afghanistan hade hon det inte heller lätt innan flykten. Ensam med tre barn var det svårt 

att få det att gå ihop. Fast hon är fysiskt närvarande känns det som att hon hela tiden 

drömmer sig bort. Blicken i de ljusa ögonen har en förmåga att titta överallt utom på den 

hon pratar med. Händerna slingrar sig hela tiden runt varandra och naglarna bär på rester av 

ljust nagellack, håret täcker hon omsorgsfullt av pashminasjalar i olika färg olika dagar. Är 

det kallt har hon en ljusgrå dunjacka och på fötterna sitter ett par slitna gympaskor. I lägret 

finns det grupper av män som dricker alkohol och blir våldsamma, både längs flyktvägen 

och i Tabanovce. Ju längre tiden går och desperationen i lägren ökar, ju mer ökar även 
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alkoholkonsumtionen och konflikterna. När en man kommer fram till bordet där vi står och 

pratar drar hon sig undan. Mannen går inte, utan står kvar och försöker söka kontakt med 

oss alla. 

 

– Hej, hur mår ni? upprepar han ett flertal gånger. 

 

Zaras ögon fylls med tårar och hon ser sig om efter barnen, som är precis bredvid. De fryser 

också till is. Det märks att de står varandra nära. Fatima, Zeynab och Mohammad är 

lyhörda för allt som händer Zara, det märks. Medan Fatima gör allt för att vara glad har 

Mohammad hela tiden något skyggt i blicken. När mannen kommer fram skiftar 

stämningen på bara ett fåtal sekunder. Vi vänder oss mot honom, men han vägrar att gå, gör 

varken närmanden eller ger sig av utan upprepar bara samma fras. Zara kramar våra händer 

hårt och gråter. Hon har tidigare berättat om flyktvägen och hur svår den har varit för henne 

som kvinna. Hennes största önskan är att komma till säkerhet där hon och hennes barn kan 

känna sig säkra. Under flykten har hon varit med om saker som hon inte vill prata om, det 

hon kan säga är att det har varit en fruktansvärd resa med många svårigheter. 

 

– Jag har ingen just nu. Det är bara jag och mina barn, säger hon om den situation hon 

befinner sig i när hon efter en stund återfått talförmågan. 

 

Desto mindre pengar någon som flyr har, ju mer ökar den personens utsatthet. Precis som 

i många andra situationer ger pengar frihet och makt över situationen. Zara har det dåligt 

ställt ekonomiskt efter en lång flykt, mycket både pengar och ägodelar förlorade hon i båten 

över från Turkiet till Grekland. Hennes syster som bor i Sverige skickar det hon har för att 

hjälpa till. Att fly med barn är mer kostsamt än att fly själv och leder till att mer pengar 

behövs. Både för att betala smugglare men också till mat och andra nödvändigheter som 

alla människor behöver. Ju längre tid en flykt tar desto dyrare blir det. Josefin Karlsson 

menar att ingen flyr frivilligt, men väl på flykten gör alla vad de måste för att klara sig och 

för många kvinnor även skydda sina barn. För Zara och hennes barns del fanns de ingen 

möjlighet att vara kvar, och inte heller vända tillbaka efter att hon tagit beslutet att lämna 

landet. 

 

– Jag tror inte att någon människa flyr för att den personen vill fly. Det är 

jätteproblematiskt med de här nya reglerna som flera länder i EU har infört nu, till exempel 
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Sverige som har begränsat möjligheterna för familjeåterförening. Det har tidigare varit 

nyckeln för att inte hela familjen ska behöva ge sig ut på flykt, säger Josefin Karlsson. 
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Kärlek utan gränser 
 

Tonårsromanser är sällan enkla eller fria från bråk. Svartsjukedrama och småbråk 

hör till. Mariam och Sanjar har dock fler problem än så. Med rötter i Afghanistan, 

båda två, lever de just nu vitt skilda liv. Sanjar är på flykt och Mariam är 

gymnasiestudent i Dalarna. Deras relation började trevande via facebookchatten. 

Sanjar var den som skrev först. 

–  Jag tänkte inte att Sanjar var någon jag ville träffa, så jag blockade honom först, 

säger Mariam och skrattar. 

 

Det är en solig dag. Inga löv på träden ännu men ändå så pass mycket vår att solen värmer 

och det går att sitta ute. Vi dricker kaffe ur små koppar med fat och äter småkakor som är 

typiska för en farmor eller mormor att servera. Från vandrarhemmet café och lilla veranda 

syns Siljan på andra sidan en grön äng. Vi glömmer nästan bort varför vi är där – om bara 

träden haft löv hade det kunnat vara en skön sommarsemester. 

 

– Sist vi träffades var förra sommaren i Iran, berättar Mariam på nästintill perfekt svenska. 

 

Klädd i lång svepande kofta med ljusa jeans till ger hon ett blygt men samtidigt mer 

självsäkert intryck än många andra 18-åringar. Håret är kort – snaggat på sidorna med en 

längre lugg struken snett bakåt. Hennes stora, ljusa ögon är förstärkta med kajal. Det är 

första gången vi träffas. Men däremot så har vi hört talas om henne förut, genom 

pojkvännen Sanjar. Förhållande började trevande. De hade gemensamma vänner och kände 

till varandra från Iran, där de båda har bott under perioder av sina liv. Deras historia börjar 

med att Sanjar skriver till Mariam på facebookchatten. Hon blockar honom. 

 

– Jag tänkte inte att han var min typ alls. Hans ansikte var inte fint, han verkade inte trevlig. 

Vad ville han mig? säger Mariam. 

 

Sen en dag ångrar hon sig, tar bort blockeringen och svarar. Från den dagen har de haft 

nästan konstant kontakt. Nu kan de skratta åt att Mariam till en början spelade så svår. Hon 

har bott i Sverige i tre år nu och innan det bodde hon med sin mamma, syster och bror i 

Iran. Få saker har gått lätt för Mariam hittills – ändå, eller just kanske därför – ger hon ett 
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samlat intryck. Innan hon kom till Sverige var hon, hennes mamma och två syskon några av 

de afghaner som lever under usla förhållanden som flyktingar i Iran. Förra sommaren åkte 

hon för första gången tillbaka dit sen hon kom till Sverige. När hon lämnade Iran gången 

dessförinnan var det som en av UNHCR:s noga utvalda kvotflyktingar. 1900 är antalet 

personer som Sverige varje år tar emot från FN:s flyktingorgan. Att åka tillbaka dit 

beskriver hon som jobbigt trots att hon hade sitt svenska pass och enkelt kunde ta sig fram 

och tillbaka. Men det var ändå värt det. 

 

– Jag och Sanjar förlovade oss då, i slutet på förra sommaren i Iran, förklarar hon. 

 

Första gången de sågs i Iran, efter att ha haft kontakt på Facebook och i telefon i över ett år, 

fick de inte ens sitta bredvid varandra. 

 

– Alla vaktade oss noga, det är så det är i Iran och Afghanistan, förklarar hon från den 

soliga verandan. 

 

För Mariams del fanns det påtryckningar från släktingar om att hon, nu när hon väl var på 

plats, skulle träffa en gemensam familjebekant. Det är inte självklart att själv välja vem 

man vill vara tillsammans med och särskilt inte som tjej. Hon stod på sig angående att inte 

träffa familjens bekanta och sa att det var Sanjar hon ville vara med. I slutet av sommaren 

bytte de ringar för att visa att de bara är varandras. Sen var Mariam tvungen att åka hem till 

Sverige igen med sin mamma och sina två syskon för att fortsätta sina studier. 

 

Sedan sommaren i Iran har mycket förändrats och Sanjar är på flykt, något Mariam 

hoppats att han skulle slippa. Att ge sig ut på flykt är aldrig enkelt och nu med EU:s 

förändrade och mer restriktiva politik är det svårare än någonsin att ta sig fram. Tanken var 

att de skulle försöka få honom att komma till Sverige på laglig väg, via UNHCR som 

kvotflykting, som Mariam gjort med sin mamma och sina syskon. Sådana processer tar tid 

och under tiden skulle Sanjar jobba på som vanligt i Kabul. Så blev det inte. En dag när han 

kommer hem från jobbet är hela hans familj död och deras hem förstört. 

 

– Jag kunde inte stanna då. Jag hade ingenting kvar utom min hund, säger han krasst där vi 

sitter på träbänkarna nära den lilla vaktkuren där man som besökare checkar in och ut i det 

flyktingläger där han nu bor.  
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När vi träffar honom i lägret Tabanovce i norra Makedonien berättar han om de olika 

turerna kring sin flykt och om relationen till Mariam, som fungerar som en drivkraft för 

honom att orka vidare. Det är en blåsig men solig dag. En sån som ser varm ut men inte är 

det trots den skinande solen. Från träbänkarna som står under ett stort vitt tält, lite likt ett 

partytält, fortsätter Sanjar berätta. Ibland släpper han ögonkontakten och tittar bort mot 

bergen som sträcker sig högt mot himlen bakom oss. Dagen efter hans familj omkom 

lämnade han bort den stora, snälla hunden till en vän i Kabul och gav sig av till Iran. 

 

Allt han har kvar efter den dagen är Mariam och han såg det som det enda alternativet att 

försöka ta sig till henne, då hon är den enda som han har kvar i livet. Flera av hans 

släktingar har redan flytt till Europa där de lever utspridda i olika länder sen några år 

tillbaka. Han reser direkt till Iran, och söker tillflykt hos en kompis där. Han bor där i någon 

månad. Kompisen är bra på att rita. Mest tecknar han satirbilder som kritiserar regeringen 

och personer med maktpositioner. Sånt ses inte på med blida ögon i länder som Iran. En 

dag är kompisen borta och går inte att hitta någonstans. Sanjar tittar på oss med rak blick. 

Viker inte undan för en sekund. 

 

– Ja, så… Det är lätt att förstå var som hände. 

 

Efter Iran flyr han till Turkiet, via Grekland för att sedan fastna i norra Makedonien, i 

Tabanovce. Hit kom han i samband med att gränserna längs Balkanrutten stängde i mars 

tidigare i år. Ingen får resa vidare utan giltigt pass eller visum. När vi pratar med honom är 

det tio månader sen han sist träffade Mariam, sju månader sen hans familj dog och han har 

under fem månader befunnit sig på flykt. Under de tio månaderna som gått sen de sågs sist 

har de haft nästan konstant kontakt.  

 

– Vi pratar nästan varje timme, förklarar Sanjar. 

 

Sanjars situation de senaste månaderna har varit allt annat än säker. Han har trängts på 

ett överfullt däck på en stor båt, vandrat i berg och sett en person dö mitt framför ögonen. 

Våldsamma smugglare och dagar utan mat är något han knappt reflekterar över längre. 

Ibland dröjer det innan han kan svara eller höra av sig och Mariam blir orolig. Då bråkar 

de. Det händer ofta just nu. Avståndet är svårt att hantera. Istället för att som vanliga par i 
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deras ålder kunna prata om vad de ska äta, göra och vad som hänt under dagen på jobbet 

eller i skolan pratar de om vilka gränser som finns kvar mellan dem och hur det ska gå. 

Pressen att ta sig vidare till Mariam i Sverige är stor. 

 

– Ibland förstår inte Mariam den situationen som jag är i, hon blir arg ibland när jag inte har 

svarat i telefonen på ett tag. Så då bråkar vi. Samtidigt förstår jag att det är för att hon bryr 

sig, men jag vet inte hur jag ska göra annorlunda, säger Sanjar och rycker lätt på axlarna. 

 

På samma sätt blir det fel åt andra hållet. När Mariam är på fest eller iväg på någonting 

hemma i Dalarna blir Sanjar orolig för henne, han förstår inte hennes liv och vad hon gör. 

Han har aldrig varit i Sverige och har svårt att relatera till en stad där det är tryggt att röra 

sig ute ensam kvällstid. Men det de bråkar om mest är småsaker, sånt som andra pratar om 

och lätt kan uppdatera varandra om. Som hennes hår, det som är kort på sidorna och längre 

uppe på huvudet. En tuff frisyr som hon klär i, men som helt plötsligt bara var där. 

 

– Hon bara gör saker utan att säga till! Jag hade ingen aning om att hon skulle klippa sig, 

säger Sanjar surmulet. 

 

Men han är inte arg egentligen. Det är bara jobbigt att inte vara där när något händer utan 

att få veta saker i efterhand. Både sånt som är roligt eller när något jobbigt händer. 

Avståndet märks i de små sakerna, hela tiden. För även om de pratar konstant så går det 

inte att förklara eller berätta allt för någon av dem. Sanjar vet inte hur det ser ut eller luktar 

i Mariams skola och hon vet inte hur det är att bo i ett flyktingläger på Balkan, även om hon 

också har flytt. När Mariam har problem i skolan eller är ledsen kan han inte hjälpa henne 

och det tär på honom. Mariam känner på samma sätt. 

 

– Han berättar inte allt jämt. Ibland säger han att han mår bra, att allt är okej. Men jag ser 

och hör i hans röst att det inte är sant. För hur skulle det kunna vara det när han är på flykt? 

säger Mariam. 

 

Hon vet att han gör så för att skydda henne, men samtidigt blir hon ännu mer orolig vid de 

tillfällena. Parallellt med relationen med Sanjar som är på flykt försöker Mariam få ihop sin 

vardag i Dalarna. Där bor hon ihop med sin mamma, en äldre syster och en lillebror. De bor 

i ett ljusbeige lägenhetskomplex i den mysiga stadskärnan nära en av gatorna där det ligger 
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olika butiker. Pappan bor inte i Sverige utan är kvar i Iran, med sin nya familj. Mariam 

berättar. 

 

– Vi kom hit som kvotflyktingar, ni vet? Via UNHCR. Det är tre år sen nu. Innan det bodde 

vi gömda i Iran i fyra år. När jag var elva och min storasyster tretton ville pappa gifta bort 

oss till två familjekompisar. Det är så det går till i Afghanistan, det är inget konstigt där. 

Men mamma ville inte det, hon ville att vi skulle kunna studera vidare och tyckte att vi var 

för unga för att giftas bort. Det blev ett helvete. Mamma ville skilja sig från pappa, men 

kvinnor har ingen makt över såna saker. Tillslut gick pappa med på skilsmässan. 

 

Även om Mariams pappa är den som i slutändan bestämmer att de ska skilja sig så är han 

inte nöjd. Mariams mamma har vanhedrat honom. Släkten, och framförallt pappans bröder, 

hotar dem till livet. Mariam och hennes syskon också. Hennes lillebror är bara åtta år vid 

den här tiden. Under fyra år lever de gömda i Iran. För att klara livet, som Mariam 

beskriver det gång på gång, får både hon och hennes syster jobba. De syr och städar precis 

som sin mamma. De flyttar ofta eftersom en ensam kvinna i Afghanistan är sedd som 

allmänt villebråd. 

 

– Män tror att det bara är att ta för sig av en kvinna där, så mamma hade det jobbigt. Varje 

gång en man började göra närmanden flyttade vi vidare. Varken jag eller min syster kunde 

gå i skolan under den här tiden. 

 

En dag kommer ett samtal. Mariam är den enda i familjen som är hemma och tar 

telefonen när det ringer. Under de fyra år som då har gått sen de ansökte om att få bli 

kvotflyktingar har processen pågått. Nu är det dags. De är nervösa tiden innan flytten, men 

samtidigt fulla med hopp. Livet de levt sen skilsmässan har varit svårt. I perioder har det 

varit extremt fattigt med knappt någon mat alls och utan att de har kunna röra sig runt fritt. 

Ständigt livrädda för att pappans bröder ska hitta dem. Som kvotflykting har du inget att 

säga till om - du bara tilldelas ett land och en stad och får en flygbiljett dit. Det är exakt det 

som händer Mariam och hennes familj. Från de att de får beskedet till det att de ska flytta 

till ett helt annat land är det tre veckor. Allt är omhändertaget och de anländer till Sverige 

och Dalarna med bara ett par resväskor. Språket är helt nytt. 
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– Jag har lärt mig genom att testa. Jag bara pratar och så får det bli fel. Första dagen i 

skolan hade jag en presentation på svenska, jag tror det gick okej, säger hon. 

 

Hennes strategi att bara köra på med språket har fungerat bra. Det är svårt att förstå att hon 

bara har bott här i tre åt. Det är bara på vissa ord och stavelser som det går att höra att hon 

inte levt med svenskan hela livet. Vissa o:n blir istället u, men vad gör det. Men hon har 

stött på de som inte har trott på hennes förmåga att lyckas. Mariam går på frisörlinjen på en 

gymnasieskola i staden där hon bor. Hon har precis avslutat en praktik på en salong i stan 

som hon pekar ut när vi passerar. Den ligger på en av de större, men fortfarande små, 

butiksgatorna i den lilla staden. Ingen biltrafik och låga hus. Nu har hon slutat där för att 

börja på samhällslinjen till hösten. Hon är redan äldst i sin klass men bryr sig inte så 

mycket om det. 

 

– Studievägledaren sa att det var för svårt med språket för mig att välja samhällslinjen. Men 

jag vill göra det ändå nu, det är mycket bättre för framtiden, säger Mariam. 

 

Hon är målmedveten och beredd att lägga ner tid på skolan. Längre fram vill hon plugga 

vidare, gärna i någon studentstad. Nu när hon hoppat av skolan för att börja om har hon 

däremot fått över. Eller snarare, hon har fått jobb. Eftersom hon pratar både flytande 

svenska och farsi har hon blivit tillfrågad om att jobba som tolk i den skola hon själv gått i. 

Hon berättar om det med upprymd röst. Hon kommer få lön. Kunna klara sig själv, det 

känns både viktigt och stort. 

 

– Och jag vill bo själv, i alla fall för att testa. Det är viktigt för mig att kunna stå på egna 

ben. 

 

Men det finns också en gemensam plan med Sanjar. De vill vänta med att gifta sig, i alla 

fall tre år, och hinna göra allt som vanliga unga par gör. Men tankarna på att det kanske inte 

kommer att gå så lätt för dem finns där, att Sanjar kommer få asyl i Sverige är inte 

självklart. Tankarna på att gifta sig eller bli med barn för att öka chanserna finns i bådas 

bakhuvuden. 

 

– Men jag vill inte ha barn nu, egentligen. Jag vill studera vidare och leva som alla andra, 

säger Mariam. 
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Det blir middag på en pizzeria. Rangliga stolar och bord med en liten duk prydligt 

placerad mitt på varje. I hörnet vid stora fönsterrutor sätter vi oss och börjar äta pizzasallad 

ur burkarna. Samtidigt som maten kommer in ringer Sanjar till vår telefon. Mariam får 

svara. Hon ler när hon tar upp luren och han är förvånad på andra sidan. Alla skrattar. 

 

– Hur mår ni? Vad gör ni? frågar han. 

 

De pratar ett tag på farsi innan vi växlar över till engelska och pratar ett tag allihop innan 

det är dags att lägga på. Sanjar berättar vad han har gjort under dagen. Han är kvar i 

Makedonien och inte så mycket nytt har hänt. Han har varit inne i stan, trots att han och de 

andra som bor i flyktinglägret egentligen inte får det, för att handla mat och andra 

förnödenheter. Matportionerna är små och lägret trångt efter över femtio dagar där. Han är 

trött på att vara fast. Trött på att inte ha ett hem och på att inte kunna vara med Haniyeh. 

 

– Jag önskar jag var där med er! avslutar Sanjar med att säga. 

 

Att vara ifrån varandra påverkar vardagen mycket, effekterna är inte bara bråk utan 

också sömnbrist. Mariam berättar om hur trött hon är, det är därför hon försover sig och 

kommer sent ibland. Ofta sitter hon och Sanjar uppe och pratar halva nätterna eftersom de 

inte kan ses, och om dagarna går hon i skolan. Hon berättar inte så mycket för sina yngre 

klasskamrater om sin pojkvän Sanjar, eftersom hon vet att de inte skulle förstå. Dels så har 

många av dem ingen erfarenhet av att ha en relation, och ännu mindre av att ha det med 

någon vars familj har dött och som är på flykt med allt vad det innebär. Hon håller det 

hellre för sig själv. Det är också lite skönt att få vara som alla andra i skolan. Komma ifrån 

både sin historia innan Sverige och situationen som hon befinner sig i nu. Hon har ett 

speciellt ställe med utsikt över vattnet som hon går till nästan varje kväll för att tänka. 

Solnedgången går ner så det ser ut som att solen doppas i vattnet. Allt färgas för en stund 

rött innan det sakta blir mörkt. Där brukar hon sitta för sig själv eller prata i telefonen med 

Sanjar. Trots det långa avståndet har de små vardagliga rutiner ihop. 

 

– Vi brukar sova tillsammans, över telefonen. Gör vi inte det sover jag dåligt. Jag vill bara 

att han ska komma hit, säger hon.
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(FOTNOT. Observera att alla medverkande i reportaget egentligen heter något annat i 

verkligheten.) 
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Fotobilagor  
	
Fotobilaga	1.	Den	förbjudna	vägen	över	gränsen	

	
Vy över Lojane från bilen. 
 

	 
Elena Brmbeska berättar om byarna Vacsince och Lojane	
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En solig dag i Kumanovo 
 
 

 
EU:s stängda gränser	
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Tabanovce nattetid 
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Fotobilaga 2. Barn på flykt 
 

 
Lek i Idomeni 

 

 
Barnen i Idomeni hoppar hopprep 
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Dorsa, 6 år, Afghanistan 

 
 

 
Zahra, 7 år, Afghanistan 

 



	 79	

 
 

 
Diana, 5 år, Afghanistan 

 
 

 
Tamin, 7 år, Afghanistan 
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Setayesh, 5 år, Afghanistan 

 

 
Fatima, 9 år, Afghanistan 
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Zeynab, 7 år, Afghanistan 

 
 

 
Mohammed, 11 år, Afghanistan 
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Amir Ali, 2 år, Afghanistan 
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Fotobilaga 3. Rädsla som en del av vardagen 
	

	
Stimmigt i Tabanovce 
	

	
Uppdelade toaletter för att öka tryggheten 
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Trebarnsmamman Zara, 28 år 
 

	
Elena Gentili, expert UNFPA 


