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“We are here now!” 
Mobilization and self-organization among refugees at Restad Gård 

 
 
 
ABSTRACT  
Unusually many refugees have arrived in Sweden during the 2010s, only in 2015 did 163,000 
refugees seeking for asylum. Many came because of the war in Syria that has been taking place 
since 2011, but during the period many people have been forced to flee war, violence and natural 
disasters from a number of other countries as well. A large part of the newly arrived were placed 
in refugee facilities while waiting for decision of residence permit. Restad Gård, just outside the 
city Vänersborg, in the west part of Sweden, is one of the biggest refugee facilities in the country. 
This study is about the situation for the newly arrived refugees at the facility, and especially about 
the self-organization a group of refugees started under the name Support Group. Initially, the 
reason for the self-organization was to solve several acute needs and problems at the facility, later 
on it was developed to a new model for including refugees into the new community, and to 
involve themselves in the process. 
 
The purpose of the study was to investigate how self-organization among asylum-seekers in the 
asylum facility was experienced to affect the inclusion process in the new country. Through 
group interviews and individual interviews we have mainly focused on the asylum-seekers' own 
experiences of how their activities influenced the inclusion process and relationships with other 
residents and actors with which they interacted. The asylum-seekers own stories, which are rarely 
heard, are here given a necessary space. We have also asked for experience among other involved 
actors, and we highlight relevant media submissions as well as authorities' actions on the matter. 
It was also our ambition to provide a relatively detailed description of the process during the 
period in question, 2013-2017, in order to document it. Other topics discussed during the 
interviews were how the asylum-seekers were received in the new country; how they experienced 
their time at the facility; how the self-organization started and developed; how collaborations 
with other actors arose and worked; which their goals with the self-organization were; and if they 
think they succeed to achieve these. The media material partly reflects how the group 
communicated its activities outwardly, and partly how local press represented and commented on 
them. Material from the authorities depicts some of the more formal conditions for the asylum 
seekers work and how this partially changed over time. 
 
The study shows that work on self-organization has made a difference for the situation of 
asylum-seekers in several ways; they have created many activities at the asylum facility, which 
reduced the risk of insomnia, passivation and mental ill health during the often long waiting 
period; opportunities for preparing and qualifying for an inclusion process have been improved; 
found methods to quickly bring people into internship and work; people's identities, solidarity 
and control of their own situation have been strengthened; the image of refugees as passive 
victims and aid recipients has been partially challenged; many constructive collaborations with 



  

other actors have been established and they have created a common voice for the group capable 
to claim their own needs and wishes. 
 
At the same time, it appears that perceived differences between groups of asylum-seekers 
sometimes prevent the possibility of reaching all asylum-seekers, and they often have difficulties 
with being recognised as equal, competent and full-fledged partners as conceptions about "the 
other" as dependent, passive and beneficiaries dominate, which tend to worsen when they, by 
other actors, are perceived as competitors for the money that is searchable for inclusion work. 
 
If self-organization among asylum seekers will have the opportunity to continue to develop into 
new inclusion methods, it might contribute to mobilizing the group's resources and thereby a 
faster and smoother inclusion process. Central to this is that practical aspects of inclusion - such 
as work and living, housing, language and education – should be related to ideas about 
identification and inhesion if newcomers social and cultural position are about to change. Crucial 
for success is also how authorities and other citizens will respond to, providing space for and 
utilize the constructive power created by the self-organization. 
 
Keywords: refugees, asylum-seekers, inclusion, self-organization, refugee norm, empowerment, 
participation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 
SAMMANFATTNING 
 
Under 2010-talet har ovanligt många flyktingar kommit till Sverige, bortemot 163 000 sökte asyl 
enbart under 2015. Många kom på grund av kriget i Syrien som pågått sedan 2011, men även från 
ett flertal andra länder har människor tvingats fly krig, våld och naturkatastrofer under perioden. 
En stor del av de nyanlända placerades på flyktinganläggningar i väntan på besked om 
uppehållstillstånd. En av landets största flyktinganläggningar är Restad Gård strax utanför 
Vänersborg. Denna studie handlar om situationen för nyanlända på anläggningen, och framför 
allt om den självorganisering som en grupp flyktingar startade under beteckningen Support 
Group. Inledningsvis var anledningen till självorganiseringen att lösa flera akuta behov och 
problem på anläggningen, senare kom den att utvecklas till en ny modell för att inkludera 
nyanlända i det nya samhället och göra dem själva delaktiga i processen. 
 
Syftet med studien var att undersöka hur självorganisering bland asylsökande på en 
asylanläggning i Västsverige upplevdes inverka på inkluderingsprocessen i det nya landet. Genom 
fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer har vi främst fokuserat på asylsökandes egna 
upplevelser av hur aktiviteterna de anordnat har påverkat inkluderingsprocessen och relationer till 
övriga boende och andra aktörer de samverkat med. Deras egna berättelser, som sällan hörs, får 
här ett behövligt utrymme. Vi har också frågat efter erfarenheter bland andra inblandade aktörer 
samt lyfter fram relevanta mediala inlägg samt myndigheters agerande i frågan. En ambition har 
också varit att bidra med en relativt detaljerad beskrivning av processen under den valda 
perioden, 2013-2017, i syfte att få den dokumenterad. Andra teman som diskuterats under 
intervjuerna är hur de asylsökande blev mottagna i det nya landet, hur de har upplevt tiden på 
anläggningen, hur självorganiseringen startade och utvecklades, på vilka sätt de arbetat för att 
vara ett stöd för ökat självförtroende och kunskaper bland asylsökande, hur samarbeten med 
övriga aktörer kom till stånd och hur de fungerat, vilka deras mål varit med självorganiseringen 
och om de tycker att de lyckats uppnå dessa. Det mediala materialet speglar dels hur gruppen 
kommunicerat sina aktiviteter utåt, dels hur lokal press återgett och kommenterat skeendena. 
Myndighetsmaterial skildrar en del av de mer formella förutsättningarna för de asylsökandes 
arbete och hur detta delvis förändrats under tidsperioden.  
 
Studien visar att arbetet med självorganiseringen har gjort skillnad för de asylsökandes situation 
på flera sätt; de har skapat många aktiviteter på asylanläggningen vilket minskat risken för 
håglöshet, passivisering och psykisk ohälsa under den ofta långa väntetiden; möjligheter att 
förbereda och kvalificera sig för en inkluderingsprocess har förbättrats; hittat former för att 
snabbt få ut människor i praktik och arbete; människors identiteter, gemenskap och kontroll över 
den egna situationen har stärkts; bilden av flyktingar som passiva offer och hjälpmottagare har 
delvis utmanats; många goda samarbeten med övriga aktörer har etablerats och de har skapat en 
gemensam röst för gruppen med kraft att hävda deras egna behov och önskemål. 
 
Samtidigt framkommer det att upplevda skillnader mellan grupper av asylsökande hindrar ibland 
möjligheten att nå alla asylsökande; de ofta har problem med att bli erkända som jämbördig, 
kompetent och fullvärdig samarbetspartner då föreställningar om ”den andre” som beroende, 



  

passiv och hjälpmottagande flykting dominerar och det tenderar att förvärras då de av övriga 
aktörer upplevs som konkurrenter om de pengar som finns att söka för inkluderingsarbete. 
 
Om självorganisering bland asylsökande får möjlighet att fortsätta utvecklas till nya metoder för 
inkludering kan det bidra till mobilisering av gruppens resurser och en snabbare och smidigare 
inkludering. Centralt är då att såväl praktiska aspekter av inkludering – som arbete och 
försörjning, bostad, språk och utbildning – också bör relateras till föreställningar om 
identifikation och tillhörighet, för att nyanländas sociala och kulturella position ska kunna 
förändras. Avgörande för om det lyckas är även hur myndigheter och alla övriga medborgare 
lyckas bemöta, ge utrymme för och ta tillvara den konstruktiva kraft som skapas av 
självorganiseringen.  

 
Nyckelord: flyktingar, asylsökande, inkludering, självorganisering, flyktingnorm, empowerment, 
delaktighet 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

FÖRORD 
 
Tack alla som bidragit med sin tid. Framför allt vill vi rikta ett varmt tack till alla som generöst 
tagit sig tid att ställa upp på intervjuer och delat med sig av erfarenheter, åsikter och insikter. 
Utan er hade det varit omöjligt att skriva denna rapport. Det gäller i synnerhet de 
supportmedlemmar som vi samverkat med, och som ägnat mycket av sin tid åt våra diskussioner, 
vilka samtidigt fungerade som fokusgruppsintervjuer. Tack också till övriga informanter för att ni 
bidragit med er tid och ert perspektiv på dessa processer. Dessutom riktar vi ett tack till 
Interkulturella rådet i Västra Götalandsregionen för finansieringsbidrag, samt till Högskolan Väst 
som bidragit med forskningstid och tryckkostnader. 

Varmt tack! 

 

Högskolan Väst september 2018 

Margaretha Herrman och Carina Kullgren 
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KAP 1. INLEDNING 
 
 

Migration och flyktingströmmar 
Totala antalet flyktingar i världen har ökat. Under 2015 var cirka 60 miljoner människor på flykt 
enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Flyktingströmmarna tilltog under 2010-talet, vilket till stor del 
beror på att kriget i Syrien bröt ut 2011. Över 4 miljoner människor har flytt från Syrien medan 
fler än 7 miljoner är på flykt inom landet. Ett stort antal människor flyr våldet i Afghanistan, 
Somalia, Sydsudan och Irak. I Jemen har nästan en miljon människor tvingats på flykt sedan 
inbördeskriget bröt ut i mars 20151. Till de grupper som drabbats av krig bör också läggas 
flyktingar av klimat- och naturkatastrofskäl, främst från länder som exempelvis Bangladesh, 
Sudan och Östra Afrika2.                                         

I september 2017 redovisar Migrationsverket statistik över antalet flyktingar i Sverige och deras 
nationalitet. Fortfarande överväger antalet flyktingar från Syrien3. Så har situationen sett ut sedan 
2012. Klimatet när det gäller att ta emot flyktingar i Sverige (och övriga Europa) har förändrats 
under senare år. ”Att öppna våra hjärtan” eller ”Refugees welcome”4 är inte lika gångbart idag 
som för några år sedan. Volontärer som stod där med välkomstskyltar på tågstationer och färje-
lägen är numer ett minne blott. Volontärerna har snarare bytts ut mot passpoliser och gräns-
vakter, antalet asylmottagningar har minskat, Migrationsverket anpassar antalet anställda efter den 
minskade invandringen5.  

Den stora tillströmningen av flyktingar som tog sig över Medelhavet och vidare genom Europa, 
och som sökte skydd undan krig och förföljelse, skapade både rädsla och engagemang. Idag tycks 
det länge sedan bilden av den döde pojken Alan6 kablades ut över världen. Gränser är stängda, 
många flyktingar finns fortfarande kvar i läger i exempelvis Turkiet, Grekland och Italien i väntan 
på att eventuellt få en tillflyktsort i andra europeiska länder. Medelhavet patrulleras för att hindra 
fler från att fly till Europa. Till Sverige kom ett stort antal ensamkommande barn. Idag genomgår 
många av dem medicinska åldersbedömningar och om de anses vara över 18 år flyttas de till 
vuxenförläggningar, ofta i väntan på ett asylbeslut som kan innebära avslag och utvisning. 

                                                      
1 www.Migrationsinfo.se [17-01-07] 
2 www.global.finland.fi. Världens bakgrund [18-01-07] 
3 Medborgarskap tillhöriga asylsökande i Sverige under början av hösten 2017 var v 35: 214 från Syrien, v 36: 133 från Syrien, v 
37: 170, totalt under tre veckor 5176 personer med hemland Syrien. Totalt sett sökte 1910 personer asyl i Sverige under samma tid 
varav cirka en fjärdedel var från Syrien. Övriga stora grupper kom från Irak, Afghanistan eller var statslösa. Från och med mitten 
av juni till början av november påverkas veckostatistiken av överföringar av asylsökande som vistats i Grekland och Italien. Under 
denna period kommer cirka 3 000 asylsökande att överföras till Sverige. (https://www.migrationsverket.se/Om-
Migrationsverket/Statistik.html).  Fr o m 2012 är gruppen syrier den största asylsökande gruppen. 17 % av de asylsökande mellan 
2000 och 2016, inalles drygt 117 000 personer. Under samma tidsperiod söker 90 000 från Irak och cirka 70 000 från Afghanistan 
asyl.(https://www.migrationsverket.se/download/18.585fa5be158ee6bf362fd2/1485556063045/Asyls%C3%B6kande+till+Sveri
ge+2000-2016.pdf ) 
4 ”Att öppna våra hjärtan” hänvisar till dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldts uttalande 2015, ”Refugees welcome” hänvisar 
till det budskap via plakat, tröjtryck eller annat som många medborgare visade upp inför de nyanlända under hösten 2015.  
5 (https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-04-18-Migrationsverket-
minskar-mottagningsverksamheten-i-region-Syd.html). 
6 Alan som här åsyftas var den treårige pojke som drunknade i Medelhavet, bilden på pojken nådde de flesta nyhetsmedierna i 
världen. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trearige-aylan-drunknade-nar-familjen-forsokte-fly, 3 september 2015. 

http://www.migrationsinfo.se/
http://www.global.finland.fi/
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html
https://www.migrationsverket.se/download/18.585fa5be158ee6bf362fd2/1485556063045/Asyls%25C3%25B6kande+till+Sverige+2000-2016.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.585fa5be158ee6bf362fd2/1485556063045/Asyls%25C3%25B6kande+till+Sverige+2000-2016.pdf
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-04-18-Migrationsverket-minskar-mottagningsverksamheten-i-region-Syd.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-04-18-Migrationsverket-minskar-mottagningsverksamheten-i-region-Syd.html
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trearige-aylan-drunknade-nar-familjen-forsokte-fly
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Av de som sökte asyl - 2015: 163 000, 2016: 29 000 och 2017: cirka 25 000 (Migrationsverket 
2018) - har inte alla fått besked på sin asylansökan, eller kommunplacerats efter besked om att få 
tillfälligt uppehållstillstånd. Trots att asylmottagningar läggs ned, de som fått avslag på sin asyl-
sökande skickas hem och de som fått positivt besked placeras ut i kommuner, finns många kvar 
på några asylmottagningar. Restad Gård i Vänersborg är ett sådant boende, en s.k. tillfällig 
anläggning. Inledningsvis var byggnaderna från det gamla mentalsjukhuset tänkt att husera ett par 
hundra flyktingar (2013), men när de asylsökande var som flest var de 1 500 (2015-16), idag 
(2017) finns cirka 1000 personer boende där. 

 

 
Restad Gård, byggnad 20 som inrymmer den s.k. festsalen samt Kumlien-skolan (kommunal skola). I bakgrunden syns delar av 
anläggningsboendet. Foto: Margaretha Herrman 

 

Restad Gård är beläget cirka sex kilometer söder om Vänersborg och är en av stadens stadsdelar. 
Restads hospital och asyl var tidigare ett av Sveriges största mentalsjukhus med ungefär 1000 
patienter. Det forna mentalsjukhuset invigdes 1905 och består idag av de ursprungliga bygg-
naderna, samt några byggda på 1960-talet då geriatriska avdelningar och läkarmottagning tillkom. 
På området finns ett tiotal olika byggnader, uppförda under olika tidsperioder. Efter det att 
sjukhuset lagts ned (1989) inköptes det av nuvarande ägare. Området har en 50 hektar stor park. 
Byggnaderna på området används idag huvudsakligen för asylsökande.  
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Informationstavla över Restad Gård. Hus 1, 2, 3, 5, 9 och 10 är asylboende. Hus 22 samt 20 används för olika 
aktiviteter, Röda Korsets traumacenter, datasalar och möteslokaler. I hus 7 sker vuxenundervisning i svenska språket 
och här finns också kontor. Foto: Margaretha Herrman  
 
Asylmottagande i en västsvensk kommun 
Fokus för denna studie är asylmottagningen Restad Gård, ett av Sveriges största asylboenden. 
Det är en berättelse med flera paralleller. Den beskriver en unik tid i svensk asylmottagning då så 
många flyktingar anlände på kort tid så varken Migrationsverket eller kommuner kunde, eller 
visste, hur de skulle hantera flyktingsituationen. Den vittnar om hur några av dem som togs emot 
som flyktingar hittade alternativa möjligheter att dels klara väntetiderna under det att asylskäl 
utreddes, dels lyckades mobilisera för inkludering i det svenska samhället på lång sikt.  

Det är svårt att tänka sig hur offentliga aktörer skulle ha klarat av flyktingströmmen utan 
civilsamhällets insatser. Mottagandet organiserades av idéburna organisationer och frivilliga 
krafter. De mobiliserade, bidrog med mat, kläder och annat som de nyanlända kunde behöva. I 
den extraordinära situation som uppstod när många anlände under kort tid växte en ny organisa-
tion fram, en Support Group (SG) där flyktingar stödjer flyktingar. Gruppen startade och fick sin 
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näring av den omfattande hjälp som civilsamhället bidrog med. Många tog emot, många gav, 
räckte hjälpande händer. Frivilliga deltog i den dagliga verksamheten på flyktingförläggningar, 
ordnade fram kläder, hade språkcaféer och ville ge av sin tid och sina resurser. Några av dessa 
frivilliga är kvar, några har tröttnat. Ännu finns många förläggningar för asylsökande, ännu finns 
engagemang, men något har förändrats. Ny skärpt lagstiftning med medicinska åldersbe-
dömningar och utvisningshot av unga människor, tidsbegränsade uppehållstillstånd och få 
möjligheter till familjeåterförening ändrar på sitt sätt förutsättningarna för flyktingar som inte 
självklart ser att de ska få stanna i Sverige. Den välvilja som fanns i ett tidigt skede av den stora 
flyktingströmmen är inte lika påtaglig idag. 
 
 
Samverkansprojekt 
Studien är ett samverkansprojekt på flera sätt. Dels är det en samverkan mellan Högskolan väst 
och Interkulturella rådet i Västra Götalandsregionen, vilka också samfinansierat studien, dels har 
vi samverkat med är ett antal av de personer som är aktiva i och driver Support Group.  
 
Ett första initiativ togs år 2016 då Forskningsrådet för Interkulturell dialog (FID) arrangerade tre 
workshops där forskare från Högskolan väst, Högskolan i Borås och Göteborgs universitet samt 
medlemmar ur Support Group (SG) deltog. Huvudfrågan var hur man kan undersöka, 
dokumentera och sprida Support Groups erfarenheter av flyktingars självorganisering. Deltagare i 
workshops kom fram till att forskningen skulle inkludera gruppens medlemmar i syfte att skapa 
en berättelse om flyktingars självorganisering med deras egna ord. Med andra ord betonade man 
flyktingars egenmakt och distinkta perspektiv. Med detta som utgångspunkt beslutade Forsk-
ningsrådet att initiera och stödja ett forskningsprojekt med syftet att undersöka, dokumentera och 
analysera Support Groups verksamhet och utveckling utifrån främst de aktivas perspektiv. 
Projektet skulle identifiera förhållanden och villkor i föreningen och de lokala kontexter som den 
verkar i, vad som främjar eller hindrar flyktingars egenmakt. Forskningsprojektet skulle utformas 
och genomförs av forskare vid Högskolan Väst i dialog med Support Group.  
 
I ett andra steg har vi tillsammans med aktiva i Support Groups lokalförening på Restad Gård 
diskuterat och problematiserat ett händelseförlopp som skildrar perioden från sommaren 2013 till 
hösten 2017. Under denna tid kom den första idén om självorganisering att ta form för att 
därefter utvecklas vidare till bildandet av en ideell förening. I första hand är det ett mindre antal 
som vi haft regelbundna möten med, men vid flera tillfällen har ytterligare medlemmar i gruppen 
deltagit. Vi har haft gemensamma möten cirka en gång per månad under projekttiden, som har 
sträckt sig över hela året 2017, men även vid några tillfällen 2018. Under dessa möten har vi 
diskuterat frågeställningar, problem och syftet med rapporten. 
 
Att vi valt att samverka med Support Group beror även på att det är ett sätt att arbeta som 
utmärker Högskolan Väst, under beteckningen AIL, arbetsintegrerat lärande, där ett nära 
samarbete med olika aktörer i regionen ses som en betydelsefull del av lärande, kunskaps-
spridning och utvecklandet av hållbara samverkanspraktiker. Vår samverkan har haft flera 
fördelar för studien; vi har kunnat diskutera syftet och relevanta frågor med supportmedlemmar, 
kunnat följa aktuella skeenden och aktiviteter på nära håll, kontakter med informanterna har 
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underlättats, och förankringen av projektet har underlättats. Tolkning, slutsatser och författandet 
av rapporten står dock vi för som forskare. 
 
Slutligen är det också en kunskapsmässig fördel att kunna följa en sådan här process nära, 
även om vårt deltagande enbart varat ett år. Att arbeta tillsammans med och åter-
kommande kunnat diskutera hur och varför deltagarna engagerat sig i Support Group har 
förhoppningsvis bidragit till att minska risken för förhastade slutsatser eller förenklade 
tolkningar (Starrin 2012, med hänvisning till Whyte 1989). En av oss har även varit 
verksam som volontär under flera år på asylanläggningen, och har därmed stor personlig 
erfarenhet av många skeenden. Dessa används dock inte explicit som material i denna 
rapport, däremot har de varit värdefulla i tolkningen av det material vi samlat in. Att följa 
ett skede är dessutom relevant eftersom inkludering är en process som sträcker sig över 
en längre tid. 
 

Syftet med studien 
Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur självorganisering bland asylsökande på 
boenden i Västsverige upplevs inverka på inkluderingsprocessen i det nya landet. Med detta 
relativt öppna syfte har stort utrymme lämnats för att fånga flera tänkbara aspekter av infor-
manternas upplevelser av självorganiseringen. Syftet ramar också in ett antal mer detaljerade 
frågeställningar som delvis utformats i samverkan med Support Group. 
 
I första hand är det erfarenheterna bland de asylsökande som startat och driver Support Group 
som vi fokuserar; deras upplevelser av hur de aktiviteter som iscensatts av andra och dem själva 
påverkar deras nya tillvaro, inkluderingsprocessen7, samt relationer till de olika människor och 
samhällsrepresentanter de kommer i kontakt med. En anledning att främst fokusera de 
nyanländas egna röster är att denna grupp sällan kommer till tals eller får en framskjuten plats i 
medierapporteringen eller i den allmänna samhällsdebatten.  

En ytterligare frågeställning är vilka erfarenheter och uppfattningar övriga inblandade aktörer har 
av självorganiseringen. För att spegla det kommer också frivilliga organisationers volontärer och 
en del fristående personers berättelser om sina insatser att behandlas. Till detta ska läggas att vissa 
förändringar i det politiska landskapet, förändringar i lagstiftning, kommunens och fastighets-
ägarens agerande, men också viss mediabevakningen av asylfrågor, kommer att behandlas i den 
mån det är relevant för att förstå självorganiseringen. Mål och metoder för arbetet skiftar delvis 
mellan de olika aktörerna, vilket är relevant att fokusera då det inverkar på självorganiseringen. 

Slutligen finns en tredje frågeställning. De nyanlända som startat och driver Support Group ville 
få en samlad bild av vad som gjorts under den tid den varit verksam, och en förståelse av vad 
som kan ha försvårat eller underlättat självorganiseringen. Därför har vi försökt att tillgodose 
detta, vilket även är relevant för en övergripande förståelse av en sådan process. Här innebär det 
också att resonemang kring självorganiseringens betydelse varvas med relativt många citat från 
informanterna och detaljerade beskrivningar av skeenden. 
 

                                                      
7 Anledning till att vi valt att använda begreppet inkludering istället för integration diskuteras på sid. 20. 
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Metod och material 
För att fånga hur självorganiseringen uppfattas av de asylsökande själva, och av övriga inblandade 
aktörer, har vi valt ett multimetodiskt anslag där vi använt oss av intervjuer, deltagande observa-
tioner, myndighetsdokument och andra skriftliga källor, som exempelvis artiklar ur lokalpressen, 
bloggposter och Facebook-inlägg. Under den aktuella perioden har mottagandet av flyktingar 
förändrats både vad gäller generella förhållningssätt i samhället och lagstiftning, vilket gör att den 
självorganisering som skett via nyanlända på Restad Gård också måste förstås i ett bredare 
samhällsperspektiv.  

Vi har tagit fasta på att migration kan bidra till en ambivalens som skapar utrymme för multi-
vokalitet, dvs. för många olika slags röster där parallella idéer kan göra sig gällande samtidigt 
(Johannisson, 1997), samtidigt som att röster kan förändras över tid. Det material vi samlat in 
består därför av intervjuer, både individuella och fokusgrupper, med asylsökande som är eller 
varit aktiva inom Support Group. Vi har också intervjuat representanter för frivilligorganisationer 
som engagerat sig på Restad Gård som volontärer samt en mindre grupp övriga med relation till 
asylanläggningen. 

Detta fokus på informanternas egna berättelser och deras uppfattningar av skeendet bottnar i 
undersökningens kvalitativa ansats. Ambitionen är att nå en fördjupad förståelse av informant-
erna, vilket innebär att resultaten inte gör anspråk på representativitet eller generaliserbarhet i 
kvantitativ bemärkelse. Materialet har analyserats med avsikt att hitta teman, mekanismer och 
principer, vilka kan generaliseras på ett teoretiskt eller principiellt plan, överföras och prövas 
gentemot andra situationer eller processer (Holme, Solvang & Nilsson 1997). 

Intervjuerna med nyanlända är ett återberättande av flykten och den första tiden i Sverige. Vid 
tiden för intervjuerna har de tillbringat åtminstone två år i Sverige och därmed hunnit reflektera 
över skäl till flykt, mottagandet, den första tiden på asylboendet, men också över svensk sam-
hällsstruktur och kultur, rådande flyktingpolitik, och på vilka sätt detta liknar eller skiljer sig från 
hemlandet. Av de nyanlända vi intervjuat har ett flertal utbildningar på universitetsnivå och goda 
kunskaper i engelska. Några av dem har dessutom, under asylsökningstiden, haft möjlighet att 
göra praktik inom sina respektive yrkesområden. Informanterna är speciella såtillvida att de tillhör 
en grupp nyanlända som sedan sin ankomst arbetat för att bygga upp en verksamhet bestående av 
flyktingvolontärer och då de har ett förhållandevis stort nätverk jämfört med andra individer som 
inte arbetat, eller arbetar tillsammans med svenska företrädare och organisationer. Gruppen är på 
samma sätt jämförelsevis välinformerad om det svenska samhället samt rådande normer och 
värderingar genom frekventa möten med representanter för institutioner, organisationer och 
näringsliv.  

 
Intervjuer 
Fokusgruppsintervjuer har skett vid åtta tillfällen, med 2-4 deltagare åt gången, och dessa inter-
vjuer har haft en processkaraktär, dvs. intervjuerna har ändrat karaktär från att inledningsvis ha 
speglat anländandet till Sverige och första tiden på asylboendet till att omfatta Support Groups 
arbetssätt och framtidsperspektiv för organisationen. Förutom dessa har vi genomfört individ-
uella intervjuer med sex externa aktörer, fyra som representerar olika frivilligorganisationer och 
två aktörer med koppling till idrottsrörelsen respektive fastighetsförvaltning. Individuella 
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intervjuer med nyanlända har skett i fyra fall. Alla intervjuer är bandade, och de varade mellan en 
till två och en halv timme.  

Intervjuerna kan karaktäriseras som semi-strukturerade, dvs. en frågeguide med fördefinierade 
tematiska frågeblock användes, men stort utrymme lämnades för informanternas egna 
utvikningar och självvalda funderingar kring vad som ansågs intressant att berätta om. De flesta 
intervjuer genomfördes i Support Groups lokaler på Restad Gård, några har genomförts i olika 
organisationers lokaler, på Högskolan Väst eller på informanternas arbetsplats. Intervjuerna har 
sedan transkriberats ordagrant. Intervjuerna har genomförts på engelska och/eller svenska, tolk 
har inte använts. Intervjuerna med asylsökande har främst skett på engelska, eftersom många inte 
hunnit lära sig tillräckligt med svenska för att föra mer nyanserade diskussioner som rör 
upplevelser och erfarenheter. Eftersom intervjutillfällena har skett under ett års tid har förut-
sättningarna för att föra resonemang på svenska succesivt förbättrats. Vi har använt svenska när 
det varit möjligt.  

De citat från asylsökande som vi använder är översatta till svenska av oss. Detsamma gäller de 
bloggposter eller Facebook-poster som har skrivits på engelska. Ambitionen har då varit att 
komma så nära de ursprungliga formuleringar som möjligt för att inte förvanska innebörden. 

Materialet som helhet har sedan analyserats genom noggranna genomläsningar i syfte att 
identifiera återkommande teman som fångar informanternas förståelse av erfarenheter och 
upplevelser av de situationer som uppstår. För att förmedla dessa, och den variation som finns i 
materialet, återges relativt många utsagor i form av citat. Dessa analyseras och diskuteras i viss 
mån i relation till befintlig forskning kring de olika kunskapsområden som berörs. 

 

Observationer och övrigt material 
Förutom intervjuer och material från sociala media har vi även gjort ett antal observationer, dels 
vid olika slags möten på Restad Gård, där olika externa aktörer deltagit, dels vid aktiviteter 
anordnade av Support Group.  

Utöver det har vi gjort en genomgång av samtliga blogg- och Facebook-poster8 relaterade till 
Support Group Vänersborg, samt av medierapportering med koppling till Restad Gård, främst 
lokalpressens artiklar, men även annat av intresse. 

Blogg- och Facebook-poster ger information om vad de asylsökande själva vill delge både internt 
och externt när det gäller aktiviteter, möten och besök av personer utanför asylmottagningen. 
Inledningsvis skrivs de flesta posterna på engelska, men anpassas efterhand både till svenska och 
till andra språkgrupper på Restad Gård.  

Mediematerialet omfattar i första hand den lokala pressen och den uppmärksamhet som 
asylmottagningen har fått vid tillblivelsen och vid större händelser som exempelvis kunga- och 
politikerbesök. Lokalpressens bevakning har även gällt kommunala politiska utspel när det gäller 
flyktingkrisen och expansion av antal platser på asylmottagningen, men man har också redovisat 
ett antal flyktinghistorier och aktiviteter som arrangerats av organisationer eller flyktingarna 

                                                      
8 Det första Facebook-inlägget i Support Groups namn är från 31/2014. Den första bloggposten publicerades i mars 2015. 
Samtliga poster t o m september 2017 är genomgångna och har noterats.  
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själva. Mediematerialet visar händelser som lokalpressen funnit relevanta och ger därmed en bild 
av hur asylmottagningen och de asylsökande förstås från ett utifrånperspektiv.  

Observationerna har skett i anslutning till intervjuer och de möten vi haft med företrädare för 
Support Group. Vi har genom goda relationer till supportmedlemmar fått tillträde till fältet och 
därmed kunnat bevista årsmöte, sammankomster med kvinnliga asylsökanden och andra 
situationer där olika aktörer träffats tillsammans med Support Group. Vi har på detta sätt kunnat 
följa enskilda supportmedlemmar, men också hur de kommunicerat med andra asylsökande eller 
representanter för olika organisationer. Under eller efter observationerna har fältanteckningar 
gjorts (Se Aspers 2007).   

Sammantaget ger blogg- och Facebook-poster, mediematerial och observationer insyn i de 
asylsökandes vardag, vilken typ av information Support Group vill sprida till andra internt och 
externt, men också av externa uppfattningar, dvs. vad de journalister som befinner sig utanför 
kontexten Restad Gård tycker är angeläget att informera sina läsare om. 

Anonymisering 
I rapporten används tre olika beteckningar på informanter: supportmedlem, volontär och övriga. 
Supportmedlem är deltagare i antingen den lokala Supportgruppen (LSG) eller i det nationella 
nätverket (SGN). Volontärer är antingen deltagare i olika ideella sammanslutningar eller fri-
stående volontärer (som arbetat tillsammans med Support Group), övriga är aktörer som inte 
tillhör ideell sammanslutning eller kan definieras som oavlönad volontär.  

Alla informanter har anonymiserats, i den mån det varit möjligt. Hänvisning till blogg- och 
Facebook-poster samt lokalpressens artiklar röjer till viss del någon informants identitet, men vår 
avsikt är att i görligaste försvåra identifikation, vilket delvis försvåras av att någon eller några av 
de nyanlända informanterna idag är mer offentliga personer än tidigare, genom exempelvis 
ordförandeskap eller yrkesarbete. De nyanlända namnges i text och citathänvisningar som SG 
samt den siffra som tilldelats respektive person, t ex SG 1. 

Vi har valt att inte heller namnge frivilligorganisationer, fristående volontärer eller andra 
organisationsföreträdare. Frivilligorganisationerna namnges enhetligt som NGO (non- 
governmental organisations) och deras företrädare som NGOs. I citathänvisningar anförs 
numrerad NGO samt tilldelad siffra, enligt samma princip som för nyanlända. Övriga 
informanter, som inte tillhör svenska frivilligorganisationer, namnges på samma sätt, som t ex 
Övrig 1. 

 

Analytiskt anslag 
I den här rapporten lägger vi störst vikt på empirin, dvs. på det som informanterna beskriver och 
berättar om, och på det mediala materialet. Anledningen är att rapporten avser att ha en relativt 
populärvetenskaplig karaktär för att öka läsbarheten. Samtidigt kommer materialet att analyseras 
och diskuteras med stöd av teorier och begrepp från de forskningsområden som är relevanta för 
teman som berörs. Då syftet för studien är relativt brett, då det är utformat på basis av några 
olika men sammanhörande frågeställningar, används begrepp och tankegångar från flera 
forskningsområden, som dock har gemensamt att de problematiserar frågor som hör till fältet 
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migration och inkludering. Nedan redogörs kort för de begrepp och centrala teoretiska anslag 
som väglett våra analytiska diskussioner. 
 

Termer och begrepp 
I texten förekommer benämningar som nyanländ, flykting och asylsökanden. Med nyanländ och 
flykting avses hela gruppen av dem som sökt asyl i Sverige. Asylsökande pekar dock ut den grupp 
som sökt asyl, men som ännu inte fått något beslut på sin ansökan. Självklart är det problematiskt 
att på detta sätt kategorisera en grupp som homogen på grund av att de flytt sina respektive hem-
länder av olika skäl. I sammanhanget är det därför viktigt att se att gruppen har olika hemländer, 
etniska och religiösa tillhörigheter, kön, sexualitet, ålder, klasstillhörigheter och utbildnings-
bakgrunder. Betydelsen av olika sociala kategoriseringar klargörs då det är relevant för samman-
hanget. Att vi så ofta använder benämningarna nyanländ, flykting och asylsökande motiveras 
också av att informanterna själva använder dessa benämningar eftersom de dels anger deras 
formella position i Sverige, och dels då deras avsikt med självorganiseringen är att verka för alla 
som befinner sig i en flykting- eller asylsituation. 
 
Boendeformer                           
Som asylsökande till Sverige finns flera olika boendealternativ, den asylsökande kan ha släktingar i 
Sverige eller på annat sätt ha möjlighet att ordna ett eget boendealternativ under asylsöknings-
processen, ett s.k. EBO. För den som inte har en sådan möjlighet erbjuder Migrationsverket plats 
på ett anläggningsboende, s.k. ABO. Ett anläggningsboende kan vara ett basboende, dvs. en 
långsiktig boendeform som innebär att Migrationsverket hyr boendet och driver det med egen 
personal. Det kan exempelvis vara lägenheter och större fastigheter där människor bor i kollektiv. 
Om de boenden som Migrationsverket hyr inte räcker till kan myndigheten upphandla tillfälliga 
asylboenden. Ett tillfälligt asylboende innebär att Migrationsverket köper en tjänst och ber en 
leverantör driva boendet tillfälligt. Tillfälliga boendeplatser är en kortsiktig boendeform som 
innebär att den sökande kan behöva flytta under vistelsetiden. Vid ett hastigt, oförutsett och 
kraftigt ökat behov av boenden kan Migrationsverket använda temporära boenden. Det handlar 
då till exempel om direktupphandlade boenden och förtätningar i befintliga boenden. Det är 
boendeformer som är enkla att anskaffa och består av platser som snabbt kan beläggas9. När det 
gäller anläggningsboenden finns två varianter, dels boenden med självhushåll och dels boenden 
utan självhushåll. När det gäller asylsökande under 18 år erbjuds kommunanordnade särskilda 
boenden. 

Restad Gård är ett tillfälligt asylboende med självhushåll. På området finns också ett särskilt 
boende för ensamkommande. 

Ifråga om boende använder vi också flera olika termer; boende, asylboende och asylanläggning. 
Det beror dels på sammanhanget, dels på att vi känt behov av viss språklig variation. De nyan-
lända använder själva ofta termen ”camp” och ”campen” när de pratar om asylboendet, främst 
beroende på att många fortfarande är mer vana att prata engelska än svenska. Ibland görs det 
också för att beteckna upplevelsen av att de bor i ett flyktingläger. Den engelska direktöver-
sättningen läger använder vi dock inte själva, då de asylboende det handlar om i mer objektiv 
                                                      
9 https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Migrationsverkets-asylboenden.html 
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bemärkelse inte minner om livsvillkoren i den typ av flyktingläger som vi ofta ser i t ex media. Att 
livet i asylboendet på flera sätt kan upplevas som ett läger är däremot begripligt. 

Integration och inkludering 
I texten förekommer två begrepp rörande processen att bli medborgare eller invånare i ett nytt 
land - integration och inkludering. Det varierade bruket har främst att göra med dess upplevda 
skillnader i betydelse. Integration är den benämning som används formellt i Sverige, och det står 
för den flykting- och asylpolitik som förs idag. I andra sammanhang föredras inkludering, vilket 
markerar visst avståndstagande från en del aspekter av dagens integrationspolitik, och en vilja att 
hitta eller företräda ett alternativ till denna (Jfr de los Reyes & Kamali 205). Även om båda 
begreppen i grunden refererar till att delar ska föras samman till en helhet, så skiljer de sig åt då 
integration kommit att stå för att en grupp människor som är definierade som avvikande ska 
anpassas till en miljö som från början inte är organiserad för dem, och ofta en statiskt uppfattad 
helhet, i det här fallet Sverige som nation. Inkludering, å andra sidan, konnoterar en annan 
princip för samlevnad som dels avser att ta hänsyn till behov och förutsättningar hos alla grupper, 
och där tanken är att helheten eller systemet istället ska anpassas till de som ingår, vilket också 
förändras över tid varför sådana processer behöver fokuseras (Jfr Carlsson & Nilholm 2004). I 
forskning kring migration är en viktig påtalad skillnad att inkludering också förutsätter att alla är 
lika tillhöriga och accepterade. 

 
Migration och sociala kategoriseringar 
Migration är en process som aktualiserar en mängd både praktiska, politiska och mer kulturella 
eller symboliska frågor rörande relationer mellan vad som konventionellt uppfattas som skilda 
grupper av människor. Att komma till ett nytt land och avse att stanna där innebär att försöka bli 
en del av en ny gemenskap. I dessa processer verkar basala uppfattningar kring gruppbeteck-
ningarna nationalitet, etnicitet och folk. Det sistnämnda, folk, betecknas vanligen av begreppet 
kultur, men preciseras sällan. Dessa tre begrepp är vaga i sig, och ofta sammanblandade på ett 
problematiskt sätt (t ex Eriksen 1993). Nyanlända och s.k. nysvenskar sorteras mestadels in i 
gruppen invandrare, vilket markerar icke-svensk, och dessa mycket grovkorniga distinktioner 
mellan de människor som lever i Sverige – ofta uttryckt som oss-och-dem eller vi-och-de andra, 
inverkar kraftigt på både vår förståelse av invånarna och på olika grupper livsvillkor. Såväl 
nationalitet som folk, kultur och etnicitet bör - enligt merparten av dagens forskning inom fältet - 
istället förstås som processer varigenom människor kategoriseras som tillhörande en viss grupp (t 
ex Hall 1996, Eriksen 1993, Wikström 2009). Kategoriseringar av detta slag aktiveras och 
inverkar på den inkluderingsprocess som eftersträvas med självorganiseringen, och är därför 
relevant att fokusera. 

 

Självorganisering och empowerment 
I texten används begreppet självorganisering frekvent då det är vad de nyanlända själva använder 
för att förklara behovet av organisering, dvs. bildandet av föreningar lokalt och nationellt. 
Behovet av organisering växer fram underifrån genom kollektivt delade erfarenheter, är därmed 
självvalt och utgår från en önskan att driva egna frågor, och tillkommer alltså inte som svar på 
professionsexternt definierade problem. Självorganiseringen innebär ett fokus riktat mot sätt på 
vilka man vill stärka gruppers eller individers egenmakt/empowerment.  
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Nyanländas egenmakt är en viktig aspekt av individens förmåga att bemästra olika situationer 
som påverkas av migrationen. Ett gemensamt handlande innebär ett aktivt förändringsarbete med 
syfte att påverka politiska processer eller politiskt beslutsfattande, i det här fallet för att möjlig-
göra inkludering i det svenska samhället. Självorganisering är en förutsättning för en positiv 
identitetsutveckling och kan förstås som en motvikt mot den negativa identitet som marginali-
serade grupper ofta tilldelas av majoritetssamhället (Se Askheim & Starrin 2007). Empowerment, 
eller egenmakt, är det begrepp de nyanlända vi intervjuat använder då de talar om självorganiser-
ingens mål. Empowerment, som det används av de vi intervjuat, har likheter med Saleebeys 
(2006) empowermentperspektiv, dvs. att det handlar om intentioner och processer som syftar till 
att upptäcka och utveckla resurser inom och kring individer och grupper. Genom själv-
organisering ska processer igångsättas som kan stärka asylsökandes och nyanländas självkontroll, 
dvs. att de får större självförtroende, bättre självbild, större kunskaper och färdigheter (Jfr 
Askheim 2007: 20). Ambitionen är också att i samverkan med andra aktörer skapa förutsättningar 
för reell delaktighet. Denna förutsätts vara möjlig enbart genom partnerskap och förstås som en 
dubbelriktad process där inkludering är allas gemensamma ansvar. Empowerment är en fråga om 
delaktighet och problematiserar därmed den maktaspekt som är relaterad till olika gruppers 
handlingsutrymme.  
 
Kapitalformer 
I rapporten nämns olika kapitalformer, främst kulturellt och socialt, dvs. olika slags kapital-
former10 som betecknar resurser och ger makt och inflytande (Bourdieu 1994). Ansatsen i denna 
teoribildning har ett primärt mål att synliggöra förgivet tagna sociala och kulturella dominans-
relationer och deras konsekvenser (Carlhed 2011). Bourdieu talar i termer av dominerande 
klasser/grupper före att använda begreppet klass. Grunden är att materiella och sociala tillgångar 
har betydelse för relationer till andra individer i sociala sammanhang. Dessa tillgångar ses som 
olika former av kapital (ibid s. 285). Ett rikt mått av kulturell kapital innebär att vara väl-
informerad och välutbildad, men handlar också om förmågor, handlings- och orienterings-
möjligheter, vilka modifieras och brukas på nya sätt i nya situationer (Se utförligare diskussion i 
Broady 1991: 177). Ett kulturellt kapital, giltigt i det land den asylsökande kommer ifrån, är dock 
inte till fullo kompatibelt i nya kontexter där andra krav på giltighet kan vara för handen (Se Erel, 
2010). Ett exempel kan vara en utbildning som inte alltid är möjlig att validera till samma ”värde” 
som i hemlandet. Tidigare förgivet tagna sociala och kulturella dominansrelationer kan heller inte 
alltid återskapas utan förtrogenhet med de regler som finns i det nya landet (Se Carlhed 2011). 
Ekonomiskt kapital är monetärt medan symboliskt kapital är vad som erkänns, som känns igen 
som värdefullt och tillerkänns värde av sociala grupper. Med socialt kapital avses ”förbindelser”, 
släktskapsband, vänskapsband, kåranda, förankrat i de band som förenar individer i en grupp 
(Broady 1991). Det sociala nätverket i form av professionella nätverk går oftast förlorat vid byte 
av land där sociala koder skiljer sig och därmed måste byggas upp igen (Wolanik Boström & 
Öhlander 2011: 277). Ett socialt kapitel ska inte förstås som ”fixerat” – det kan ge fördelar i vissa 
lägen men inte i andra och beroende av position och status kan det få större eller mindre 
betydelse (Anthias & Cederberg 2009). Bourdieu (1994) pekar på att social tillhörighet, klass, inte 

                                                      
10 Bourdieu skiljer mellan olika arter kapital: kulturellt kapital, socialt, kapital, ekonomiskt kapital samt övriga kapitalformer som 
förkroppsligat kapital (habitus) och symboliskt kapital (det kapital som erkänns) (Broady 1998). 
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enbart definieras av position – profession, inkomst, utbildningsnivå – utan också av 
kompletterande karaktäristika som ålder, etnisk-, social eller könstillhörighet. Sådana kan fungera 
som reella urvals- och uteslutningsprinciper utan att någonsin uttalas som sådana (Se Bourdieu 
1994: 253ff). Ett sådant exempel kan vara där personer med gedigen kompetens inte kommer 
ifråga i olika sammanhang beroende på köns-, nations- eller religionstillhörighet. Olika 
kapitalformer har, som senare ska framgå av texten, betydelse när det gäller förutsättningar för 
självorganiseringens genomförande.  

 

Disposition  
Efter denna inledning, där vi redogjort för studiens förutsättningar, följer kapitel 2 som handlar 
om det första mötet med det nya landet. Där beskriver vi hur de nyanlända blivit mottagna och 
placerade på asylboenden, samt deras upplevelser och reaktioner på detta. 

Följande kapitel är avsedda att fånga de olika faser som inkluderingsprocessen kan uppdelas i. En 
första fas påbörjas då nyanlända börjar orienterar sig och skaffas sig en första förståelse av det 
nya samhället för att förstå de grundläggande förutsättningarna för vardagslivet. Upplevelser av 
detta samt hur det lägger en grund till självorganiseringen behandlar vi i kapitel 3.  

I en andra fas av processen handlar det om att kvalificera sig, att förbereda sig för att bli en del av 
samhället, genom att bl. a börja lära sig språket, förstå mer av samhällslivets organisering, sociala 
liv och undersöka förutsättningarna för boende, arbete och skola. Parallellt med denna orienter-
ing påbörjas också arbetet med att skapa förutsättningar för självorganisering. Det är ämnet för 
kapitel 4. 

Den sista fasen är att verkligen integrera sig på alla plan och bli en del av samhället, på samma 
villkor som övriga invånare (Jfr Brekke 2004). Hur medlemmarna i Support Group tänker kring 
denna process, och hur de försöker agera för att det ska ske på ett sätt de anser vara lämpligt, 
diskuteras i kapitel 5. 

Slutligen för vi en sammanfattande diskussion kring de erfarenheter, upplevelser och åsikter 
informanterna delgivit oss kring självorganisering och inkludering i det avslutande kapitel 6. Där 
relaterar vi också de frågor som framkommit till berörda forskningsfält i högre grad än tidigare, i 
syfte att identifiera vilka principiella frågor, problem och mekanismer dessa processer utmärks av. 
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KAP 2. ANLÄNDA TILL SVERIGE  
 
 
I samband med den s.k. arabiska våren drabbas flera länder i Mellanöstern av interna konflikter, 
statskupper och inbördeskrig, vilket kraftigt ökar det redan stora antal människor som upplever 
att de tvingas fly från sina hemländer. Medelhavet blir under 2010-talet en fasansfull grav då 
tusentals drunknar under försök att fly krig och svält. Händelserna i världen gör att ansvariga 
myndigheter börjar förbereda sig på att ta emot ett större antal flyktingar i hela Europa, och likaså 
Sverige. 

I det här kapitlet skildras hur några av de nyanlända upplever sin ankomst till Västsverige, det 
mottagande de fick, deras reaktioner på detta samt till viss del hur denna flyktingsituation, som 
snart blev extraordinär, omskrivs och diskuteras i lokal press. I kapitlet kommer också flera 
NGOs till tals för att ge uttryck för hur de ordnade och samordnade sina insatser inför och vid 
mottagandet. Det som sker när flyktingar anländer för att söka asyl i ett land, de konkreta 
åtgärder som vidtas, baserat på rådande flyktingpolitik och den faktiska utformningen av asyl-
processen, skapar också specifika positioner som styr relationerna mellan de asylsökande, 
ansvariga myndigheter och det omgivande samhället. Hur detta faktiskt organiseras och realiseras 
speglar även den förståelse av, och syn på, människor som är nyanlända i landet, liksom vilket 
handlingsutrymme olika aktörer har. Det är frågor som är högst aktuella för att förstå den 
självorganisering bland nyanlända som ska undersökas här. 

 

Myndigheterna förbereder sig  
I Västsverige, som på alla andra ställen, förbereder sig myndigheter och NGOs på att ta emot de 
flyktingar som väntas. Exakt hur olika ansvariga myndigheter har förberett sig är en fråga som 
ligger utanför denna studie, därom kan vi inget säga på ett generellt plan. Däremot kommer vi 
delvis att återge och diskutera vilka beskrivningar och diskussioner kring skeendena som 
förmedlas allmänheten, framför allt i lokal press och så småningom via olika sociala medier. 

Den 28 augusti 2013 finns en tidningsartikel i lokalpressen som ger besked om att det f.d. mental-
sjukhuset Restad Gård i Vänersborg är redo att ta emot asylsökande (ttela 2013, 28 augusti).  
Ännu har inte Migrationsverket skrivit på upphandlingsavtalet, men enligt deras chef i Fyrbodal 
har antalet personer som söker asyl i Sverige ökat varför man närmar sig ett läge med högsta 
beredskap och anger att kommunen ska kontaktas. Det verkar dock sannolikt att det numer 
privatägda Restad Gård, med boendeplatser för självhushåll för cirka 600 personer, blir asyl-
boende för några av de 17 000 tillfälliga platser som Migrationsverket upphandlar vid denna tid. 
Veckan innan artikeln skrivs har antalet asylsökande till Sverige ökat från cirka 500 till 1393 per 
vecka, enligt Migrationsverket. Artikeln i lokalpressen är den första om asylboendet som vi 
funnit. Där nämns att Restad Gårds ägare håller det för troligt att det blir cirka 200 asylsökandes 
tillfälliga bostad, men att man kan erbjuda plats för 600 vid behov. Vid detta tillfälle är det 
sannolikt få som tror att Restad Gård ska rymma drygt 1000 personer två år senare. Den stora 
flyktingströmmen har just inletts under hösten 201311.     

                                                      
11 Totalt sökte 54 000 personer asyl i Sverige 2013, varav 35 000 män och 19 000 kvinnor. Det var det högsta antalet sedan 1992. 
Drygt 16 000 var syrier och cirka 7 000 var statslösa, dvs. hade inget medborgarskap i något land (varav många syrier), cirka 5000 
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Restad Gård. Foto Margaretha Herrman 

Förberedelser pågår alltså på flera olika håll, men av naturliga skäl är mycket osäkert och konkreta 
åtgärder som vidtas bygger mer på spekulationer än fakta. Att antalet asylsökande ska öka till den 
omfattning det faktiskt kom att handla om, med kulmen i den s.k. flyktingkrisen under hösten 
2015, var nog ingen beredd på. Det kan också tänkas vara anledningen till att det främst verkar ha 
varit Migrationsverket, med det begränsade ansvar de har för flyktingsituationen, som börjar se 
över sina resurser och planera för fler nyanlända. 

Under hösten 2013 anländer den första gruppen asylsökande. Ägarna av fastigheterna på Restad 
Gård gör då ett upprop till frivilligorganisationer om de behov de ser. Frivilligorganisationerna 
samordnar sina krafter och under en period har kommunen också en anställd samordnare på 
plats. Organisationerna har kunskap om att ett asylboende är på gång och har därför bett både 
kommunen och Migrationsverket att tala om när de första skulle flytta in, men så blir det inte – 
de läser om inflyttningen i lokalpressen:  

[De första] kom på hösten i november och det första vi gjorde var att… egentligen för ägarna 
hade gjort ett upprop till Restad Gård och det behövdes massa saker, kläder och annat /…/ Jag 
hade pratat med kommunen och jag hade pratat med Migrationsverket så jag visste att det låg i 
pipeline att det skulle bli ett asylboende och jag hade bett dem att tala om i god tid att få veta 
om och när, men jag fick läsa det i tidningen att nu hade de första flyttat in… och det blev kaos, 
fullständigt orimligt. (NGO 1) 

Samtidigt som lokalpressens läsare informeras om att Restad Gård planeras bli ett asylboende 
intervjuas också kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) som inte säger sig veta något 
om Migrationsverkets upphandling eftersom den är sekretessbelagd. Dock ställer han sig positiv 
till att ett asylboende etableras (ttela 2013, 30 augusti).  

                                                      
var eritreaner, 4000 somalier och 4000 afghaner (https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Hogsta-antalet-asylsokande-pa-
20-ar/) 

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Hogsta-antalet-asylsokande-pa-20-ar/
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Hogsta-antalet-asylsokande-pa-20-ar/
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Oavsett om beslutet att göra Restad Gård till en asylanläggning är önskat eller inte, anländer de 
första asylsökande i oktober 2013 (ttela 2013, 14 oktober), och de behöver kläder och andra 
förnödenheter. De är ett fyrtiotal personer varav några är syrier, medan andra kommer från 
Somalia och Albanien. Ungefär en tredjedel är barn, de flesta yngre än skolåldern. Enligt media 
möts de av rum med obäddade tvåvåningssängar. Migrationsverkets ansvarsområde var, och är, 
att bistå med husrum och ett dagbidrag för uppehälle12. Akuta behov som exempelvis 
vinterkläder och annat ligger utanför deras ansvar varför sådant faller på frivilligorganisationers 
lott att ordna. Detsamma gäller aktiviteter i väntan på att asylprocessen ska ha sin gång.  

Hur många som faktiskt skulle komma att fly till Sverige för att söka asyl var givetvis omöjligt att 
förutse, vilket skapade svåra utmaningar för myndigheterna ifråga om hur de borde förbereda sig. 
Den kraftigt ökade förekomsten av krig och andra kriser i många länder borde dock varit välkänd 
av svenska myndigheter. Ganska snart blev det också uppenbart att det rörde sig om miljontals 
flyktingar som sökte sig till olika länder i Europa. 

 

Retoriken om det inkluderande Sverige 
Några av de nyanlända informanterna berättar att det var ett noga övervägt beslut att försöka ta 
sig till just Sverige för att söka asyl, andra säger sig inte ha valt slutdestination på ett lika medvetet 
sätt. När situationen i deras hemländer blir allt mer akut, och flera redan hamnat i flyktingläger 
inom det egna landets gränser, har vissa systematiskt informerat sig om hur möjligheterna för, 
och mottagande av, flyktingar och asylsökande ser ut i olika europeiska länder. Många delar 
likartade situationer och tar samma beslut som denne informant: 

Regeringen slutade att skriva ut nya pass./…/ Jag insåg att om ett eller två år skulle mitt och 
mina barns pass gå ut. /…/ Jag såg risken för mig och min familj, och jag beslutade mig för att 
jag ville ha en ny nationalitet och starta ett nytt liv. /…/ Jag hade undersökt vilket land jag kunde 
få uppehållstillstånd i. /…/ Vi beslutade att jag skulle ta mig till Sverige först, det är en farlig 
resa, sen skulle jag ta hit min familj. När jag började på denna plan så hade jag läst att det skulle 
ta ungefär ett år innan vi var tillsammans igen, men efter att jag kom hit tog det två och ett halvt 
år innan vi var tillsammans igen. (SG 1) 

Bilden av Sveriges som ett land med en generös och inkluderande flyktingpolitik, och ett land 
som utmärks av jämlikhet och jämställdhet är, enligt informanterna, vida spridd och ligger till 
grund för att många aktivt söker sig hit. De förväntningar på mottagande som då skapas 
motsvarade inte verkligheten för alla: 

Vi blev chockade när vi kom. Vi hade läst om olika länder och valde Sverige men det var inte 
som det vi läst. Man pratar inte om ”väntetiden”, man pratar om innan man kom och efter det 
att man fått uppehållstillstånd, inte om väntan. Det blir bara personliga historier om flyktingar. 
(SG 1)  

/…/ I fyra månader läste jag om Tyskland, Holland. Jag försökte lista ut var jag kunde starta 
mitt nya liv, för jag hade inget annat val, och det jag hade läst om Sverige… inget berättade för 

                                                      
12 Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka 
skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. Inom flyktingmottagandet erbjuder Migrationsverket asylsökande boende 
och pengar till mat under tiden de väntar på besked i asylärendet. När en flykting fått tillstånd att stanna i Sverige betalas statlig 
ersättning ut till kommuner och landsting. Om en asylsökande får avslag på sin ansökan är Migrationsverket aktiv i arbetet med att 
få personen att lämna Sverige (https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag.html). 
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oss om detta, inget alls. De flesta av oss var chockade, när vi… och denna chock, vi bestämde 
oss för att inte bara sitta och… (SG 2) 

Skillnaden mellan retorik och praktik uppfattas som så stor att det av flera beskrivs som en chock 
att vakna upp i Sverige (Jfr Dahlström 2004). Myndigheterna är inte heller förberedda på det sätt 
de förväntat sig, och landet visar sig inte leva upp till sitt goda rykte i alla delar. De nyanlända 
upplever att de möter ett annat förhållningssätt gentemot flyktingar än vad de väntat sig, och 
bilden av Sverige får sig en törn och börjar krackelera. Beskrivningen av mottagandet som 
negativt står delvis i bjärt kontrast till bilder av hur många flyktingar bemöttes på färjelägen och 
tågstationer, i synnerhet under 2015 då hundratals anlände varje dag. Många, både frivillig-
organisationer och enskilda personer, fanns då på plats för att hälsa de nyanlända välkomna, för 
att dela ut mat, medicin, kläder, filtar och erbjuda skjuts till Migrationsverkets asylmottagningar 
eller för att erbjuda tillfällig sovplats. Mobiliseringen och välviljan var vid denna tid både unik och 
storslagen. Trots det empatiska engagemanget bland civilbefolkningen, och sannolikt också bland 
tjänstemän som på olika sätt skulle administrera asylsökningsprocessen och hitta tillfälliga 
boenden, uppfattas mottagandet retrospektiv ändå som problematiskt. NGOs gör vad de kan, 
men den börda som lagts på dem är orimlig, särskilt i denna situation. För de asylsökande verkar 
bilden av välvillighet och välkomnande successivt tona ut efter placering på asylanläggningar när 
flyktingarna lämnas att ta vara på sig själva, får bristfällig information och relativt omgående får 
klart för sig att de har en lång vänteperiod framför sig.  

Chocken ökar osäkerheten i den redan utsatta situation de befinner sig i. De börjar uppleva 
realiseringen av svensk flyktingpolitik som ett reellt hot mot dem själva och deras framtid. De 
känner sig till stora delar internerade och isolerade från övriga invånare, från majoritetssamhället. 
I nästa avsnitt tittar vi närmare på hur de nyanlända upplever att de har blivit mottagna, i avsikt 
att förstå varför vissa reagerade så starkt och vad det resulterade i. 

Att positioneras som flykting eller asylsökande 
Det finns få detaljerade utsagor om hur de nyanlända hade förväntat sig bli mottagna i praktiken, 
istället framträder detta som en besvikelse i relation till vad de uppfattar sker. Nedan följer ett 
exempel på hur det gick till när flykten – förhoppningsvis – slutade med att de anlände till 
Sverige: 

Efter den här resan, med smugglare, hamnade jag i Göteborg. Sen hamnade jag i Kållered, och 
jag stannade där i tre dagar, sen skickade de mig hit, till Restad Gård. /…/ De skickade folk 
överallt, du vet inte vart du hamnar. Men jag kände ingen i Sverige. Jag hade inga släktingar, inga 
vänner, ingenting. Så jag brydde mig inte om var jag hamnade. Det var inte mitt beslut, jag brydde 
mig inte, jag visste ingenting om Sverige. Bara om vädret – hahaha! (SG 1) 

Genom de berättelser som vi har fått ta del av om flykten till Sverige genom Europa förstår vi 
den som ett företag som krävt en hel del umbäranden. Dessa berättelser skiljer sig inte nämnvärt 
från exempelvis de tidnings- och radioreportage som valt att skildra och lyfta fram nyanländas 
flykt genom Europa. Många kan antas ha varit både rädda, trötta och hungriga, en del var 
traumatiserade13 av krigsupplevelser och hela resan utmärks av utsatthet och osäkerhet. Trots 
detta innebär ändå ett beslut att fly så långt bort - som det oftast handlar om i dagens situation - 
att de som flyr eller immigrerar uppvisar både mod, beslutsamhet och handlingskraft. Oavsett om 

                                                      
13 På Restad Gård öppnades ett mobilt traumacenter redan i slutet av 2015 då många av de flyktingar som anlänt visade sig ha 
stora psykiska och fysiska besvär. 
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personen flyr ensam eller tillsammans med sin familj, eller delar av den, och oavsett att de tvingas 
lämna sitt land mot sin vilja, så innebär en flykt till Sverige helt enkelt att personerna på många 
sätt försöker återta kontrollen över sitt eget och närståendes fortsatta liv. De visar att de är 
handlade individer med både vilja och förmåga att förändra sin egen utsatta position. Tack vare 
denna uppvisade kraft tar de sig till ett nytt land. En central fråga är hur mottagandet i det nya 
landet inverkar på denna mänskliga förmåga och handlingskraft. Samma informant som ovan 
berättar om den allra första tiden som nyanländ: 

Jag fick ett rum tillsammans med en annan kille, och vi delade kök och badrum med fyra andra 
rum. Det är så jag har haft det här. Det var inte något jag valt./…/ 

När jag kom hit satt jag i en månad, de första dagarna är normalt. Jag kände mig bara/…/ Jag 
satt, och nu startade vardagen, vakna på morgonen, göra frukost, middag, lunch, och ingenting 
händer. Jag började träffa folk runt omkring mig, alla hade samma historia, vi gör ingenting. Vi 
bara sitter, eller hänger på internet, eller sitter och pratar. Några går ut om det är bra väder. När 
jag kom var det dåligt väder. Alla människor är fast i… Jag kommer ihåg de tio första dagarna, 
på tio dagar gick jag inte ut ur huset. Det är ingen mening med att gå ut, varför skulle jag gå ut? 
Det snöade ute, eller regnade, vad skulle jag göra ute? Där finns ingenting. (SG 1) 

Den chockartade situation som citaten ovan illustrerar handlar inte enbart, eller i första hand, om 
det som upplevs som bristande praktiskt och materiellt stöd för de nyanlända. De som kom till 
Restad Gård tilldelas en plats att bo, pengar till matinköp och bussbiljetter för att kunna göra 
inköp. Myndigheterna sörjer såtillvida för att de asylsökande har bostad, uppehälle och kan göra 
kortare resor från boendet till närbelägna städer, men den antagligen viktigaste förklaringen till 
reaktionen verkar snarast vara att flyktingmottagandet som helhet är arrangerat på ett sätt som i 
hög grad beskär och underminerar det handlingsutrymme, den förmåga och position som en 
aktör i det egna livet som personerna fram tills nu tagit för given. Genom kombinationen av de 
åtgärder som sätts in, när någon anländer för att söka asyl, formas en social position som gör att 
personen transformeras från en handlingskraftig människa med upplevd rätt att styra sitt eget liv, 
till ett objekt som i många vitala avseenden blir ett föremål för andras beslut och handlingar. Som 
asylsökande blir de nyanlända utelämnade till hur myndigheterna tolkar och tillämpar de lagar, 
regler och förordningar som fattats i landet angående flyktingar, en politik som dessutom kan 
förändras ganska snabbt, vilket också sker i praktiken. Man är inte längre inblandad i sitt eget 
livsöde i någon högre grad, mer än som åskådare eller objekt, enbart i någon mån som deltagare 
och då på andras villkor. Asylboendet är på det här sättet en plats där de nyanlända avperson-
aliseras och hamnar i ett liminalt tillstånd, ett vakuum, ett tillstånd mittemellan två länder, med-
borgarskap och sociala statuspositioner. Som nyanländ är man separerad från sitt tidigare liv och 
befinner sig i ett vänteläge, i en transitionsprocess, i avvaktan på att få möjlighet att ingå i det nya 
sammanhanget, det nya landet. Begreppet liminalitet innebär just ett sådant tomrum eller en plats 
för transition från en social och kulturell position och gemenskap till en annan (Turner 1966). 
Vilka konsekvenser det kan ha för individers vardagliga liv i ett asylboende diskuterar vi närmare i 
kapitel 4.  

Detta specifika tillstånd har också getts andra epitet, exempelvis benämner Agamben det slags liv 
man då hamnar i för ”bare life” (nuda vida). Innebörden av begreppet pekar på hur flyktingar då 
reduceras till att enbart vara mänskliga kroppar utan rättigheter, beroende på att humanitära och 
politiska aktörer – trots välvilja - fråntar dem i princip allt politiskt aktörskap, mycket lite tillgodo-
ses förutom grundläggande biologiska och säkerhetsmässiga behov (efter Volk 2017). Ytterligare 
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en tolkning av situationen är Agiers förslag på att ett flyktingläger kan förstås efter de tre linjerna 
extraterritoriellt, undantag och exkludering. Det framträder då som ett separerat område där ett 
permanent undantag legitimerar politisk, social och legal exkludering av icke-medborgare i rela-
tion till medborgare (efter Volk 2017).  

Vilken beskrivning som är den mest adekvata för asylsituationen varierar säkerligen beroende på 
typ av flyktingläger, eller, för svenska förhållanden – tillfälliga asylmottagningar och i fråga om 
plats och tid. Även om definitionerna i stort fångar mycket av den högst speciella karaktär som 
denna typ av platser utmärks av kan den knappast sägas fånga hela bilden av anläggningen på 
Restad Gård. Svenska asylanläggningar kan inte jämställas med många av de stora flyktingläger, 
med människor boende i tält och med bristande tillgång på föda och hygieniska omständigheter, 
som media förmedlar från vissa andra länder. Som exempelvis Volk noterar finns - eller uppstår 
som en motreaktion mot formellt avskalande av rättigheter – också en annan socialitet där nya 
identiteter och sociala hierarkier skapas, och där politisk kraft och vilja fortsätter att ha betydelse 
(Volk 2017). Potentiellt är sådana platser en form av ”kosmopolitiska vägkorsningar” där 
människor från olika delar av världen möts och nya sociala ordningar kan växa fram, antingen 
med stöd av NGOs eller genom organisering av egen kraft, om rätt förutsättningar finns.  

Exempel på att egna, interna sociala och politiska ordningar skapas inom flyktingläger finns på 
många platser, t ex i Algeriet, Marocko, Benin, oavsett om de administreras av UNHCR, andra 
NGOs eller någon nationell administration (ibid.). När en grupp människor inte har någon egen 
plats skapar de sig en, ibland för att ansvariga inte uppfyller alla behov som finns, ibland i direkt 
opposition mot hur detta sker. Mestadels sker en självorganisering för att det är nödvändigt att 
organisera det gemensamma livet internt för ren överlevnad. Med tanke på att det finns flykting-
läger som bestått både trettio och sextio år är detta föga förvånande (Volk 2017).  

De flyktingar som kommer till Sverige och som inte själva kan finna ett boende placeras före-
trädesvis på en asylanläggning. Förutsättningar för aktiviteter och livs- och boendekvaliteter styrs 
bland annat av bidrag till de asylsökande, fastighetsförvaltarens avtal med Migrationsverket och 
frivilligorganisationers insatser. Asylanläggningar är den plats myndigheten anvisar. En ”plats” 
har betydelse, är aldrig neutral – den som ”äger” platsen har också rätten till tolkningsföreträde 
och att diktera villkor. Asylanläggningar är platser som utmärkts av tydliga lagar och förordningar, 
det finns nationella riktlinjer för boendeformen som sådan, men också reglering av de boendes 
möjligheter att ställa krav på exempelvis aktivitetsinnehåll eller andra vardagliga aktiviteter. Där 
med är de asylsökande boende på särskilda villkor under väntetiden på asylprocessens gång. De 
har få eller inga möjligheter att byta bostad eller att avvika från boendet. När som helst kan 
myndigheten med kort varsel kalla en asylsökande till intervju eller annan information. Detta gör 
att en asylsökande varken råder över sitt boende eller sin tid. Platsen domineras därmed av dem 
som äger strategier och resurser att bestämma över andra (Jfr de Certeau 1984). Inom ramen för 
den plats där andra ställer villkoren uppfylls inte alla behov, där finns opposition och därmed 
också incitament att genom taktiker och motstånd söka skaffa ett handlingsutrymme. Exempel på 
sådana taktiker kan vara mindre lösningar som att organisera resor genom att flera personer 
använder ett månadskort på bussen, någon köper en billig bil som används som taxitransport, 
eller att motståndet tar formen av självorganisering. Behovet av att få en ordning i vardagen 
tvingar fram gemenskaper mellan olika individer och skapar nya förutsättningar. I takt med att 
aktiva asylsökande, tillsammans med NGOs, skaffar sig egna utrymmen för aktiviteter utökas 
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också deras manöverutrymmen och möjligheter att hävda vissa egna behov och villkor (de 
Certeau 1984: 30). Genom självorganiseringen kan de, vilket senare ska visas, bättre kombinera 
de förutsättningar som finns med den egna tolkningen av vad som behövs, självorganiseringen 
fungerar såtillvida som både mål och medel. 
 
Reaktionerna på mottagandet, och de processer som uppstår inom asylboendet, kan på goda 
grunder antas ha sin grund i just denna kringskurna sociala position. När informanterna anländer 
till Sverige är de inställda och beredda på att fortsätta använda sin vilja och kraft för att skapa sig 
en ny framtid, bli en del av en ny gemenskap och bidra till det nya landet. Vad de inte är på det 
klara med är att asylsökningsprocessen ska bli en lång väntan på besked vilket gör att livet sätts på 
paus (Jfr Brekke 2004). I efterhand är det just den långa väntetiden på besked om uppehållstill-
stånd som framhålls som anledningen till att initiativkraften börjar sina: 

Om du jämför de resurser vi hade internt i början med nu, efter mer än två år… i början var alla 
pigga och hade inga förväntningar och de ville göra något för att mobilisera.. de ville starta direkt 
och bygga upp sitt liv och förbereda för det som sen skulle komma. Titta nu… efter mer än två 
år, människor lever under stark press, det är en lång tid. Målgruppen som vi arbetar med, alla är 
olika, alla är trötta, förväntningarna är låga, de politiska besluten har påverkat oss mycket, och 
för oss flyktingvolontärer finns många problem och allt detta påverkar de interna resurserna. 
(SG 3) 

                             

Organisera förnödenheter 
Att passivt sitta och vänta på besked om huruvida man ska få stanna i landet eller inte är inget alla 
finner sig i. Vilken nedbrytande verkan en sådan tillvaro kan ha på en människa har ett flertal 
studier av asylsökande påvisat (t ex Brekke 2004, Läkare utan gränser 2018). Det är också många 
praktiska saker som måste organiseras för att få ett asylboende att fungera, många krafter behövs, 
och ganska snart visar det sig att asylsökande själva både behövs och väljer att ta aktiv del av det 
arbetet. 

Innan de första flyktingarna kom på senhösten 2013 hade en NGO redan startat ett samarbete 
med andra organisationer, företrädesvis från de olika kyrkorna i området. Man hade haft möten, 
samlat in kläder och försökt förbereda sig på det som komma skulle. Att samla in och distribuera 
kläder, ordna språkcaféer och andra aktiviteter är ett tungt arbete att dra för en enskild organisa-
tion vars verksamhet bygger på volontärskap. Därför samordnade organisationerna sina resurser 
och skapade en plattform som fortfarande (i slutet av 2017) är i arbete. En av de intervjuade 
volontärerna berättar om hur arbetet startade: 
 

Man hade leksaker, vuxensaker, husgeråd och kläder allt i en salig röra. Det var då vi satte igång 
med grovsortering och då skapades det på något sätt ett bra startnätverk och folk hittade 
varandra på något sätt i det här praktiska arbetet. (NGO 1) 

Frivilligorganisationerna var delvis förberedda, men när väl de första flyktingarna var på plats, 
och behov av kläder var akut, startade ett mer omfattande arbete än väntat: 

 /…/ och då skapade vi ett sorteringsgäng med 10 personer som höll på med att sortera en 
månad. Det motsvarar 100 personer, en kvarts miljon omräknat i EU-medel, och det var vi, flera 
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andra frivilligorganisationer och sen åtog sig en av kyrkorna att ha hand om lagret.14 (NGO 1)
      

Att säga hur mycket det nedlagda arbetet motsvarar i pengar är förstås ett sätt att värdera och 
framhäva den insats frivilligorganisationerna har bidragit med. Samtidigt är det lite märkligt, 
frivilligarbete definieras vanligtvis av att inte vara indraget i ekonomiska relationer utan tvärtom 
av att utföras på rent humanitära och solidariska grunder. Kanske är det också ett sätt att motiv-
era att de kläder som skänkts av allmänheten inte gavs bort till de behövande asylsökande, utan 
istället kom att säljas till dem de var avsedda för. Att göra ekonomiska beräkningar kan dessutom 
vara ett sätt att lyfta fram den egna organisationens betydelse, att framhäva en insats jämfört med 
övriga: ”Förhållandet mellan frivilligorganisationer kan ofta beskrivas i termer av konkurrens eller 
samarbete, inte sällan bådadera” (Meeuwisse & Sunesson 1998:188). Dock kan sådana kalkyler 
samtidigt bidra till att definiera andra frivilligorganisationer eller enskilda volontärer som mindre 
jämbördiga parter och därmed ta udden av deras insatser då de inte värderas monetärt.  
 
Även om det, som brukligt, är frivilligorganisationer som sköter denna typ av stödinsatser finns 
det bland de flyktingar som anlänt några personer som var och en på sitt håll reagerar på en del 
av de förhållanden som råder på asylboendet15. Under dessa år när många flyktingar kom består, 
som sagt, tiden av en enda lång väntan med begränsade möjligheter att göra något. Samtidigt 
både vill och behöver människor hålla sig sysselsatta, barn behöver upprätthålla sina studier och 
vuxna vill skapa ett ordinärt vardagsliv för sig och sin eventuella familj. 

Av bland annat dessa anledningar börjar fler engagera sig i de praktiska sysslor som behöver 
utföras för att tillfredsställa basbehov – ordna med kläder och andra nödvändigheter – och även 
sysselsättningar som kurser av olika slag, studiebesök och fritidsaktiviteter. Många upplever 
passiviteten som irriterande, mentalt nedbrytande och besvärlig, och då asylperioden skapar oro 
och osäkerhet behövs både meningsfulla insatser, distraktion och något som muntrar upp. 

Under hösten 2013 startade därför frivilligorganisationerna bl. a musikaktiviteter och efter nyår 
var det dags för de första språkcaféerna. Ett av språkcaféerna förlades till söndagar och fick 
många asylsökande som deltagare:  

Så det kom ju 100 och då var vi i festsalen och korridoren utanför och det var ju inte så självklart 
lätt att prata där för det var ett sådant eko. Det var ju inte så lätt att höra men vi startade språkcafé 
och försökte rekrytera personer till detta, men det var inte lätt. (NGO 2)  
     

                                                      
14 Enligt uppgift kostade plaggen 5 eller 10 kronor (NGO 2). Ersättningen för självhushåll, på boenden där mat inte ingår, utgår i 
form av dagersättning enligt följande: •71 kr/dag för vuxna ensamstående, •61 kr/dag och person för vuxna som delar 
hushållskostnader. •37 kr/dag för barn 0–3 år, •43 kr/dag för barn 4–10 år, •50 kr/dag för barn 11–17 år. Familjer som har fler 
än två barn får hel dagersättning för de två äldsta barnen och halv dagersättning för övriga barn. Förutom mat ska dagersättningen 
räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter. 
(https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Ekonomiskt-stod.html). 
15 Migrationsverket ansvarar för att nyanlända får någonstans att bo och en fastställd summa pengar till mat, samt att de blir 
registrerade, lämnar fingeravtryck och får sin ansökan om uppehållstillstånd inlämnad. Fram till december 2016 ansvarade de 
också för att asylsökande kunde få möjlighet till praktik under två tremånadersperioder, praktik som syftar till att de nyanlända 
skulle komma i kontakt med arbetsmarknaden. Denna satsning är nu avslutad och praktik för asylsökande medges inte. När en 
person väl fått sitt uppehållstillstånd blir denne inom några månader kommunplacerad, kommunen ifråga tar över ansvaret och 
ska se till att bereda språkundervisning samt att kontakter med arbetsmarknaden inleds med hjälp av Arbetsförmedlingen. I de fall 
begäran om asyl avslås och personen får beslut om avvisning eller utvisning förloras rätt till boende och ekonomiskt stöd. Under 
perioden mellan dessa faser kan väntetiden vara lång, ibland upp till flera år. 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Ekonomiskt-stod.html
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En av de större frivilligorganisationerna börjar relativt omgående att tillsammans med några 
nyanlända att inventera flyktinggruppens yrkestillhörigheter. De försöker exempelvis ta reda på 
hur många läkare och sjuksköterskor som finns. Med hjälp av kartläggningen fick man därmed en 
första bild av de utbildningar och kompetenser som fanns bland de nyanlända. Under det första 
året som anläggningen var i bruk (2013-14) handlades asylprövningsärenden betydligt snabbare 
än vad som blev fallet åren efter. Sannolikt upplevde de asylsökande då att vänteprocessen var 
kortare och att möjligheter till etablering på arbetsmarknaden inte nödvändigtvis måste ta många 
år i anspråk. Då som nu fanns åtskilliga bristyrken i Sverige och de asylsökande med legitima-
tionsyrken får med hjälp av volontärer möjlighet att snabbt skicka in sina handlingar till Social-
styrelsen för att få veta vad som behöver kompletteras innan det är möjligt att söka svensk 
legitimation. Företrädare för NGOs använder dessutom sina organisatoriska och privata nätverk 
för att försöka få ut asylsökanden på praktik. 

Intresset för att delta i de olika aktiviteter som arrangeras av frivilligorganisationer och studie-
förbund är stort och samlar snabbt en mängd deltagare. Volontärer noterar den starka viljan 
bland de nyanlända att komma igång med sina liv igen, och deras önskan är att snabbt komma in 
i det svenska samhället. Framför allt vill de börja arbeta: 

Då kom folk och stod här från vi öppnade utanför mitt kontor och frågade: Vad kan vi göra? 
Kan vi hjälpa? Kan vi arbeta? Och det mötte jag dagligen: ´Jag vill arbeta! Vad kan jag göra`? 
Och det var riktigt som att: – Vi vill jobba. Så att första tiden tog vi emot ganska många 
praktikanter, mer eller mindre framgångsrikt skulle jag vilja säga. En del var ju helt fantastiska, 
helt otroliga och en del… och dom blev ju också vår kontaktlänk till arabisktalande. Det var 
väldigt många arabisktalande som kom i början i den svängen och vi hade ju några egna tolkar 
och där… ja, just, det hade vi… (NGO 1). 

Citatet visar tydligt viljan att genast bli en del av samhället, liksom det stora behovet av att vänte-
tiden fylls med meningsfullt innehåll. Samtidigt illustrerar det de kontakter som börjar utvecklas 
mellan asylsökande och de invånare som engagerar sig i olika slags stödaktiviteter, vilka är både 
frivilligorganisationer och enskilda privatpersoner från det närliggande samhället. 

Under sista veckorna år 2013 startar en NGO en kulturgrupp på boendet och i januari 2014 har 
de två språkcaféer igång, dessutom organiseras en s.k. ärendegrupp och en juridisk grupp. 
Ärendegruppen bistår bl. a med att söka information om saknade släktingar, medan den juridiska 
gruppen, bestående av ett par jurister med specialisering på asyllagstiftning, kan vara behjälpliga i 
andra frågor (NGO 1). 

Under den här tidiga fasen på asylboendet sker flera olika slags aktiviteter som sammantaget blir 
en grund varpå de nyanlända sedan kan bygga upp den organisation för självorganisering som 
efterhand ska anta en mer formell form. Nyanlända är delaktiga i planering och organisering av 
aktiviteter och professionskartläggning. Det handlar dels om en mängd konkret arbete med att få 
vardagen att fungera, dels att man börjar organisera verksamheterna för att effektivisera dem så 
att alla behov ska kunna tillgodoses på ett smidigt sätt. I dessa sammanhang skapas de första 
sociala kontakterna med omgivande samhället då asylsökande och volontärer samarbetar med 
diverse uppgifter, vilket blir ett sätt att lära sig förstå varandra och fungera ihop.  
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Skapa intern ordning 
De aktiviteter som iscensätts av frivilligorganisationerna bidrar till att det inom asylboendet börjar 
skapas en struktur, vilken är nödvändig för att erbjuda ett så normalt liv som möjligt för de 
människor som placerats där. Någon sådan finns inte per automatik eftersom de nyanlända ännu 
inte räknas som en del av samhället och därför inte anses vara en del av alla de befintliga struktur-
erna. Vissa samhällsfunktioner har även asylsökande rätt till, bl. a skolgång för barn. I december 
2013 öppnar kommunen Kumlienskolan16 på Restad Gård, en grundskola för barn till föräldrar 
på asylboendet17. Kumlienskolan är en grundskola för elever i åk F-6. Här finns barn från framför 
allt Syrien och Afghanistan. men även från Ukraina, Somalia, Azerbajdzjan, Serbien, Albanien, 
Kosovo, Eritrea, Pakistan, Turkiet, Palestina, Iran och Irak (Vänersborgs kommun, odaterad). 

Den stora tillströmningen av asylsökande ger även genomslag i Migrationsverkets organisation. I 
oktober 2013 var Migrationsverkets lokaler placerade i centrala Trollhättan, men när det var dags 
att upphandla nya lokaler vann Restad Gård i Vänersborg. Administrationen förlades då i anslut-
ning till det nya boendet från och med januari 2014 (ttela 11 oktober 2013). Av tradition är det i 
första hand civilsamhället, i form av frivilligorganisationer med skiftande huvudmän, och därmed 
ideologisk grund, som har tagit på sig ansvaret för att arrangera och erbjuda andra former av 
stödjande insatser än medel för uppehälle och husrum som Migrationsverket erbjuder. I denna 
situation, då oväntat många kom samtidigt, ställer också allmänheten upp, dels med att skänka t 
ex kläder, hygienartiklar, välling och blöjor, dels är det många privatpersoner som ger av sin tid 
och engagerar sig aktivt med att ge språkutbildning och arrangera andra aktiviteter. 
 
Reaktioner på mottagandet 
Utöver praktiska utmaningar skapar etableringen av en ny asylanläggning ofta överrasknings-
effekter. Det kan väcka såväl nyfikenhet och empati, som frustration och motstånd bland 
invånarna i närsamhället. Variationen av reaktioner är stor och ser ut på olika sätt beroende på 
aktörer och deras respektive förhållningssätt till nyanlända. Troligen är det av den anledningen, 
och för att motverka uppkomsten av ogrundade rykten, som berörda myndigheter gemensamt 
bjuder in till ett informationsmöte i samband med etableringen av asylboendet. 

Den 4 november 2013 hölls ett första informationsmöte på Restad Gård där kommunrepre-
sentant, kommundirektör, en enhetschef från Migrationsverket och en samordnare från 
kommunen deltog. Vid detta tillfälle ville man informera kommuninvånarna om asylboendet 
(ttela 2013, 5 november). 150 personer kom till nämnda möte och representanter från de olika 
aktörerna svarar på frågor om vilka aktiviteter som de asylsökande erbjuds, hur de som kanske 

                                                      
16 Vid jul 2014 fanns där 14 elever. I januari 2015 hade antalet ökat till 39. Sedan dess har det varierat, och vid två tillfällen har 
skolans elevantal dubblats. I december 2016 ökades antalet från 50 till 94 elever, från en dag till nästa. Här krävs flexibilitet och 
improvisation hos personalen (Vänersborgs kommun 2014). 
17 Barn som är asylsökande har ingen skolplikt men har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år de fyller sex år. 
Asylsökande barn har rätt till förskola på samma villkor som alla andra barn i Sverige. Rätten till skolgång gäller också gymnasiet 
och även om den asylsökande fyllt 18 år har han eller hon rätt att avsluta sin utbildning. 
(https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-asylsokande/Olika-myndigheters-ansvar.html) 
Barnet bör få börja senast en månad efter ankomsten till Sverige, eller så snart det är lämpligt med hänsyn till barnets personliga 
förhållanden. Migrationsverket kan på föräldrarnas uppdrag informera kommunen om att en familj bor där. 
Kommunen i sin tur har rätt till statlig ersättning för asylsökande barn i skola eller förskola. 
(https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-asylsokande/Skola.html)  

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-asylsokande/Olika-myndigheters-ansvar.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-asylsokande/Skola.html
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lider av sviterna efter plågsamma upplevelser tas om hand och hur organisationen bland de 
frivilliga kan bli bättre. Enligt artikeln i lokalpressen hölls mötet i en positiv anda.  

Att det planerade boendet nu ska utökas för fler platser uppfattas i det inledande skedet av 
exempelvis vissa externa aktörer som ett regelbrott, och entreprenören Bert Karlsson anmäler 
därför Migrationsverkets upphandling av Restad Gård till förvaltningsrätten i Linköping (ttela 
2013, 13 september). Utöver ekonomiska intressen aktiveras också politiska eller ideologiska 
reaktioner. En Facebook-sida av personer som anger sig vara motståndarna mot flyktingboenden, 
Svenskarnas Parti demonstrerar i början av december samma år (ttela 2013, 8 december). 
Demonstrationen uppmärksammas i lokalpressen men något ytterligare motstånd mot etabler-
ingen av asylanläggningen uppstår inte.  

Mot bakgrund av sådana ideologiska reaktioner är det tydligt att mottagande inte bara är en fråga 
om att tillgodose akuta praktiska behov som finns, det handlar också om vilken öppenhet som 
finns, eller inte finns, i det omgivande samhället för att bereda flyktingar plats, och hur välkomna 
de är bland den omgivande befolkningen. Integration och integrationspolitik, som de gängse 
politiska benämningarna är, har varit ett hett debattämne i Sverige de senaste decennierna, fram-
för allt beroende på att integrationspolitiken inte lyckats. Istället har problem med segregation 
och s.k. etniska klyftor tilltagit och skapat sociala spänningar i samhället, och främlingsfientliga 
krafter har fått visst fäste (T ex de los Reyes & Kamali 2005). Vissa skyller problemen på de 
människor som kommit hit, och hävdar att det bottnar i att de inte vill integrera sig, i betydelsen 
bli som alla andra ”svenskar”. Ett sådant tänkande bygger på uppfattningar om att det rör sig om 
två distinkta grupper, ”svenskar” respektive ”invandrare”, med skilda roller i integrations-
processen, den sistnämnda ska låta sig integreras och den första ska se till att det blir gjort (ibid.) I 
den tankefiguren finns en tydlig definition av vilka roller grupper förväntas ha, ”svenskarna” är 
de som ska ha kontroll, ska agera, definierar vad som anses vara svenskt, ”invandrarna” ska utan 
invändningar anpassa sig till detta. Andra menar att frågan istället bör definieras som ett struktur-
ellt problem, det handlar inte om individers vilja eller ovilja att bli en del av ett nytt samhälle, utan 
om mekanismer som i många sammanhang skapar och upprätthåller diskriminering som kon-
serverar föreställningar om etniska skillnader och resulterar i ett ”vi-och-dom”-tänkande (ibid.) 

Det är mot bakgrund av sådana infekterade uppfattningar och debatter, i synnerhet på riksplanet, 
vi kan förstå de skiftande reaktioner som etablerandet av asylboendet väcker, och att myndigheter 
ganska snart bestämmer sig för att arrangera öppna informationsmöten för allmänheten. Här 
finns sannolikt en oro och rädsla för att nyanlända ska skapa sociala spänningar i samhället. Det 
är också tänkbart att denna oro förstärks av det faktum att Vänersborg har haft en begränsad 
inflyttning av nyanlända. 

Dock ska de motsatta reaktionerna också poängteras. Många människor från samhällen runt 
omkring boendet visar empati med alla som tvingats fly genom att på eget bevåg, och efter att 
stöd och hjälp efterlysts i lokalpressen bidrar de med både förnödenheter och aktivt engagemang. 
Redan innan de asylsökande flyttar in har Restad Gård mottagit 100 kubikmeter kläder och andra 
förnödenheter (ttela 2013, oktober 18). Med gåvor, tid och engagemang börjar många ta sig ut till 
Restad Gård, ofta varje vecka, ibland ännu oftare, för att hjälpa till med det som behövs. Asyl-
sökande möts då också av ett varmt välkomnande och nya vänskaper uppstår mellan volontärer 
och asylsökande, varav en del fortlever.  



24 
 

Dessa exempel visar att det finns både en human välvilja och vissa problem och brister i inklu-
deringsarbetet. De informationskanaler som finns under den första tiden är lokalpressen och 
muntlig information från de olika volontärerna. Något systematiskt arbete för att skapa kontakter 
mellan nyanlända och övriga invånare finns inte. Även om det saknas en tydlig riktningsvisare när 
det gäller det tidiga inkluderingsarbetet är engagerade enskilda personer och NGOs de som på 
olika sätt försöker bidra till kunskap om det nya samhället genom språk- och samhällsintroduk-
tion, kontaktfamilj- och språkvänskap. Liksom all volontärs- och frivilligverksamhet bygger detta 
inkluderingsarbete också på enskildas viljor, engagemang och kompetens. Insatserna kan vara 
kortsiktiga, volontärer utmattas av de stora behoven eller annat händer som gör att aktiviteter 
avbryts och engagemang tryter. Det tycks riskabelt att den första introduktionen till ett nytt 
samhälle ska läggas på enskildas oavlönade välvilja och ork.  

Sveriges rykte som tolerant och förespråkare av ett mångkulturellt samhälle visar sig vara både 
välförtjänt och oförtjänt på samma gång. En del av den komplexitet som finns i frågan är att 
tolkningarna av vad ett mångkulturellt samhälle är ser olika ut och därmed kan skapa förvirring. 
Toleransryktet handlar om de starkt sekulära värderingar som dominerar och som främst står för 
en mycket hög värdering av individuell autonomi, vilken i retoriken bör gälla för alla invånare. 
Däremot innebär den inte att det alltid finns en hög tolerans för och stöd till gruppbaserade 
värderingar, kopplade till enheter som familj, släkt, klan, religiösa gemenskaper och liknande (Jfr 
Trägårdh 2013). Begreppet mångkultur måste därför nyanseras och sättas in i rätt kontext för att 
inte missförstås som ett oproblematiskt normativt förespråkande av universell respekt inför alla 
former av föreställda, kommunitära gemenskaper. Ett ofta påtalat problem med gruppidentiteter 
som bygger på etno-kulturella grunder eller kriterier är att dessa vanligtvis definieras som statiska 
och riskerar att resultera i stereotypa förenklingar. För att åstadkomma ett reellt mångkulturellt 
samhälle menar många att gemenskapen istället bygga på närvaro, gemensam situation, lika 
möjligheter och ömsesidig respekt (T ex Hellgren 2015: 121f). Stereotypa föreställningar om 
nationella grupper, med allt det för med sig, utmärker Sverige precis som så många andra länder.  
 
Ytterligare en förklaring till den chockade reaktion som nyanlända uppvisade är därmed den 
ganska tydliga distinktion mellan retorik och praktik som finns i svensk invandrarpolitik (Se 
Dahlström 2004). Retoriken har länge stått för mångkulturalism, uttydd som en motsats till 
assimilationspolitik. Invandrarpolitisk praktik däremot består av ett antal praktiskt inriktade 
reformer och åtgärder som vilar på relativt disparata ideologiska grundvalar (ibid.). Integra-
tionspolitiken blir då varken renlärig eller rätlinjig i relation till etablerad retorik, och det goda 
ryktet kan då visa sig vara just ett rykte. 
 
I dagens situation försvåras det hela av att de nyanlända ifråga var en del av den extraordinära 
situation som s.k. flyktingvågen 2015 utgjorde. Både myndigheter och NGOs togs på sängkanten 
i alla berörda länder, och det var omöjligt för de flesta som tog emot många att leva upp till 
befintliga ideal och visioner ifråga om flyktingmottagning. Att förväntningar då kommer på skam 
är inte så konstigt, men besvikelserna kan ändå bli stora. Det kan också vara relevant att fråga sig 
varför det faktiskt inte fanns större beredskap, vad som pågick ute i världen var inte okänt. 
Avgörande i en sådan situation är vilken effekt chocken och besvikelserna får för nyanlända, och 
för förutsättningarna för självorganisering – blir man uppgiven och passiviserad, eller förbannad 
och aktiverad? 
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Alla konkreta behov som uppstått, och denna spretiga mångfald av reaktioner på asylboendet, 
bör ses som en betydelsefull grund till den självorganisering som snart ska komma att uppstå 
inom flyktinganläggningen. Hur det gick till mer konkret bemärkelse är temat för nästa kapitel. 
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KAP 3. MÖTET MED DET NYA LANDET 
                                                        
 
När man som asylsökande väl har anlänt till det nya landet, blivit installerad på ett boende, lämnat 
fingeravtryck och sin asylansökan, och fått klart för sig hur de grundläggande behoven tillgodoses 
på detta ställe, så inleds det som kan kallas för den första fasen i integrationsprocessen (Jfr 
Brekke 2004). Under denna fas handlar det om att orientera sig i och om det nya samhället i en 
bredare bemärkelse. Vid det här laget har det sannolikt blivit uppenbart att man själv inte direkt 
kan påverka något ifråga om den formella process som ens asylärende genomgår, där är det 
väntan som gäller, ofta en lång och tålamodsprövande sådan. Uppenbart är också att förutom de 
aktiviteter och den service som frivilligorganisationerna består med, är det upp till en själv att lära 
sig hur saker och ting fungerar i det samhälle man hoppas bli en del av. Var handla mat? Hur gör 
man om man drabbas av sjukdom? Hur ta sig in till samhället? Vem vända sig till med vilka 
frågor? Hur göra sig förstådd? Det finns en mängd praktiska saker, liksom mer sociala frågor 
kring hur invånare tänker och beter sig här, och hur man själv kan navigera i detta sammanhang, 
som det är nödvändigt att börja förstå för att göra vardagen begriplig och hanterbar. Att få ett 
grepp om sådant är viktigt, för att inte göra denna extraordinära tillvaro besvärligare än 
nödvändigt, och för att inte själv bli förvirrad och desorienterad. 
 

Etablera samarbeten  
Redan tidigt 2014 etableras ett nära samarbete mellan asylsökande, volontärer från frivillig-
organisationer, enskilda privatpersoner och även ägarna till anläggningen, vilka har en betydelse-
full roll för den utveckling som sker där. Vid denna tidpunkt finns ca 500 asylsökande på 
boendet, och i takt med att allt fler anländer och deras behov av förnödenheter och stöd ökar 
försöker frivilligorganisationerna värva fler volontärer för att få igång en fungerande verksamhet. 
I samband med det får man kontakt med ett pensionerat par som är intresserade av att engagera 
sig. Paret börjar sitt volontärarbete i april 2014 och senare under hösten möter kvinnan i paret en 
av de asylsökande som nyligen anlänt från ett annat boende. Denne person kommer att bli en av 
de drivande krafterna för att etablera Support Group, och i ett senare skede även Support Group 
Network. Den kvinnliga volontären kontaktar vänner, bekanta och medlemmarna i den förening 
hon är aktiv i, vilket leder till att kläder skänks, sorteras och delas ut till dem som behöver. De 
väljer att inte ta betalt för kläderna då de vet att nyanlända inte har några egna medel att handla 
för, i synnerhet inte innan de fått LMA-kort (en slags identitetshandling18) och bankkort19, vilket 
kan ta några veckor, enligt NGO 3. Tillsammans med asylsökande ordnar hon en grupp som 
hanterar kläder och organiserar verksamheten så att alla som kommer till Restad Gård ska kunna 
få ett paket med det nödvändigaste. Ett klädförråd ordnas också där de nyanlända kan hämta de 
kläder de behöver, berättar NGO 2. 
                                                      
18 Migrationsverkets information till asylsökande: ”När du söker asyl i Sverige blir du fotograferad. Senare får du ett så kallat 
LMA-kort. Kortet är inte ett identitetskort (id-kort), utan ett bevis på att du är asylsökande och att du får vara i Sverige under 
tiden som du väntar på beslut. Du kan i vissa fall använda LMA-kortet för att legitimera dig när du ska hämta ut postpaket från 
utlandet eller rekommenderad post från Migrationsverket. Du betalar i vissa fall en lägre patientavgift om du visar upp ditt LMA-
kort när du besöker sjukvården. Du betalar också en lägre avgift för de flesta mediciner du köper med recept från en läkare om du 
visar upp kortet på apoteket.” (https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-
vantar/LMA-kort.html).  
19 Varje asylsökande får ett bankkort som fungerar i särskilda bankautomater och för vilket man kan handla 
(https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Ekonomiskt-stod/Bankkort-till-
asylsokande.html).  

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/LMA-kort.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/LMA-kort.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Ekonomiskt-stod/Bankkort-till-asylsokande.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Ekonomiskt-stod/Bankkort-till-asylsokande.html
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Utifrån det initiala samarbetet mellan det pensionerade paret och asylsökande utvecklas successivt 
ett mer systematiskt arbete för att få den praktiska situationen att fungera så smidigt som möjligt 
för alla boende. Tillsammans genomför de en kartläggning av vilka akuta behov som finns bland 
nyanlända för att få en samlad bild av vad de boende själva anser sig behöva för att underlätta 
vardagen och börja närma sig det nya landet. Kartläggningen ger bl. a besked om att många 
önskar kompletterande språkkurser, utöver de språkcaféer som finns, och därmed behöver 
volontärlärare engageras till dessa.  

I och med dessa aktiviteter börjar de asylsökande att ta de första stegen mot att bli delaktiga i 
arbetet som hittills främst utförts av frivilligorganisationerna. Det blir ett embryo till självorgani-
sering, och efter hand organiserar de sig på ett mer självständigt sätt, men det kommer att krävas 
ungefär ett års träning innan de betros ansvaret att bistå Migrationsverket med att dela ut mat till 
nyanlända, och ytterligare ett år innan de ska bilda en egen förening efter ”svensk” modell. 

 
Kommunal oro 
På Restad Gård börjar de första, som anlänt under hösten 2013, att få besked på sin asylansökan. 
I lokalpressen uppmärksammar man att det är brist på bostäder och att de som fått uppehålls-
tillstånd blir ”fast” på anläggningen eftersom de inte kan få ett reguljärt boende (ttela 2014, 11 
september). I september 2014 är Vänersborgs kommun tveksamma till att ta emot fler flyktingar, 
efter att de fått information om att platsantalet kommer att utökas ytterligare. Kommunstyrelsens 
ordförande Marie Dahlin uttrycker sig mer drastiskt:  
 

Det är ett rop på hjälp. – Jag förstår att vi måste ta emot flyktingar och hjälpa. Men vi mäktar 
inte med, fortsätter hon. Kommunens ambition är att se till att våra gäster får Sveriges bästa 
mottagande.  
 

En utökning av antalet platser anses göra mottagandet svårare, och att hänvisa till flyktingar som 
gäster kan tolkas som att politikerna snarare tänker transitering av asylsökanden än att några ska 
erbjudas att bosätta sig i kommunen. Politikerna anser att det stora problemet är bostadsbristen. 
Av de 594 som nu bor på Restad Gård har 245 fått uppehållstillstånd20. Att så många av de asyl-
sökande som fått uppehållstillstånd inte hittar någon egen bostad ställer till det. När en asyl-
sökande har fått en egen adress får kommunen ytterligare medel från staten. Dessa pengar ska till 
största delen användas för SFI (svenska för invandrare), men som det är nu räcker inte pengarna 
till utbildningen, enligt lokalpressens intervju med kommunledningen (ttela 2014, 30 september). 
I oktober samma år upphandlar Migrationsverket ytterligare platser, och nu annonseras att det 
kan bli aktuellt att öppna vandrarhemmet i Vargön som tillfälligt flyktingboende (ttela 2014, 10 
oktober). I Vargön planeras 60 platser, men då utan självhushåll som på Restad Gård. På 
kommunfullmäktiges decembermöte hålls en hård debatt om asylsökande och om kvoten av 

                                                      
20 Bosättningslagen omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt 
vissa bestämmelser i utlänningslagen (2005:716) samt anhöriga till dessa personer om de har beviljats uppehållstillstånd och ingår i 
samma hushåll. Anvisningar till kommunerna omfattar nyanlända som vistas i anläggningsboenden och kvotflyktingar. 
(https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-personer-med-uppehallstillstand/Fragor-och-svar-om-
bosattning.html). Syftet med förslaget är att alla kommuner bör vara med och ta ansvar för mottagandet av nyanlända för att 
förbättra deras etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Anvisningar till kommunerna ska enligt förslaget i första hand 
omfatta nyanlända som är registrerade och vistas vid Migrationsverkets anläggningsboenden och s.k. kvotflyktingar. Prop. 
2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av nyanlända. 
(http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2015/11/prop-20151654/)  

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-personer-med-uppehallstillstand/Fragor-och-svar-om-bosattning.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-personer-med-uppehallstillstand/Fragor-och-svar-om-bosattning.html
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2015/11/prop-20151654/
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ensamkommande barn och ungdomar som kommunen lovat ta emot. När det gäller ensam-
kommande flyktingbarn får kommunerna en kvot tilldelad av Migrationsverket och den ökar nu 
från 10 till 16 för denna kommun. Kvoten kan bli större om behov finns. Kurt Karlsson (SD) 
yrkade, förgäves, avslag på båda förslagen och försökte få debatten att handla om hur många 
flyktingar kommunen klarar av: 
 

Vänersborg har redan alldeles för många asylsökande i kommunen och det kommer att bli ett 
väldigt stort problem fram igenom. Vi har ju ett av de största asylboendena här i Vänersborg. 
Jag ser framför mig att vi får ge avkall på andra sociala inrättningar i kommunen.21 
 

Samtidigt som kommunledningen vill slippa en utökning av platser på asylboenden i kommunen 
försöker Migrationsverket hitta boenden för det ökande antal flyktingar som söker asyl i 
Sverige22. I ett sådant läge, när det finns grundläggande frågor som att hitta boende för flyktingar, 
öppnar sig uppenbarligen ett utrymme för att offentligt vädra negativa hållningar mot invandring. 
I exemplet ovan stärks detta genom att nyanlända ställs mot befintlig befolkning och det hävdas 
att andra offentliga verksamheter kommer att få försaka sina behov. 
 

Första steget mot organisering 
Utöver de cirka 500 asylsökande som finns på Restad Gård under 2014, ska boendet ta emot 
ytterligare cirka 1000 personer under 2015. Då finns det språkcaféer och möjligheter till fysisk 
aktivitet i idrottshall, ett klädförråd där kläder delas ut gratis och en second-hand-affär där kläder 
kan köpas för en billig penning. I samtal med nyanlända kommer allt fler önskemål. Behovet av 
information, aktiviteter och förnödenheter är stort. Det finns nyanlända som har behov av att 
kunna kopiera sina handlingar, och med hjälp av en donation från olika organisationer kan de få 
tillgång till stationär dator, laptops och en printer, enligt SG 1. När nyanlända uttrycker ett behov 
av fysiska aktiviteter bestämmer sig volontärsparet för att fråga ägarna av asylboendet om de kan 
få låna den idrottshall som ligger på området. Ägarna är positiva. I takt med att aktiviteterna ökar 
inser en del av de asylsökande, med stöd av det svenska volontärsparet, behovet av att organisera 
sig:  
 

Så höll vi på, lite ostrukturerat ett tag och sen kom vi på att vi måste ha ett namn. Vi kunde ju 
inte köra själva – vem representerade vi? Vi behöver ju ett namn och då kom jag på Support 
Group– så vi kallade oss Support. (NGO 3) 
 

Volontärparet skapar tillsammans med en grupp av fem, sex asylsökanden ett namn och en logga 
som beteckning för volontärsarbetet. Hösten 2014 får denna intressesammanslutning, som delvis 
arbetar vid sidan av frivilligorganisationer och studieförbund, därmed sitt initiala namn - 
Support23. För att göra gruppen känd sprids lappar med loggan och namn på kontaktpersoner så 
att asylsökande, organisationer och kommuninvånare vet vem de ska kontakta om de vill lämna 
kläder, behöver kläder eller vill bidra på annat sätt. Ungefär samtidigt påbörjas också arbetet med 

                                                      
21 http://www.ttela.se/nyheter/v%C3%A4nersborg/h%C3%A5rd-debatt-om-flyktingmottagande-1.2414810 
22 Under år 2014 sökte fler än 81 000 personer asyl i Sverige. Det är en ökning med 50 procent jämfört med året innan. Syrien 
toppar listan över de tio vanligaste medborgarskapsländerna, följt av Eritrea. Mer än var tredje asylsökande 2014 hade ett syriskt 
medborgarskap. Av de syriska flyktingarna fanns 9 000 kvinnor och 21 000 män. Från Eritrea kom drygt 7000 män och knappt 
4000 kvinnor (https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Antalet-asylsokande-okar-for-tredje-aret-i-rad/ ) 
23 Från och med att den första bloggposten publicerades så börjar gruppen kalla sig själv för Support Group istället för Support. 
Vi har valt att använda benämningen Support Group genom hela texten eftersom vi delvis rör oss fram och tillbaka i tiden. 
 

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Antalet-asylsokande-okar-for-tredje-aret-i-rad/
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att förstärka de externa kontakterna och att skapa medvetenhet om att en slags självorganisering 
har påbörjats. 
 
I nästa steg tillfrågas ägarna av fastigheterna om ytterligare utrymmen för språkkurser. Tack vare 
att man lyckats rekrytera fler volontärer vid ett informationsmöte för allmänheten, som de 
asylsökande anordnat tillsammans med volontärparet, kan aktiviteterna snabbt utökas. På en 
månad har det nyblivna Support plötsligt 20 språkcirklar igång och två rum för att kunna ha 
undervisning parallellt. En kvinnlig volontär bland de asylsökande har många idéer om vad 
gruppen kan göra. Hon föreslår dagis. Ägaren kontaktas -kan de få starta ett dagis? De får ett rum 
i en av byggnaderna för barnen och Support Group ordnar barnpassning under tiden föräldrarna 
är på språkkurs. Man uppmärksammar behovet av material till barnen, skapar ett bibliotek med 
hjälp av donerade böcker och öppnar en frisör/skönhetssalong för kvinnorna.  

Redan tidigt satsas också på kulturaktiviteter. En av de asylsökande kvinnorna är danspedagog 
och hon börjar tidigt att tillsammans med en grupp barn träna danser. Även för denna aktivitet 
ställer ägarna en lokal till förfogande. Det bildas också s.k. klubbar där olika yrkeskategorier kan 
föra arbetsrelaterade samtal och utbyta information och kunskap. Även en kvinnoklubb startas.  

Samarbetet mellan volontärer och asylsökande stärks och fortsätter att växa, men nu är de asyl-
sökande mer aktiva och tar egna initiativ i högre grad. De lyssnar in behov, skriver listor och 
sorterar kläder. I efterhand konstaterar en av de aktiva att det praktiska arbetet, förutom att lösa 
befintliga problem och behov, även gett dem viktiga organisatoriska erfarenheter:  

Det gav oss mycket erfarenhet av att organisera resurser och hantera kriser. (SG 1) 

Ganska snabbt får nu Support Group en allt tydligare och synligare form, till stor del tack vare att 
de tillsammans ser till att ta vara på de erfarenheter de gör. Utvecklingen underlättar och för-
bättrar radikalt förutsättningarna för det inre organisatoriska arbetet. För dem som engagerar sig i 
Support Group blir det efter hand allt mer tydligt och rimligt att asylsökande själva ska ansvara 
för aktiviteter. De positiva effekterna är många, vilket diskuteras närmare i nästa kapitel, men 
framför allt är fördelen att nyanländas egna behov och villkor hamnar i centrum och blir styrande 
för vad som görs, och hur det görs. Även bland deras samarbetspartners från volontärsidan 
tycker en del att självorganiseringen är en utmärkt idé, och de tolkar då om sin egen roll som en 
mer förmedlande och stödjande sådan. De ställer sina resurser till de asylsökandes förfogande 
istället för att själva bestämma vilka åtgärder och aktiviteter som ska finnas, och låter dem dess-
utom driva dem själva. Ett exempel på det är hållningen hos en av volontärerna som Support 
Group tidigt har ett nära samarbete med, och som anser att de asylsökande själva ska ”äga” sin 
verksamhet, och att de själva ska ta ansvar för de aktiviteter de väljer att arrangera. I samtal med 
de nyanlända säger hen:  

Och det är ju upp till er då att fixa men jag kan vara kontakten utåt då. Och då var det ju 
språkkurser, och då gick jag ju ut då och annonserade själv då, som skulle komplettera de alldeles 
utmärkta språkcaféerna som redan fanns. Och så rullade det på ett tag och sen gick vi till ägarna 
och ägarna var ju de som gjorde det möjligt, för de var väldigt positiva och de ställde ju lokaler 
till förfogande och även hjälpte oss då med papper och sånt. (NGO 3)  

När de aktiva i Support Group möter den typen av förhållningssätt har det en mobiliserande 
effekt och de känner sig både sedda och respekterade som mer jämlika aktörer. Volontärerna 
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ställer också krav på dem, och stödjer till viss gräns, vilket har en positiv effekt och delvis 
fungerar socialt utjämnande.  

Det här skapar också betydligt bättre förutsättningar ifråga om det ofta digra arbetet att orientera 
sig i, och försöka förstå, ett nytt sammanhang. Med det stöd som erbjudits här har den processen 
troligtvis gått mycket snabbare och enklare än vad fallet hade varit om varje individ själv varit 
tvungen att börja från början med att söka information och utforska det nya sammanhanget. 
Support Group börjar bli känt även utanför anläggningen, och de externas insatser ökar när 
flyktingkrisen dagligen uppmärksammas. Många vill hjälpa till, och för pengar som donerats till 
gruppen kan de bland annat organisera simundervisning. Under sex veckor kommer omkring 250 
personer, både barn och vuxna, att lära sig grunderna i simning av fyra simlärare. Bakom sats-
ningen står Svenska Livräddningssällskapet och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, enligt lokaltidningen (ttela 2014, 4 juli).  

 

Organisera och organisering   
Att Support Group nu finns som en delvis fristående aktör, om än med stöd av NGOs, innebär 
att nya sätt att kommunicera internt och externt växer fram, parallellt med ansvar att både ha nära 
och täta kontakter med frivilligorganisationer och att sörja för att alla asylsökande på Restad Gård 
ska erbjudas stöd. Meeuwisse & Sunesson (1998:174) pekar på förekomsten av två olika typer av 
organisationer – välgörenhetsrörelser och brukares egna organisationer. För de förstnämnda 
gäller verksamhetsprincipen - jag för dig, vi för dem, i det andra fallet gäller snarare – jag för oss 
och mig. Skillnad görs mellan filantropiskt socialt arbete som innebär att lösa andras människors 
problem (igångsatt självhjälp) som är styrd och igångsatt av andra, och självorganiserad självhjälp 
där de som själva har behov eller problem planerar och utvecklar aktiviteterna. Etablerandet av 
Support Group innebär att de som brukare (med viss igångsatt självhjälp) kan definiera sina egna 
problem och börja utveckla aktiviteter efter de behov de ser att nyanlända har. Etableringen 
innebär också att det nu finns en kommunikationskanal direkt till de asylsökande genom att 
Support Group sprider och tar emot information både internt och externt. Därmed får gruppen 
förmedlande funktionen genom att de får information om och överblick över aktiviteter som 
erbjuds av NGOs, studieförbund och andra. Självorganiseringen innebär samtidigt möjligheter att 
ta en viss kontroll över situationen genom att man skapar en kanal där aktörer utanför Restad 
Gård nu kan få kontakt med de asylsökande utan att gå via frivilligorganisationerna. Support 
Group blir på så sätt en slags spindel i nätet för kontakterna mellan olika aktörer. De fungerar i 
en mening som hjälpgivare till hjälparna, intresserade aktörer kan snabbt och smidigt komma 
igång med aktiviteter, samtidigt som Support Group blir medaktörer och själva kan ta över vissa 
initiativ.  
 
Värt att notera här är den aktiva roll som ägarna till anläggningen har. Gruppen för en 
kontinuerlig dialog med dem, och de erbjuder generöst såväl konkret stöd i form av lokaler och 
andra materiella förutsättningar, som en allmän välvilja och öppenhet inför funderingar, behov 
och önskemål från de asylsökande. Det innebär att de kvaliteter ifråga om villkor för ett 
fungerande boende i och med detta delvis tas över av privata intressen, när myndigheterna inte 
själva har ansvar för eller sett till att få en mer välfungerande miljö. Ett potentiellt problem med 
det är att risken för godtycklighet kan öka då privata aktörer styrs av affärsplaner, inte av 
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uppdraget att verka för allas grundläggande behov och rättigheter, vilket åligger myndigheter. 
Support Group blir beroende av deras välvilja. I det här fallet gör dock deras engagemang och 
omtanke stor skillnad, mycket hade varit omöjligt att genomföra utan de resurser ägarna ställt till 
förfogande. 

För att en mer organiserad, formaliserad och kontinuerlig självhjälpsverksamhet ska kunna 
uppstå krävs att människor med samma engagemang och idéer kring integration träffas och 
börjar göra gemensam sak. Det är också vad som sker. Självorganisering i flyktingsammanhang är 
inte ovanligt (Volk 2017). Även under betydligt sämre förutsättningar än den som gäller för 
svenska asylanläggningar finns exempel på självorganisering där ledare och representanter väljs 
för att representera gruppen i kommunikation med NGOs eller andra, och där flyktingar själva 
utvecklar politiska och administrativa strukturer som alternativ till eller motstånd mot de officiella 
strukturerna (Volk 2017: 317f). 

En av de intervjuade, från kategorin som vi valt att kalla övriga, menar att det är enskilda personer 
bland de asylsökande som, med stöd av volontärer, skapar förutsättningar att kunna mobilisera: 

Det som skedde är ju att inne i de asylsökandes värld så var det några eldsjälar som började att 
jobba för sig själva, kanske med någon liten koppling till de frivilliga, men det började att växa 
fram någon slags self-empowerment, som vi kallar det, med några eldsjälar och då har vi ju en av 
de asylsökande självklart där, som var klok nog till att se hur väntan fallerade glädjen av att 
äntligen komma hit. Och sa att: ”Vi måste göra någonting. Vi ska inte vara offer som ska ha hjälp 
att bäras fram. Vi har kraft, vi har resurser och styrka till att kunna starta något”, och det var ju 
den lilla spiran till det de kallade Support Group. (Övrig 1) 

Det visade sig också att flera personer gick omkring med samma slags idéer om att skapa bättre 
förutsättningar för de asylsökande: 

Sedan började jag fundera, ok, jag måste få kontakt med en bra person, med någon som jag kan 
dela mina idéer med… för människor är, de har sina problem som de måste lösa. Sedan mötte 
jag [två engagerade personer]. Och vi hade möten, intressanta möten, och vi började tala om 
detta.  (SG 1). 

Med dessa händelser – namngivningen, sammanslutningen av en grupp på 5-6 personer, samt 
spridningen av information om organisationens existens och namngivna kontaktpersoner – var 
därmed den självorganiserade gruppen av asylsökande konstituerad. Idéer och vilja till engage-
mang och förändring hade fogats samman till en relativt självständig organisation för att driva 
hjälp till självhjälp inom asylanläggningen.  

Baserat på reaktioner på den mottagning de själva fått, och på egna erfarenheter från andra 
flykting- eller asylanläggningar, ser de nu möjligheten att realisera en egen idé för hur ett 
mottagande bör, eller kan, gå till för att främja en snabbare och mer välfungerande och omsorgs-
full inkludering. När Support Group skapat sin första lösligt sammansatta organisation blir de 
också en partner när det gäller att knyta kontakter med näringsliv och civilsamhälle. När gruppen 
etablerats som en organisation på ett mer uttalat sätt kan det ses som en tydlig start av själv-
organiseringen på Restad Gård. En social rörelse, som Support Group kan betecknas som i detta 
tidiga stadium, är mer informell och mer löslig än formella organisationer (Ahrne & Papakostas 
2006). I ett svensk sammanhang finns starka traditioner att bilda formella organisationer för att 
bedriva sin verksamhet, vilket också blir den utveckling Support Group kommer att ta då de 
senare bestämmer sig för att bli en förening med stadgar och målsättning, för att säkra sin egen 
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legitimitet och fortlevnad. Det embryo till organisation som påbörjas 2014 ska prövas både vad 
gäller arbetsvilja och uthållighet under hösten 2015, då Restad Gård kommer att fyllas till brädden 
av flyktingar. Fram till dess fortsätter ett tålmodigt arbete där samverkansformer och idéer testas 
som alternativa vägar till mottagande av nyanlända och deras möjligheter till inkludering. Under 
den här perioden skaffar de sig erfarenheter av och kunskap om vad som krävs i denna situation, 
samt planerar och formerar sin verksamhet, och sedan är de ganska väl rustade för att ta emot det 
stora antal människor som kommer.  

 

Mängden av flyktingar – ett eldprov för flyktingvolontärerna 
Under hösten 2015 når flyktingströmmen sin topp24. Flyktingar bussas till olika asylmottagningar 
över hela landet och detta sker utan att de är registrerade vid gränsen. Nu ska alla tillgängliga 
platser tas i bruk. Höstmånaderna innebär ett eldprov för Support Group när det gäller kompe-
tenser i form av organisering, samarbete och att fullfölja en del åtaganden som egentligen faller 
under Migrationsverkets ansvarsområde. Genom sitt engagemang och arbete ser de under 45 
dagar till att nyanlända får mat tre gånger per dag och att de i övrigt har vad de omedelbart 
behöver.    
 
Klockan ett en höstnatt kom en av Migrationsverkets representanter och knackade på en av 
supportmedlemmarnas dörr och sa: ”Vi har ett problem och vi behöver hjälp!” Det kom fem, sex 
bussar med flyktingar som behövde sovplats och mat. ”Support Group mobiliserar, många asyl-
sökande som aktivt arbetar med att fördela madrasser och att öppna sporthallen när övriga 
boendeplatser var uttömda”, säger SG 1. Migrationsverkets personal har ingen möjlighet att 
hantera situationen. När det blir uppenbart att allt fler flyktingar söker asyl i Sverige, och kort 
innan de många busslasterna med nyanlända kom, tar en arabisktalande medlem i Support Group 
kontakt med Migrationsverket och erbjuder hjälp med mottagandet av nya flyktingar.  

De accepterade och ifrån mitt rumsfönster såg jag ju när bussarna anlände. Jag började träffa 
nyanlända från den stund de kom av bussen. Jag presenterade mig och sa att jag ville möta dem 
efter ett par timmar. Det ledde till att jag lärde känna nästan alla på campen. Jag kunde informera 
om aktiviteter – vad vi gör på Restad Gård, vad NGOs gör, när volontärerna kommer, var man 
kan handla, och nästa dag tog jag med dem på bussresa till Vänersborg för att visa var biblioteket 
är, var Röda Korset är, Torpa centrum [bussbytesplats], hur de ska använda bank-id och 
bankkort och var de kan köpa mat. (SG 1)  

Vid den här tiden får alla nyanlända ett busskort25, vilket gör att det finns möjlighet att göra resor 
in till både Vänersborg och Trollhättan. Support Groups representanter får många frågor av de 
nyanlända och för att besvara dessa använder de sina kontakter, vilket de ser som viktigt 
eftersom:  

/…/ det byggde upp tilliten mellan oss och dem /…/. (SG 1) 

                                                      
24 Redan i början av året kom många asylsökande till Sverige, 4 000–5 000 varje månad. Under sensommaren startade en 
dramatisk ökning – från 6 619 i juni till sex gånger så många i oktober: 39 196. Oktober går nu till historien som den månad då 
Sverige tog emot flest asylsökande någonsin (https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-
2016/2016-01-01-Nastan-163-000-manniskor-sokte-asyl-i-Sverige-2015.html) 
25 Busskort delades inledningsvis ut för att de asylsökande skulle ha möjlighet att åka in till staden för att handla förnödenheter. 
Efter ett tag, oklart när, togs rätten till busskort bort med anledning av att närmaste livsmedelsaffär inte låg mer än 6 kilometer 
från asylmottagningen (muntlig information). Utan busskort fanns då inte möjligheter att besöka centrala staden, Röda Korset 
eller biblioteket. Sannolikt avslutades Migrationsverkets satsning på busskort den 31 oktober 2016. 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-01-01-Nastan-163-000-manniskor-sokte-asyl-i-Sverige-2015.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-01-01-Nastan-163-000-manniskor-sokte-asyl-i-Sverige-2015.html
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Supportgruppen kallas därefter till ett möte med Migrationsverket. Då är situationen kaotisk och 
nyanlända kommer varje dag:  

 
Och till och med Migrationsverket sa: Vad kan vi göra? Jag sa till dem: Vi tar hand om de basala 
behoven för dessa människor har varken pengar eller ID-kort, de har ingenting! Vi satt 
tillsammans med anställda på Migrationsverket och de sa att vi kan erbjuda det här men vi har 
inte människor som kan göra jobbet, vi har inte tillräckligt med anställda som kan göra jobbet 
för det är ett så stort antal som kommer och vi är inte förberedda på det. Vi sa: Vi kan ta hand 
om alla basala behov som kläder men också distribuera mat tre gånger om dagen! (SG 1) 

 
Nu blir det Support Groups volontärer som tar över Migrationsverkets arbete och ansvar. 
Baserat på egna erfarenheter kan de introducera de nyanlända, berätta om hur asylmottagningen 
fungerar och vad som finns i närsamhället. De skriver om detta i en bloggpost den 8 april 2015: 

Förra månaden kom flera hundra nya till Restad Gård. Vi får aldrig reda på när det kommer en 
buss med nya. Migrationsverket har inte tid att introducera dem. Vi har sett till att göra 
välkomstträffar där vi berättat om var olika saker finns i Vänersborg. Vi har tagit med dem på 
bussen och visat bibliotek, apotek, affärer med mera. Vi har sett till att de fått porslin och annat 
de behöver. [X] har varit ansvarig för detta och har haft en tuff tid. Nu har det lugnat ner sig. 
Dels har ju kommunen sagt stopp för fler och dels har bevakningen skärps kraftigt vid gränserna. 
Om Turkiet hittar båtar i sjönöd ser de till att de körs tillbaka till ursprungslandet. Italien skickar 
inte flyktingarna vidare längre utan de får lämna sina fingeravtryck i Italien. Grekland har stängt 
gränser. Så de två sista veckorna har bara några enstaka kommit. 

Gruppen gör enorma insatser med detta genomtänkta mottagande. Alla som anländer blir väl-
komnade, de blir sedda, guidade och presenterade i den nya omgivningen på ett respektfullt sätt. 
Support Group lär känna dem, lär sig lite om dem som personer, deras vanor, intressen och 
åsikter, vilket underlättar det stöd de vill ge för att svara upp mot detta. Alla nya blir också snabbt 
erbjudna språkundervisning. Dessutom tar de på sig att påminna deltagarna så de inte missar sina 
lektioner. Det är ett seriöst engagemang med att aktivera alla i den gemenskap som byggs upp på 
anläggningen, vilket många också uppskattar och gärna tar del av. Support Group behövs och har 
visat sig kompetenta. 

 

Ta över ansvaret  
Att Support Group behövs och är kompetenta att hantera den krävande situationen blir med 
tiden allt tydligare för både dem själva och övriga aktörer.  

De mobiliserar egna volontärer och frivilligorganisationerna bistår i hjälpinsatserna med välling, 
kläder, blöjor, tvål, schampo och annat nödvändigt. Supportmedlemmarna ansvarar för att 
nyanlända får mat26, kläder och andra förnödenheter under 45 dagars tid. Det var många 
volontärer bland de asylsökande som arbetade dygnet runt för att dela ut mat och se till att de 
nyanlända hade vad de behövde, säger SG 1. Migrationsverket hinner inte med att ta finger-
avtryck och registrera de nyanlända, och utan registrering kan de varken få LMA-kort eller 
bankkort. I den stora gruppen nyanlända finns många som inledningsvis tror att medlemmarna i 
Support Group är anställda, men då de förstår att de är volontärer inser de också betydelsen av 
egna insatser. Flera av dem kom själva att aktivera sig i gruppen. När inte Migrationsverket kunde 
klara den stora anstormningen av flyktingar, fick det istället bli: ”Flyktingar tar hand om 
                                                      
26 Maten lagades på en restaurang belägen inom området, men distribuerades av Support Group. 
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flyktingar” som SG 1 uttrycker det. I bloggposter från veckorna då många busslaster med 
asylsökande nådde Restad Gård finns noteringar som följer:  

Den 18 september 2015 skriver Support Group i sin blogg: ”Mitt i natten kommer tre bussar 
med nya flyktingar. Migrationsverket hinner inte med i Malmö eller Göteborg. Flyktingarna har 
bara de kläder de färdats i länge. Supportgänget rycker ut och tar emot. Delar ut mat, kläder och 
lugnar dem då de är rädda att de ska köras tillbaka eftersom deras fingeravtryck inte tagits. Efter 
att ha varit igång och verkat i 12 timmar kan supportgänget äntligen sätta sig och få en bit mat i 
väntan på ytterligare två bussar som de vet är på väg. Sammanlagt 250 personer på ett dygn.” 

Den 19 september: ”Det har varit mycket att göra för Supportgänget de senaste dygnen. 
Distribuera måltider, kläder och förnödenheter. Många har skador från att vistas ute i olika 
skogar på sin väg upp genom Europa. Flera vittnar om hur hemskt det var i Ungern där de blev 
slagna och rånade. Läkare från vårdcentralen har ställt upp och delat ut salvor osv. Men ändå, de 
som kommer och får besked om de nu är framme är så lyckliga att det hela är över.” 

Den 22 september: ”Varje dag delas mat ut till 250 personer tre gånger om dagen. Dessa personer 
har ännu inte fått lämna sina fingeravtryck. Därför är det inget som fungerar runt omkring dem. 
Missionskyrkan har skänkt tandborstar, tandkräm, blöjor och andra hygienartiklar. Många har 
skänkt kläder. Allt har organiserats och distribuerats av Support. Vad som behövs mest nu är 
välling, tvättmedel, kastruller, husgeråd och damkläder i mindre storlekar.” 

Restad Gård fylls, men behovet av platser till asylsökande var stort och nu startar två ytterligare 
asylmottagningar i kommunen. Den 17 oktober skriver Support Group i sin blogg: 

Fler än 100 flyktingar har just anlänt till Ursand. Deras situation är mycket svår. Volontärer från 
Support Group har varit där med andra organisationer för att försöka hjälpa till och att försäkra 
sig om att de nyanlända har en fungerande boendesituation och att basala behov täcks. 
Situationen i Ursand kräver samarbete mellan alla kommunala aktiviteter för att garantera att de 
får ett bra mottagande som flyktingar i Sverige. 

I Vänersborgs kommun finns nu tre asylmottagningar. I Vargön används sedan en tid tillbaka ett 
äldre vandrarhem som bostad åt flyktingar, och på campingplatsen Ursand har hundra personer 
anlänt för att bo i campingstugor eller husvagnar. Support Group, som nu börjar få rutin på att 
organisera resurser, stöder mottagningarna med information, kläder och andra förnödenheter. 
Med det stora antalet asylsökande är läget akut. I gruppens blogg kan man vid samma tid läsa: 

På det nya flyktingboendet i Vargön bor 50 personer. Här är rent och fräscht. [X och X] är 
mycket måna om att detta skall bli ett av Sveriges bästa boenden. Men de behöver hjälp från 
Vargöborna. Flyktingarna är mycket angelägna att lära sig svenska. Alla Vargöbor, hör av er till 
[X]. Ni behövs. 

[X och X] är ansvariga för klädinsamling och utdelning. De har ett gäng som de jobbar ihop 
med. Behoven är stora och gänget har sorterat mycket. Vi ansvarar även för kläder till nya 
boendet i Vargön. Vi behöver vinterskor och sportskor, vinterjackor, varma tröjor, herrbyxor. 
Även stor efterfrågan på väskor, ryggsäckar, mattor, barnvagnar, barnkärror. Vi behöver inga 
övriga kläder i nuläget.  

[X]och några till åkte ut till Ursand och den nya campen. Nu är det viktigt att folk från campen 
blir engagerade på samma sätt som man blivit på Restad. Det efterfrågas mycket information. 

Det ständiga tillskottet av asylsökande gör att Support Groupfår nya medlemmar. Samtidigt ökar 
deras insatser med att försöka ge stöd och hjälp till de nyanlända, både på det egna boendet och 
på de två nya asylmottagningarna i kommunen.  
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Flyktingars hjälp till nyanlända flyktingar 
Support Groups insatser under 2015 är massiva. De tar rollen av förmedlare av hjälp till nyan-
lända, samhällets ansvar när detta inte har resurser eller förmåga att ta emot dem som kommer, 
och också ett egenansvar genom att visa solidaritet med dem som nyligen anlänt och stärker 
därmed sin position som grupp.  

Vi började prata om hur vi kan organisera oss själva, och vi tog hand om de här människorna, 
500 personer, under en och en halv månad. Migrationsverket ringde bara efter mat från 
restaurangen, och vi tog hand om... kläder, om någon blev sjuk tog vi honom till doktorn, om 
någon behövde hjälp så skaffade vi hjälp. Allt det materiella, alla barn, och vi distribuerade 
massor av kläder. Och under denna en och en halv månad var vi 45 volontärer. Vi arbetade 24 
timmar om dygnet, till de tog deras fingeravtryck. Och när denna grupp såg vad vi gjorde så 
förstod de att: ”De är flyktingar, precis som vi”. (Fokusgruppsintervju 25 augusti 2017) 

Gör man, som en av NGOs representanter, räkneexempel på Support Groups insats att hantera 
exempelvis matbespisning tre gånger per dag i sex veckor, och i exemplet beräknar arbetsdagen 
till 8 timmar (en beräkning i underkant) för de 45 asylsökande volontärerna som arbetar med att 
göra den insats det officiella samhället inte mäktade med, når man snabbt över en miljon kronor, 
om arbetsinsatsen räknas enligt EU-standard till 125 kronor i timmen. I den dryga miljonen ingår 
inte arbetstimmar för att ta emot och sortera kläder och förnödenheter, distribuera dessa, driva 
dagliga aktiviteter, transportera till läkare och informera och guida nyanlända. Till detta kan, för 
räkneexemplets skull, tillföras frivilligorganisationernas insatser under samma tid, volontär-
ers ”läkarinsatser”, kommuninvånarnas inköp av exempelvis schampo, välling och blöjor. 
Exemplet kan vara viktigt som fond för att förstå betydelsen av de resurser som mobiliseras 
bland olika grupper av frivilliga; volontärsgrupper, organisationer och enskilda personer, för att 
klara ett mottagande utan motstycke i svensk historia27. Beräkningen illustrerar att insatserna 
också var betydande ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Samtidigt fortsätter Support Group att systematiskt samla information om de nyanlända, och de 
ökar efterhand även sina egna kunskaper och förståelser av de människor som kommer: 

/…/ var de bor, hur deras familj ser ut, deras historia. Det ledde fram till att vi började förstå 
mer om skillnader… från den här nationaliteten är man aktiv, den här gruppen är inte aktiv, 
varför inte? Vi började söka efter orsaker och vi fann… kanske var det språket, deras vanor eller 
att det fanns problem i deras respektive bakgrunder. Vi försökte förstå och vi försökte ta hand 
om allt detta.  (SG 1) 

Sammantaget illustrerar detta hur Support Group nu har skaffat sig gedigna erfarenheter kring 
flyktingmottagande som kommer väl till pass i denna för de flesta oväntade situation. De tar ett 
stort ansvar, och ökar successivt sin kompetens att göra det. De samlar, organiserar och aktiverar 
systematiskt befintliga resurser bland de asylsökande själva. 

 

                                                      
27 Flyktingkrisen i Syrien har gjort att antalet personer som sökt asyl i Sverige var på historiskt höga nivåer under 2014 och 2015 
(https://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/). Den pågående flyktingsituationen engagerar många människor på flera plan 
i samhället. Svenska myndigheter samarbetar på nationell, regional och lokal nivå och det finns ett utbrett frivilligarbete för att ta 
hand om flyktingar som kommit till Sverige (Krisinformation.se) 

https://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/
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Insatser med olika förutsättningar 
I följande ska två helt olika insatser redovisas. Den första insatsen handlar om samarbetet med 
idrottsrörelsen som relativt snabbt engagerar sig i arbetet på Restad Gård. Inledningsvis erbjuder 
idrottsföreningen aktiviteter som de tycker att barn och unga på asylboendet behöver, aktiviteter 
som inte alltid diskuteras med de asylsökande själva, vilket skapar visst motstånd. Det andra 
exemplet är hur asylsökande läkare tillsammans med svenska läkarvolontärer skapar förutsätt-
ningar för ett bättre mottagande av nyanlända.  
 
Idrottsrörelsen aktiverar 
En lokal idrottsförening är tidigt på plats. De testar att åka inlines med barnen och eftersom det 
faller väl ut frågar ägarna av Restad Gård om de kan bidra med fler aktiviteter. Idrottsaktiviteter 
stöds sedan 2016 av regeringen som anser att det är särskilt viktigt att ge goda förutsättningar för 
nyanlända att bli delaktiga i det svenska samhället (Regeringen 2016)28. Att representanter från 
idrottsföreningar erbjuder aktiviteter är intressant, inte enbart för att staten stödjer idrott som 
inkluderingsverktyg utan också för att den organiserade idrottens aktiviteter har kommit att bli 
den vanligaste fritidssysselsättningen bland barn och ungdomar (Herttig & Karlefors 2012). Att 
idrottsföreningar engagerar sig i villkoren för nyanlända barn kan därför ses som följdriktigt. I ett 
senare skede tar idrottsföreningen kontakt med Support Group och ett samarbete inleds. En 
representant för idrottsföreningen berättar att de inledningsvis är fokuserade på aktiviteter för 
barnen: 
  

Så då fixade vi ju med ett bussbolag där som idrottsklubben hade så då ordnade vi ju så att de 
åkte och hämtade barnen varje fredag och jag åkte med, jag åkte ut med bussen och tog med 
barnen och lärde dom att åka skridskor och så fikade vi också. Vi hade alltid lite bullar och sånt 
för X (lokal livsmedelsbutik) hade sponsrat med sådana saker (NGO 5). 

 
Efter attacken på skolan Kronan i Trollhättan (svt 2015, november 22), där elever och lärare död-
ades av en svärdbeväpnad ung man, vågar föräldrarna inte längre skicka sina barn med buss. 
Efter ett uppehåll kan aktiviteten ändå fortsätta då föräldrarna erbjuds att åka tillsammans med 
sina barn och fika under tiden barnen åker skridskor. Idrottsföreningen är aktiv och har stora 
planer. Nu ska Restad Gård få ett eget bandylag. Den 17 december 2015 finns en bloggpost: 
 

Restad Gård Bandy Team - Ett väldigt framgångsrikt, inspirerande och entusiasmerande möte 
med [X] och flera från IFK Vänersborg. Med syfte att diskutera och lära hur den svenska 
modellen fungerar vad gäller sport utifrån [X:s] inspirerande historia från barn till proffs inom 
idrotten.  Resultatet av mötet är att mer än 20 unga män kommer att starta Restad Gård bandy 
team. Vi får se hur många fler som kommer att ansluta sig. 
 

Det är givetvis förenat med stora svårigheter att skapa ett bandylag med asylsökande när ingen 
vet hur lång väntan är på beslut på asylansökan, och inte heller var den person som eventuellt får 
uppehållstillstånd ska kommunplaceras. Aktiviteterna möter oftast intresse, men ibland också 
berättigad kritik från asylsökande:  
 

                                                      
28 Idrotten - en arena för integration av nyanlända (https://www.regeringen.se/artiklar/2016/02/idrotten---en-arena-for-
integration-av-nyanlanda/) 

https://www.regeringen.se/artiklar/2016/02/idrotten---en-arena-for-integration-av-nyanlanda/
https://www.regeringen.se/artiklar/2016/02/idrotten---en-arena-for-integration-av-nyanlanda/
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[Idrottsföreningen] erbjöd människor att åka skidor, men ingen kom. Du kan inte säga till 
människor som kommer från varma områden att de ska gå utomhus när det snöar och är tio 
grader kallt. Människor i våra länder går inte utomhus då, vi går inte till jobbet. Skolorna stängs. 
/…/ Efter det kom föreningen med nya idéer och jag föreslog fotboll. Då kom 300 personer! 
(SG 1)  

 
Alldeles uppenbart finns här brister i förståelse av vad som kan vara meningsfulla aktiviteter för 
nyanlända. Organisationerna är angelägna att bidra till att väntetiden för barn och vuxna blir 
dräglig och mer innehållsrik än enbart väntan och erbjuder aktiviteter som värderas högt i det 
svenska samhället, som exempelvis lagsporter. Medan en idrottsorganisatör funderar över ”hur 
man ska lära föräldrarna svensk föreningskunskap och svenska aktiviteter” (NGO 5) funderar 
vissa nyanlända över poängen med vinteridrotter utomhus i kylan. Idrottsrörelsens representant 
har vid intervjutillfället, och efter flera års praktiskt arbete med nyanlända, en viss självkritik och 
en förståelse för att alla de aktiviteter som erbjuds inte alltid faller så väl ut: 

 
Men dom har en helt annan syn på det… och det där med idrott det finns inte med på det sättet. 
Idrott är nåt man utöver på gatan och sen komma till vårt fyrkantiga Sverige där allt är 
strukturerat, och sen ska du göra så och sen ska du åka på cuper! /…/ Det är ju att tjejerna inte 
får vara med, slöjor, får inte vistas bland killar, får inte idrotta. Alltså den problematiken visste 
jag inte om när jag började… den hade jag inte en aning om. Men den är verkligen… ja, det är 
en hård nöt att knäcka. Vi pratar om jämställdhet och att alla ska vara med men hemifrån får 
dom med sig något helt annat. Jag vet inte till exempelvis hur jag ska ställa mig när dom ute på 
Support Group frågar mig om jag kan fixa en kvinnlig lärare och en badhall som vi kan stänga 
av liksom. (NGO 5) 

 
Bland både de asylsökande och idrottsrörelsens representant finns tveksamheter, man lär av 
varandra men stöter ibland på motstånd och problem. Idrottsverksamheten förstås som allt-
för ”fyrkantig” för att passa in i sammanhang där både barn och föräldrar har olika erfarenheter 
av organiserad idrott beroende av var de kommer ifrån (Jfr Herttig & Karlefors 2012). Nordvall 
(2016) menar att för ”samtidens nyliberalt anstrukna välfärdsregim har den sociala nyttan hos 
idrotten (t ex minskat utanförskap, empowerment och brottsprevention) i allt större utsträcknings 
kommit att betraktas som själva syftet med verksamheten och premissen för vilken den ges stöd”. 
Idrottsutövande har statens erkännande och finansiella stöd men kan med kritisk blick ses som 
statens bidrag i en politisk kamp (Se Bourdieu 1991 s. 207), dvs. att inkludering snarare är målet 
för sådana aktiviteter än idrottsutövandet i sig. I mötet med barn och föräldrar, som inte själv-
klart delar de vanor, värderingar och normer som idrottsrörelsen förespråkar, uppstår ibland 
tveksamheter och osäkerhet. Ovanstående kan läsas som exempel på när förväntningar från båda 
håll inte alltid infrias och där brister i förståelse skapar tveksamheter och motstånd. På lokalplanet 
jämkar man, lyssnar in och försöker hitta lösningar som ska fylla idrottens inkluderingsmöjlig-
heter för de många. När vinteridrotter inte alltid faller så väl ut bland dem som möter nordisk 
vinter för första gången, och när det finns behov av könsindelade aktiviteter bland de nyanlända, 
krävs dialog och ömsesidigt lärande mellan parterna. Idrottsrörelsen kämpar för att få aktivitet-
erna att fungera, och med att få föräldrarna till nyanlända barn att engagera sig i barnens idrotts-
utövande, samtidigt som de också ska hantera jämställdhetsnormerna i landet.  
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Vård- och hälsoinsatser skapas tillsammans  
Bland de asylsökande som kom 2013–15 finns många med höga utbildningar och en pensionerad 
svensk tandläkare hjälper de med vårdyrken att skriva CV och skicka ansökningar till exempelvis 
Socialstyrelsen, vilket är nödvändigt för att kunna få utöva legitimationsyrken. Detta arbete på-
börjas redan under 2014 för att så många som möjligt av de nyanlända ska kunna förkorta tiden 
mellan ankomst och yrkesarbete. Vårdutbildade NGOs ordnar också studiecirklar i svenska för 
vårdpersonal där yrkesrelevant terminologi står i fokus. En svensk läkare försöker få till stånd 
auskultationer på sjukhus och vårdcentraler och söker praktikplatser för främst läkarna, enligt 
NGO 5. Svensk vårdpersonal engagerar sig snabbt för att de nyanlända med vårdyrken ska få 
förutsättningar för att snabbt komma in i det svenska samhället. I detta engagemang kollegor 
emellan skapas nätverk och det bidrar till möjligheter för vårdutbildade nyanlända att få informa-
tion och stöd av svenska kollegor. Det nära samarbetet mellan volontärer och nyanlända fyller en 
viktig funktion i mottagandet av de många som har Restad Gård som transitplats. 

Tillströmningen av nyanlända skapar en del akuta hälsomässiga situationer då många av de 
nyanlända är i fysisk och psykisk dålig kondition och behöver snabb hjälp:  

De ringde [läkare X] som åkte ut till campen för att ha jourmottagning (tillsammans med 
asylsökande läkare). Så vi gick ju rond där… Support Group gjorde en jättestor insats där för 
när alla de här busslasterna kom fanns ju ingen som tog emot dem och vi kunde höra att nu har 
200 kommit och vad behövs? Välling och blöjor, välling och blöjor!! Folk köpte schampo och 
sådant för det tog ju tid innan de fick LMA-kort och kunde köpa själva. Ja, och någon hade ju 
diabetes och hade tappat sitt insulin så det var ju ändå akut och en del var ju förkylda. (NGO 5) 

Tack vare volontärinsatser kan de nyanlända få viss vård på plats när de kommer. De skapas en 
akutklinik29 under en månads tid där svenska läkare assisteras av asylsökande läkare30. Support 
Groups medlemmar bidrar med information, läkare går rond, andra volontärer kokar te och talar 
lugnande, enligt både supportmedlemmar och flera av de intervjuade NGO-volontärerna. På 
kliniken skriver svenska läkare ut antibiotika och medel mot huvudlöss. Akutkliniken och läkar-
ronderna fungerade helt utan några extra pengar, säger SG 1. I situationen krävs allas resurser 
och detta skapar förutsättningar för ett nära samarbete mellan de asylsökande volontärerna, 
Migrationsverkets personal, frivilligorganisationerna och de fristående svenska volontärerna. Det 
gemensamma ansvarstagandet löste inte bara uppkomna situationer, det skapade också kontakt-
ytor och minskade samhällskostnaderna för omhändertagandet. 

Samarbetet mellan asylsökande läkare och svenska läkare fortsätter även när tillströmningen av 
nyanlända minskar. Trots att inte asylsökande läkare får arbeta i sitt yrke kan de i kollegial anda 
bistå sina svenska kollegor och underlätta för de asylsökande på Restad Gård på olika sätt. En av 
aktörerna beskriver hur den kurs som en NGO bistod med innebar att de asylsökande läkarna 
kunde bidra till att minska kostnaderna för vårdbesök vid den anvisade vårdcentralen: 

Vårdcentralen, för du vet ju att landstinget har ju ansvar för vården och normalt är det ju vård 
som inte kan anstå, men det kan vara en psykosomatisk diagnos i detta också, så det var ett 
väldigt tryck på den här vårdcentralen. Ja, det de gjorde här var ju att de gav varje doktor en 
första-hjälpen-kurs för då har du ju lov att ta på folk, inte sant. Och doktorerna gick ju inte in i 

                                                      
29 Den omvandlades senare till en hälsomottagning. 
30 Asylsökande läkare (eller andra med legitimationsyrken) får inte arbeta inom sitt yrke. Denna bestämmelse innebär givetvis att 
den kompetens som fanns bland exempelvis specialistutbildade asylsökande läkare inte kunde användas. De fick inte arbeta 
kliniskt men de kunde vara assistenter till de svenska läkarna. 
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kliniskt arbete, men vad de gjorde var att de identifierade en hel rad tillfällen då det var fullt 
tillräckligt med smärtstillande eller lugn och ro, eller förkylning som folk var vana vid att gå till 
doktorn för och få antibiotika. Men de var lite chockerade uppe på vårdcentralen för dom 
undrade ju vart patienterna hade blivit av. Själv om vården är mest intresserad av smittskydd 
alltså så blev det ju en väldig nedgång, så det var ju en smart lösning kan man säga. (Övrig 1) 

Olika insatser, ”smarta lösningar”, bland annat baserade på de asylsökande läkarnas engagemang 
och vilja att upprätthålla sina medicinska kunskaper för att hjälpa andra asylsökande, bidrar till att 
reducera antalet besök på vårdcentralen och därmed har den insatsen minskat trycket på behov 
av läkartider i primärvården. Genom att en NGO bistår med en nödvändig utbildning kan de 
medicinskt utbildade ta hand om smärre åkommor bland både barn31 och vuxna, och de kan 
dessutom informera om de kulturella skillnader som finns i hur exempelvis förkylning behandlas, 
att sådana åkommor inte föranleder antibiotika här.  

Det finns också gott om andra slags personella resurser, kunskaper och erfarenheter, som kan 
användas i asylsituationen. Med tillgång till uppgifter som samlats in om utbildning och yrkes-
tillhörighet finns god kunskap om nyanländas kompetenser. Det finns många välutbildade 
akademiker, till exempel lärare, läkare och ingenjörer. Deras respektive professionella kompetens 
kan aktiveras snabbt för att bli ett direkt stöd ifråga om en mängd behov som inte är tillgodo-
sedda på boendet. Följande exempel visar hur de arbetar för att aktivera sådana interna resurser, 
och de viktiga funktioner detta kan ha för anläggningen som helhet. 

En av de asylsökande läkarna utarbetar redan under 2014, tillsammans med en svensk läkare, en 
enkät till de asylsökande på boendet att besvara. Frågor ställs om psykisk ohälsa, och enkäten 
motiveras av den kunskap som finns kring vilken psykisk press flyktingar utsätts för, och vilka 
följdproblem det kan ge. Enkätstudien genomförs och resultaten delges en frivilligorganisation. 
Både NGOs, volontärer och de asylsökande kan själva se att många av de nyanlända inte mår 
psykiskt bra, säger SG 1. Trots att dessa förhållanden är välkända finns ingen speciell beredskap 
att ta hand om problemen i direkt anslutning till ankomsten. De som inte mår bra hänvisas till 
närmaste vårdcentral i vanliga fall32. 

Resultat av enkäten ger besked om att det finns en hög förekomst av psykisk ohälsa bland de 
nyanlända. En arbetsgrupp bestående av representanter för frivilligorganisationer författar därför 
under 2015, tillsammans med Support Group, en skrivelse till Västra Götalandsregionen där man 
påpekar brister i hälsotillståndet bland de nyanlända och att det finns behov av hjälp på plats. 
Skrivelsen baseras delvis på enkätstudien. Frågan hanteras mycket snabbt av regionen, med en 
NGO som inblandad aktör, enligt NGO 2. Regionen konstaterar att det finns behov av en 
traumaenhet, och ett mobilt behandlingsteam startas som svar på denna begäran:  

/…/ och det var väl just-in-time att de hade börjat förstå att detta behövdes. (NGO 2) 

Traumaenheten startar i november 2015, men den officiella invigningen sker den 11 februari 
2016 (ttela 2016, 12 febr ). Till teamet kopplas en psykoterapeut och en fysioterapeut. Genom att 
möta de asylsökande tidigt vill man förhindra ett senare insjuknande. Västra Götalandsregionen 
                                                      
31 Landstingen ansvarar för hälso- och sjukvård till asylsökande personer enligt lagen om hälso- och sjukvård för asylsökande. 
Vuxna asylsökande har rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning och akut vård som inte kan anstå. Asylsökande barn får samma 
hälso- och sjukvård inklusive tandvård som övriga barn i Sverige. (https://www.migrationsverket.se/Andra-
aktorer/Kommuner/Om-asylsokande/Olika-myndigheters-ansvar.html)  
32 I Läkare Utan Gränsers (2018) rapport om psykisk ohälsa bland nyanlända i Skaraborg hänvisas till en rapport från Västra 
Götalandsregionen (Asylsökandes vårdkonsumtion) där man rekommenderar tidiga insatser i vårdkedjan eftersom begränsningar i 
tidiga insatser riskerar att på sikt leda till ökad sjuklighet och behov av större vårdinsatser.   

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-asylsokande/Olika-myndigheters-ansvar.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-asylsokande/Olika-myndigheters-ansvar.html
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skjuter till två miljoner till pilotprojektet, som är tänkt att löpa under ett år. En av informanterna 
ser mycket positivt på tillkomsten:  

Det är ju en ambulerande anläggning, men den blev lika mycket permanent verksamhet, som 
utgick från Skövde men som hade folk här närmast kontinuerligt, fysioterapi, terapeuter, 
psykiatriker. Det finns både tidsbeställningar och drop in här och det är ju unikt på en anläggning 
i Sverige. Så på de här punkterna växte det ju fram ett nätverk faktiskt. Så det var en våg som 
startade och bara gick vidare och vidare. (Övrig 1) 

Tillgång till ett traumacenter på Restad Gård ökar möjligheterna att tidigt ge adekvat behandling 
till asylsökande med psykiska problem.  

Den kartläggning via en enkät som påbörjas av asylsökande läkare tillsammans med NGO leder 
så småningom fram till en forskningsrapport som presenteras 2016 (Nyanlända och asylsökande i 
Sverige, 2016:1). Rapporten presenteras på Restad Gård för inbjudna. Syftet med studien är att 
uppskatta förekomsten av psykisk ohälsa bland nyanlända från Syrien och asylsökande från 
Eritrea, Syrien och Somalia, samt att kartlägga förekomsten av traumatiska upplevelser, post-
migratorisk stress och svagt socialt stöd i dessa grupper. Man vill dessutom identifiera specifika 
grupper med särskilt hög förekomst av psykisk ohälsa bland nyanlända från Syrien, eftersom de 
under perioden är den största gruppen flyktingar från ett krigförande land. Studien genomförs via 
register och enkäter i två populationer, dels en population bestående av 1 215 nyanlända från 
Syrien med permanent uppehållstillstånd, som blivit kommunmottagna mellan 2011 och 2013, 
och dels en population bestående av 173 asylsökande från Syrien, Eritrea och Somalia som bor på 
ett asylboende i Västsverige (Restad Gård, vår anm.). Resultaten från studien visar att den 
psykiska ohälsan är mycket utbredd.33 

Samarbetet mellan svenska läkare och asylsökande läkare leder fram till att den psykiska ohälsan 
synliggörs och att insatser kan ges redan under asyltiden. Sådana insatser frigör resurser för 
primär- och landstingsvård eftersom viss behandling kan ges på plats på Restad Gård. Samarbetet 
vårdpersonal emellan ger dessutom nyanländ vårdpersonal möjlighet att få information om 
svenska villkor, arbetsmarknad, regler och normer men också stöd och hjälp för att hitta ingångar 
in i det svenska yrkeslivet. Det nätverk och det sociala kapital som här skapas får i detta fall 
potential som möjlighet att gå samman för att verka för det kollektivt goda (Jfr Nannestad m fl 
2008), men det ger också den nyanlända vårdpersonalen tillfällen att få insyn i hur hälso- och 
vårdsektorn fungerar i det nya landet. Samarbetet sker i dessa fall i en tydlig kollegial anda där de 
nyanlända och Support Group är en viktig part för de vård- och hälsoinsatser som kan göras på 
asylmottagningen. 

  

Aktivera egna resurser 
Bildandet av Support Group innebär att de som tagit initiativet på ett medvetet sätt börjar 
aktivera både sina egna och andra asylsökandes resurser för att främja alla som bor på Restad 
Gård. De strävar efter egenmakt och börjar tillsammans ta ansvar för att skapa en så dräglig 
tillvaro som möjligt under rådande förutsättningar, och till skillnad från hur de uppfattar vissa 

                                                      
33 Bland nyanlända från Syrien har var tredje en påtaglig depressions- eller ångestproblematik och symtom som 30 % anger 
stämmer överens med posttraumatiska stressymptom. 60 % av de nyanlända från Syrien uppger ett svagt socialt stöd medan 
asylsökande från Eritrea och Somalia till 70 % uppger detsamma. Samtidigt visar det att drygt 30 % av de från Syrien blivit utsatta 
för tortyr medan 87 % av de från Somalia och Eritrea har blivit utsatta (Röda Korset 2016:1). 
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tidigare etablerade arbetsformer för asylmottagande är det insatser som delvis är utformade på 
deras egna villkor för att möta behov de själva artikulerar. De hävdar ett självbestämmande och 
att asyltiden ska vara meningsfull. Genom att definiera den konkreta situationen, formulera den 
önskade och försöka hitta alternativa vägar sätter de upp ett mål och en plan för handling (Jfr 
Moula 2009: 50). De försöker hantera asylsituationen och göra den begriplig (Jfr Antonovski 
1991). Just den aspekten, att asylsökande bör kunna formulera sina egna behov, är en central 
strävan i arbetet. Det innebär dock inte att de gör, eller vill göra, allt själva. Mycket sker i nära 
samarbete med aktiva NGOs, och de utvecklar både idéer och faktiska aktiviteter tillsammans. 
Skillnaden är att de för in de asylsökandes perspektiv så de blir en aktiv del utformningen av hela 
stödverksamheten, och i och med detta försöker kompensera för vad som upplevs som vissa 
brister. De startar, kan man säga, en form av ”community empowerment” (Jfr Johansson Bligh 
2006), en kollektiv aktion med mål att förändra mottagandet av flyktingar. Nya typer av stöd och 
omsorg som inte finns på boendet införs. Med hjälp av korrekt information försöker support-
medlemmarna bidra till att de asylsökande får en känsla av sammanhang. Själva anledningarna till 
att de insatser och aktiviteter som initieras upplevs som nödvändiga blir tydliga i följande citat: 

Alla flyktingar som kommer är rädda, de har fortfarande minnen från diktaturer, de börjar: ‘Ok, 
jag måste följa systemet, jag måste var tyst, jag får inte göra någonting innan jag har fått beslut’ 
[på min asylansökan]. Från den första stunden har vi… även om vi inte har fått uppehållstillstånd, 
och det har vi inte från början, och vi tror inte det påverkar för vi vill vara delaktiga från första 
stund, vi vill inte sitta här och ha hjälp för att därefter börja planera för våra liv. Nej! Från första 
stund har vi planer, kortsiktiga och långsiktiga, och det arbetar vi med. Och detta, tror jag, är 
tillvägagångssättet, vi har det och vi arbetar på det! (SG 1) 

Genom det sätt att arbeta som nu har etablerats kan en aktivering och ett tillvaratagande av 
kompetenser påbörjas så snart nya anländer. När Migrationsverket bussar nyanlända till olika 
mottagningar i Sverige berättar deras personal på bussen var de ska bo, men något i övrigt får de 
just inte veta. För att kompensera detta har Support Group ordnat en välkomstklubb som ställer 
upp alla tider på dygnet. Så snart de anlänt dit får därmed nyanlända ett mottagande av andra i 
samma situation. De nyanlända kan ställa frågor till dem, och Support Group i sin tur kan direkt 
börja inventera yrke och utbildning. Den information de får redan vid ankomsten gör att de har 
kunskap om vilka personer med olika kompetenser som kan kontaktas vid behov. Att de berättar 
om Support Groups arbete innebär också att de ger de nyanlända inblick i hur ett sådant arbete 
med flyktingar för flyktingar kan drivas, att det kan styras och bedrivas av dem själva, vilket torde 
motivera människor att själva delta.  

 

Att fylla behov med hjälp av flyktingkompetenser 

Arbetet med att aktivera resurser bland de boende fyller flera olika funktioner som direkt eller 
indirekt kommer alla på anläggningen till godo. I det följande identifierar och diskuterar vi dessa. 
En första funktion är att inventera och aktivera för att få närmare kunskap om vilka människorna 
är, vilka kompetenser de har och hur de skulle kunna bidra till att förbättra tillvaron på anlägg-
ningen. I och med den kartläggning som görs finns en faktabaserad bild av vilka slags aktiviteter 
som är möjliga att starta med asylsökande som ledare, och man får kunskap om vilka typer av 
stödverksamheter som behövs. En inventering av vårdbehov kan ske då läkarna ges möjlighet att 
gå en första-hjälpen-kurs. Framför allt kan de avgöra vilka som behöver kontakta vårdcentralen 
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för att få hjälp, medan andra med lättare åkommor kan ges råd om hur de kan ta hand om sig 
själva 

Tillkomsten av specialfunktioner och hantverkskunnande ökar de asylsökandes möjligheter att få 
hjälp med vardagliga ting, som exempelvis hårklippning eller ändring av kläder. Andra kompe-
tenser ger möjlighet att erbjuda grundläggande datautbildning och att barnen får chans att upp-
rätthålla sina hemspråkskunskaper. Många aktörer bidrar med de mest skiftande insatser. En 
NGO stödjer exempelvis arbetet i skolan och kulturaktiviteter:  

Det var att vi hade två killar här som gick korta vägen34 och det var ju då en mix mellan 
Högskolan Väst och Folkuniversitetet. Dom kunde arabiska och då lånade vi ut dessa någon dag 
i veckan till Kumlienskolan, som var som en resurs på raster och så…. för i vanlig ordning var 
det ju mest kvinnor som jobbade där, så dom här unga killarna var ute och sparkade lite boll och 
hjälpte till och de var himla sociala och jätteduktiga så att det… och sen minns jag också att vi 
hade några sådana här kulturella aktiviteter i Festsalen och det kunde vara att man träffade 
svenskar och dansade och sjöng och vi satt i en ring runtom. (NGO 1) 

Att kommunicera vilka kompetenser som finns på boendet, och att det finns en stark vilja att 
använda dem, är en ytterligare funktion. När kompetenser har inventerats och aktiverats är det 
både möjligt och intressant att på olika sätt kommunicera förekomsten av dessa. Support Group 
jobbar medvetet med att informera om exempelvis de s.k. klubbar de skapar nätverk för på basis 
av professionell kompetens, för att människor inom olika yrkesområden ska kunna samlas, utbyta 
erfarenheter och hjälpas åt i strävan att hitta jobb eller praktikplatser inom sina respektive fält. 
Lika viktigt är det att kommunicera detta utåt, mot allmänheten och media, och inte minst mot 
presumtiva arbetsgivare. Det blir ett väldigt tydligt sätt att markera för övriga samhället att här 
finns flyktingar som – i likhet med alla andra grupper – har många olika kunskaper och kompe-
tenser. De flesta på asylboendet har studerat och jobbat i sina hemländer, om än i varierande 
grad, och det är vad de vill göra nu också, helst med en gång. De vill bidra med det de kan, inte 
ligga någon till last, är det tydliga budskap som då kommuniceras.  

I praktiken visar de då att de både kan och vill bidra till att avlasta reella problem i samhället, att 
det bland de asylsökande finns kompetenser som behövs. Denna starka vilja att komma igång 
och kunna bidra gör också att de börjar undersöka var i samhället de kan tänkas behövas. 
Support Group vill skapa förutsättningar för en snabbare integration och vänder sig till kommun-
en med sina önskemål att få hjälp att skapa fler praktikplatser35 – ”Vi har det här, vi kan det här”, 
men de sa att det inte var deras ansvar (NGO 1). De går till Migrationsverket och det är inte 
deras ansvar heller. Fler behöver ut på praktik och man arrangerar en jobbmässa som främst 
riktar sig mot tekniker och ingenjörer. NGOs nätverk av kontakter används för att bjuda in 
presumtiva arbetsgivare.  
 

Det tar ungefär tre månader att förbereda sådant här. Vi ordnade en jobbmässa och det kom 
150 personer, inte bara från regionen, och 20 företag deltog /…/ Detta var i början av 2015 
(SG 1). 
  

I ett Facebook-inlägg från den 18 mars kan följande läsas: 

                                                      
 
34 Korta Vägen är en nationell kompletteringsutbildning för invandrade akademiker. Denna anordnas av Arbetsförmedlingen. 
35 Från och med den 1 januari 2017 skriver Migrationsverket inte några nya avtal om praktik för asylsökande. 
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Fantastisk succé med ”Praktik- och jobbmässan” i Supports Groups lokaler med RIHI-projektet. 
Fler än 150 personer deltog och så många företag. Så mycket information, jobb och 
praktikplatser erbjöds. 

När Support Group, tillsammans med NGOs, hittat möjligheter för att visa arbetsgivare att det 
finns många välutbildade ingenjörer och tekniker bland de asylsökande går de vidare till nästa 
yrkesgrupp. Ganska fort inser de också att bl. a lärare är ett bristyrke i Sverige. Här finns ett 
tydligt samhälleligt behov de nyanlända kan bidra till att fylla. 

Det leder över till nästa funktion som fångar Support Groups kanske viktigaste ambition med 
dessa initiativ - att man redan som asylsökande ska kunna påbörja en konkret inkludering av 
något slag. Tanken är att det finns många vinster med det, för såväl den enskilde som för 
samhället i stort. Även om personerna sedan inte skulle få något uppehållstillstånd så har veder-
börande i alla fall mått relativt bra under perioden i landet, bidragit till samhället i någon mån, 
och därmed också borde vara bättre rustad även att återvända, eller ta sig till ytterligare något 
annat land. 

  

Lärarpraktikanter blir Vänersborgs-modellen 
Under 2015 bedrivs därför också ett allt mer aktivt arbete med att söka praktikplatser. Migra-
tionsverket tillåter då fortfarande asylsökande att göra praktik eller arbeta under väntetiden. I 
kartläggningen av nyanlända som Support Group genomför visar det sig att det finns ett fyrtiotal 
utbildade lärare bland de asylsökande. Inom gruppen föds då idén att ordna praktikplatser till 
dessa. Man känner till behovet av lärare i de svenska grundskolorna: 

 Det fanns 200 barn, men inga lärare till dem. (SG 2). 

De söker därför samarbete med andra organisationer, vilka börjar bjuda in dem till diskussioner. 
De ber om hjälp att hitta praktikmöjligheter för de asylsökande lärarna eftersom de förstår att det 
är lärarbrist i svenska skolor. Det första problemet uppstår då svensk lag kräver att skolpersonal 
visar utdrag ur belastningsregistret. I avsikt att lösa det problemet utgör en NGO-kontakt en 
stark resurs som talar för Support Groups idéer i olika sammanhang. I en bloggpost den 16 april 
finns denna notering:  

Ett genombrott - Vi träffade [X] som är ansvarig för grundskolor i rektorsområdet. Hon 
uttrycker att det råder stor brist på lärare och att vi måste påskynda och förenkla processen för 
alla som finns ute på Restad. Både de som fått uppehållstillstånd men även de som väntar. Hon 
har pratat med Migrationsverket och polismyndigheten och de är överens om ett enklare 
förfaringssätt. Så nu hoppas vi snabbt få ut våra lärare i skolorna för att bland annat hjälpa till 
med alla nya barn som kommer. 

I samtal med rektorer på grundskolorna i kommunen visar det sig att de har mycket stora behov 
av lärare. Efter mycket arbete och många ”stängda dörrar” hittas en lösning. Dilemmat är att alla 
som praktiserar eller arbetar i skolor måste visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. 
Problemet diskuteras och med hjälp av de asylsökandes resedokument i original, Migrations-
verkets stämpel, och i samarbete med kommun och Arbetsförmedling, lyckas man överkomma 
problemet, enligt SG 2. Kommunens grundskolechef väljer att istället göra löpande uppföljningar 
och ha personliga möten för att se till att de asylsökande lärarna kan visa sin kompetens genom 

https://supportrestadgard.blogspot.se/2015/04/ett-genombrott.html
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betyg och intyg, och att insatserna fungerar väl under praktikperioden (ttela 29/11-15)36. Sanno-
likt är kommunen den första i landet att snabbt kunna lotsa ut lärare på praktikplatser i skolor. 
Support Group lyckas tillsammans med kommunen skicka ut 16 asylsökande lärare i en första 
grupp till grundskolor i kommunen. De ska göra sex månaders praktik. I en bloggpost 1 maj får 
vi veta följande: 

Lärare - Nu är 30 skolor beredda att ta emot lärare. [En asylsökande] har redan varit i Vargön 
en vecka. Mycket uppskattat och hon har verkligen kunnat vara till hjälp med flera nya elever 
som inte kan någon svenska alls.  

De utländska lärarna slipper deppa ihop för de inte har något att göra och de svenska lärarna 
får värdefull hjälp. [En annan person] är ansvarig för gruppen och informerar här lärare vad 
som gäller. Det tog tid att komma hit, men det blev så bra. 

Med facit i hand har fyra fått nya kontrakt, och senare tillsvidareanställningar då de fått uppe-
hållstillstånd, och hittills har totalt 70 lärare kunnat göra praktik, enligt SG 2. Med ett nära 
samarbete och förståelse för det gemensamma intresset i frågan gick det att hitta nya, betydligt 
smidigare, former för att garantera lämpligheten som lärare, och en ny praxis, ”Vänersborgs-
modellen”, var född. 

I citatet ovan pekar den intervjuade på vikten av att ha något att göra för asylsökande, och risken 
att annars ”deppa ihop” är högst reell. Utöver detta finns en annan aspekt, eller funktion, av 
denna aktivering av kompetenser som inte bör glömmas - när asylsökande bereds en plats och får 
en uppgift i samhället innebär det även att deras kompetenser upprätthålls. Eftersom utveck-
lingstakten är hög inom många branscher i dagens samhälle är det ofta avgörande att människor 
inte har något längre uppehåll ifråga om sin yrkesutövning, man behöver hålla sig uppdaterad 
med vad som händer inom sitt yrkesområde, och man behöver träna sina färdigheter. Just den 
frågan är än mer angelägen att ta på allvar i dagens flyktingsituation. När väntetiden på uppe-
hållstillstånd sträcks ut till flera år är risken stor att tappa upparbetad kompetens så att det blir 
svårt att komma tillbaka till sitt yrke. När möjligheterna till praktik försvinner i januari 2017 finns 
ingen förberedelse för inkludering på arbetsmarknaden under asylperioden, uppehållstillstånd blir 
det primära kriteriet för att kunna börja bli en del av samhället i den bemärkelsen. Med det 
förloras chansen att få en insyn i hur arbetsmarknaden fungerar, vid behov anpassa sina egna 
kompetenser, ta del av rådande normer och värderingar, och börja förstå sin omgivning. Inte 
heller används den arbetskraft som faktiskt finns, och i många fall saknas i verksamheter i 
Sverige. Mot den bakgrunden är det svårt att förstå varför Migrationsverket inte längre skriver 
några avtal om praktik för asylsökande.  

Baserat på kartläggningarna får Support Group ett kunskapskapital att använda i det fortsatta 
arbetet. Gruppens position stärks med denna ökade kunskap och det bidrar till att skapa upp-
levelser av tillhörighet, såväl inom anläggningen som i relation till omgivande samhälle. I grunden 
ger det asylsökande lite bättre kontroll över och deltagande i sitt eget liv.  

                                                      
36 Bloggpost 1 januari 2017: ”Vänersborg har sannolikt varit först i landet med att kunna lotsa ut lärare i skolor så snart efter deras 
ankomst till Sverige. Idén om att sammanföra yrkeskunniga asylsökande med arbetsgivare kom inte från någon myndighet utan 
föddes på asylboendet Restad Gård, bland flyktingarna själva. De bildade, med stöd av frivilligorganisationer, "Support 
Groupgruppen" och kunde efter en inventering konstatera att Restad utöver ett antal läkare, ingenjörer och hantverkare också 
hade ett 40-tal lärare.”  Se även Göteborgs-Posten: http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2911870-flyktingar-resurs-i-svenska-
klassrum.   

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2911870-flyktingar-resurs-i-svenska-klassrum
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2911870-flyktingar-resurs-i-svenska-klassrum
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Att komma som flykting innebär att personer också riskerar bli anonymiserade som sådan, en 
sådan stereotyp kategorisering börjar i och med självorganiseringen att succesivt brytas ned och 
rekonstrueras i termer av nation, yrke, kön, religion och familj (grupperingar som förstås också 
kan vara stereotypa), till att närma sig en mer nyanserad bild av respektive individ. Det ökar 
chansen att bli sedd på basis av egna erfarenheter, kunskaper och kompetenser, för vad man kan, 
istället för att riskera att bli tillskriven en identitet och tillhörighet baserad på andras föreställ-
ningar om en själv (T ex Kalonaityté 2014). För de boende är det ett steg närmare den form av 
mottagande som de själva skulle vilja ha, där deras resurser nyttjas istället för att de tvingas sitta 
och vänta och riskera att bli passiva, depressiva och kanske bittra. Här tas istället kompetenserna 
tillvara på ett konstruktivt och framtidsinriktat sätt. 

Parallellt med att alla aktiviteter genomförs är medlemmar i Support Group aktiva också ifråga 
om att lyssna och lära. Via delaktigheten i de nystartade verksamheterna får de insyn i både hur 
man organiserar och hur det svenska samhället fungerar. Under året får gruppen många inbjud-
ningar att besöka föreningar och organisationer för att berätta om sitt arbete med flyktingarnas 
situation. Det kommer dessutom allt fler studiebesökare som vill veta mer om gruppens arbete. 
Då börjar de bli allt mer synliga för en bredare allmänhet. 

 

Ta plats och bli synlig 
Att självorganiseringsarbetet börjar synas och höras på bredare front är både en effekt av, och en 
förutsättning för, utvecklingen av initiativet att inkludera på annat sätt. Att asylsökande syste-
matiskt och gemensamt börjar styra upp inkluderingsverksamhet direkt på en asylanläggning har, 
så vitt vi vet, inte förekommit i Sverige tidigare, åtminstone inte i denna omfattning. Dessutom 
har det gått snabbt. Genom att organisera sig i en grupp på detta sätt ökar, som tidigare visats, 
intresset för att stödja de asylsökande som grupp. De är inte längre osynliga utan blir en part med 
vilken man kan organisera aktiviteter eller ge stöd till andra på olika sätt.  
 
Att uppmärksamheten ökar, ifråga om flyktingar och Support Group som grupp, kan också 
tillskrivas nyhetsförmedlingen i både riksmedia och lokalpress. När kända personer, politiker och 
kungligheter kommer på besök till det nu beryktade asylboendet sker en massiv mediabevakning. 
Intresset för Restad Gård som asylmottagning sprider sig tidigt även utanför landets gränser och 
både tysk och holländsk TV kommer på besök för att göra reportage. Norska politiker kommer 
för att diskutera integration med Support Group, och andra kommuners integrationsansvariga 
kommer på studiebesök. Både storleken på asylmottagandet och det sätt på vilket gruppen 
bedriver sitt arbete tillsammans med andra aktörer väcker uppmärksamhet och intresse. Att synas 
och höras ligger också i Support Groups intresse, och för att informera om allt som anordnades 
och få människor att delta skapas en Facebook-sida och en blogg. I den allra första blogg-posten, 
som skrivs i namn av Support Group, beskrivs att ett av målen med gruppen är att de nyanlända 
ska ges tillfälle att möta svenskar.  
 
Via bloggen och Facebook kan de också kommunicera med volontärer både inom och utanför 
Restad Gård. Så kan de enkelt få till interna och externa kommunikationskanaler för att skapa 
kontakt och främja samarbete mellan de olika parter som är inblandade i verksamheterna. De 
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organisationer som kommer till asylmottagningen är ibland osäkra på hur de ska nå ut med sina 
förslag på aktiviteter:  

De ville göra aktiviteter, men hur skulle de nå de nyanlända? Vi började kommunicera och 
frågade vad de behövde och om de ville ha hjälp kunde Support Group bistå. De kom med 
mindre idéer för de ville testa oss, om vi klarade av det. Vi lyckades med det mesta och vi samlade 
människor och organiserade och då blev det ju enklare för dem! Vi hjälpte dem att översätta när 
de anslog meddelanden om aktiviteter på anslagstavlor på svenska: ”Och vi sa att det läser ingen. 
Det måste också vara översatt till engelska och helst arabiska”. Men det tog tid innan de förstod 
detta. Och dessa organisationer måste också förstå att de kan inte bara komma hit och samla 
ihop människor och säga att de ska prova skid- eller skridskoåkning. (SG 1) 

Supportmedlemmarna inser också att det handlar om att svenskar inte vet så mycket om de 
nyanlända, att exempelvis hälften av dem som dittills kommit är mycket välutbildade. De noterar 
att det saknas positiva berättelser om flyktingar i media och inom gruppen diskuteras hur man 
kan förmedla sådana positiva och nyanserade bilder av nyanlända. Kulturella aktiviteter ses som 
en ingång och de startar arbetet med föreställningen ”Alla under samma sol” där vuxna och barn 
ska få möjligheter att i musik och dans visa sina kompetenser. Syftet är då inte i första hand att 
underhålla internt, utan snarare att just visa upp sig externt för att få kommuninvånarna att förstå 
att de nyanlända är tacksamma och att de inte behöver vara rädda för dem, säger SG 2. Att 
föreställning visas på stadens teater för allmänheten anses också bli en vattendelare. Den ger 
uppmärksamhet samtidigt som människor börjar lyssna till gruppen, något som ger dem access 
till fler kontakter att samverka med, enligt SG 2. Föreställningen på teatern är en av två viktiga 
punkter för hur Support Group ges möjlighet att utvecklas (SG 1). Den andra punkten är 
praktikmöjligheterna. Gemensamt är förstås just att det skapar kontakter där sådana inte finns. 

Att utvecklingen av kommunikationskanaler även för med sig att de kan börja problematisera 
bilden av flyktingen ses som viktigt. Utifrån tanken att reproduktionen av fördomar och stereo-
typa föreställningar delvis har att göra med kommunikationsbrist och fåtaliga kontakter eller 
mötesplatser mellan invånare och nyanlända är allt som kan stärka relationerna av godo. Och en 
väl fungerande inkludering på lika villkor förblir omöjlig om negativa förenklade uppfattningar 
om olika grupperingar inte utmanas (T ex Eriksen 1998). Det är också en grundförutsättning om 
man som Support Group strävar efter att skapa mer neutrala positioner som grund för gemen-
samt arbete baserat på solidaritet och gemenskap, rumslig närvaro och delade intressen. 
Inkluderande relationer, platser och positioner kräver, med andra ord, att ett arbete sker för att 
försöka underminera skillnadstänkande och grundlösa uppfattningar om gruppbaserade egen-
skaper. Utan möten och diskussioner mellan människor är det svårt. Att arbeta med att åstad-
komma kommunikation är därför högst motiverat, även om det inte löser alla problem. En poäng 
med att försöka samla och engagera alla grupper på anläggningen, oavsett nationalitet eller annan 
grupptillhörighet, är då också ett potentiellt sätt att motverka kategoriseringar och åtskillnad av 
önskade respektive oönskade migranter (Jfr Anthias 2013). Det är samtidigt ett medel att 
mobilisera de asylsökande och ge dem egenmakt för att de ska kunna bli självständiga aktörer i 
sina liv (Jfr Olofsson 2017).   

Synligheten innebär därmed ett ökat intresse bland medierna. I en frivilligorganisations tidskrift 
intervjuas SG 2:  

På sommaren 2014 fanns inte mycket att göra. Det ville han ändra på. På tre och en halv månad 
har vi dragit igång 21 aktiviteter i veckan för barn och vuxna – utan pengar!  
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Tack vare intervjun kan asylsökande på ett enkelt sätt skildras som handlingskraftiga människor 
med vilja att påverka sitt eget liv, inte entydigt som hjälpbehövande offer för krig eller konflikter. 

I takt med att självorganiseringen blir allt mer känd och uppmärksammad på alla nivåer får 
Support Group fler inbjudningar, kontakter och frågor än de kunnat föreställa sig. Samhällets 
vilja att hjälpa ökar dramatiskt. I en bloggpost den 13 september 2015 kan läsas: 

Så hände något. Var det bilden på lille Alan? Plötsligt pratas det flykting och Asylfrågor hela 
tiden överallt. Frågorna är inte nya för oss som jobbar med flyktingar på Restad Gård. Många 
vill nu prata med oss hur vi jobbar i vår lilla samverksamhetsgrupp. Det är skönt att vi varit igång 
ett tag och har fått många basfrågor på plats. Vi fortsätter jobba lugnt och metodiskt på det sätt 
vi börjat. 

Alla aktiviteter och arrangemang innebär att en mängd möten uppstår, människor träffas, umgås, 
diskuterar och funderar under olika former. För att ge en uppfattning om det presenteras vi 
ytterligare några axplock i kortformat:  

Politiker, skådespelare och mediafolk från när och fjärran kommer på besök. Danspedagogen, 
som tidigt tog ansvaret att aktivera barnen i på Restad Gård, tränar dans med sina unga elever 
och får chansen att visa upp barnens färdigheter vid kommunfullmäktiges möte i Vänersborg. 
Bussresor arrangeras till Eid-festival i Göteborg, till Innovatum i Trollhättan och till hällrist-
ningarna i Vitlycke. Mentorsprojekt för ingenjörer startar tillsammans med GKN Aerospace. 
Högskolan Väst bjuder in asylsökande med informatikbakgrund att vara delaktiga i ett magister-
programs seminariediskussioner. En supportmedlem presenterar gruppens arbete för olika 
organisationer. Studenter på Högskolan Väst skriver examensarbeten baserade på intervjuer med 
asylsökanden. Kurs ges i svenska språket med hjälp av drama, sång och dans. Asylsökande 
läkarna har mingel med läkarna på Länssjukhuset. Gemensamma matlagnings- och kulturför-
ståelsekurser för asylsökande och lokala invånare startas. En supportmedlem får möjlighet att tala 
inför Vänersborgs kommunfullmäktige. Talet i sin helhet finns i en Facebook-post (Support 
Group 20/9-15).  

Gruppen är nu relativt närvarande i närsamhället, vilket ökar möjligheten att realisera deras 
önskan att ge flyktingar som grupp en starkare röst i det mottagande samhället, och att de därmed 
ska kunna förändra vad de uppfattat som negativa och stereotypa föreställningar om och bilder 
av flyktingen.  

 

Självorganiseringstanken stärks 
Den mobilisering som leder till fram till självorganisering kan ha flera orsaker – dels kan den vara 
ett resultat av situationen i sig, dvs. att organiseringen är ett slags motstånd mot att förpassas till 
ett passivt tillstånd som underminerar människors identitet och handlingsutrymme, dels kan den 
också ses som ett motstånd gentemot offerrollen, att trots starka resurser vara den som ska bli 
hjälpt. Tanken på självorganiseringen stärks i takt med ökade kunskaper, medvetenhet om 
nyanländas situation och viljan att förändra. Till detta kan också läggas en ökande förståelse för 
behovet av att formalisera den löst sammansatta rörelsen för att få en mer stabil situation. Från 
2014 ökar, upprätthålls och stärks Support Groups sociala kapital, deras nätverk växer och de lär 
sig hur föreningslivet och de demokratiska processerna för beslutsfattande fungerar. Att det är 
just de välutbildade asylsökande som ser värdet i möten, klubbar och föreningar, eller tar 
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initiativet att skapa sådana och som eftersöker externa kontakter, sammanhänger förstås med att 
de är välförsedda med socialt kapital i sin bakgrund och därför söker möjligheter att använda 
dessa i ett nytt sammanhang (Jfr Bourdieu 1994: 265). Självorganiseringstanken uppstår i en 
samvaro som delas av några, de flesta män. Inledningsvis kom färre familjer, de flesta var män 
som ensamma anträtt den svåra resan genom Europa. Familjen fick bli kvar i hemlandet, på 
säkrare platser i transitländer eller i flyktingläger. Flera av dessa män utgör kärnan i det som så 
småningom ska utvecklas till Support Group. De fann varandra genom att de delade asyl-
processens prövningar och längtan efter återförening med familjen, men också genom delad 
nationstillhörighet, goda kunskaper i engelska, likartade utbildningsbakgrunder och stora sociala 
resurser. Detta motsvarar vad Putnam (2006) kallar sammanbindande socialt kapital, vilket 
återfinns i nätverk av individer som känner igen sig i varandra (Bourdieu 1977). Sammantaget är 
det delar som ger dem viktiga referenspunkter, förmågan att relativt snabbt kunna orientera sig i 
det nya sammanhanget, men också förmåga att bilda sociala nätverk. Det som startar som en 
sammanslutning av män med likartade bakgrunder förändras över tid. Svenska volontärer 
ansluter, kvinnliga asylsökande ansluter och även personer med olika nationella och religiösa 
tillhörigheter tillkommer. Vad de nyanlända möter är främst representanter från frivillig-
organisationer, människor som engagerar sig och vill bidra till att förbättra villkoren för de 
nyanlända. Putnam (1996) hävdar att tillgången på socialt kapital ofta är kopplat till engagemang i 
frivilliga sammanslutningar. Det är tillsammans med NGOs som Support Groups medlemmar får 
en första inblick i samhällsförutsättningar och volontärskapets villkor. Frekventa möten leder till 
ett samarbete och detta deltagande kan bidra till att öka förmåga att samarbeta, att tillit och 
förtroende växer mellan individer och grupper – en slags inskolning i medborgarskap. Det 
växande sociala nätverk som Support Groups medlemmar skaffar sig ger tillgång till ny 
information och de normer och regler som gäller i det nya landet, en slags tillitsskapande process 
för att stärka de grundpelare på vilka man senare kan bygga en organisation.   

I självorganiseringen, som den modell den växer fram som, finns en tidig och tydlig vilja 
till ”community empowerment” (Se Johansson Bligh 2003) – att arbeta för alla asylsökandes rätt 
till en fungerande inkludering. Ambitionen att stärka alla asylsökandes rätt till egenmakt är givet-
vis en stor uppgift som kompliceras av olika nationella och religiösa tillhörigheter. Att denna 
tanke slår rot och görs till en uppgift för supportmedlemmarna är inte självklar. Tanken föds i 
samarbetet med NGOs, i den kärntrupp som är relativt intakt under det första uppbyggnads-
skedet. Med likartade referenspunkter kan arbetet att hitta vägar till förståelse och in i det svenska 
samhället göras mindre komplicerad. När intentionen blir att få med alla oavsett ålder, bakgrund 
och nationstillhörighet blir situationen förstås mer komplicerad. Den sociala heterogenitet och 
den kulturella mångfalden på en asylanläggning av Restad Gårds storlek är betydande, vilket 
kräver inlevelse, flexibilitet och tillit. Samtidigt som de olika grupperingarna ska mötas med 
respekt, talas med, förstås och ges utrymme trängs man ihop på en liten yta där frustrationer, 
osäkerhet och väntan ibland tar sig uttryck i kontroverser och incidenter där nations- eller 
religionstillhörighet kan användas som sätt att internt markera ”vi” och ”dom”.   

I denna komplexa verklighet ska supportmedlemmar erbjuda sammanhang och delaktighet. De 
lyckas ibland, misslyckas ibland. De inser att alla aktiviteter inte kan samla alla grupperingar, att 
skillnader mellan grupper ibland är så uttalade att man gör bäst i att erbjuda samma aktivitet, men 
på exempelvis olika hemspråk och vid olika tidpunkter.  
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Grundlägga en kollektiv berättelse 
Hittills har vi visat en del av vad självorganiseringen åstadkommit i termer av aktiviteter, sam-
arbeten och försök att skapa goda och mer jämlika relationer, samt vilka funktioner detta haft. I 
och med dessa strävanden har Support Group skapat alternativ till etablerade former för 
inkludering, i bemärkelsen att denna vanligtvis sköts av mottagande lands myndigheter och 
NGOs, och till viss del av engagerade enskilda invånare. Genom att själva försöka bli en aktiv del 
av inkluderingsprocessen och formulera denna utifrån egenupplevda behov, kan de sägas ha 
brutit mot en del konventioner och normer som traditionellt format relationen mellan befintliga 
invånare och flyktingar eller asylsökande. Men just ifråga om den gängse bilden av flyktingen 
bidrar deras sätt att argumentera, organisera och agera också till att de utmanar ett vedertaget sätt 
att berätta om sin situation som flykting. När någon berättar om sin flykt och migration till ett 
nytt land så sker det vanligtvis i en redan bestämd form, berättelserna har stelnat till en genre. I 
efterhand blir det en historia som är både individualiserad och psykologiserad. Den handlar om 
vad som drev bort personen från sitt hemland, vilka specifika umbärande och risker som 
drabbade under vägen, och vad som hände en i det nya landet. Fokus ligger också på egna 
rädslor, sorger och andra reaktioner. Hur ångestladdat det var lämna landet och kanske familj och 
släkt bakom sig, utsatthet längs med vägen, och både lättnad, glädje och osäkerhet på plats i det 
nya landet.  
 
Där finns också bestämda episoder eller delar som man talar om, och andra som utesluts. 
Exempelvis hoppar berättaren ofta över asyltiden, så från beskrivning av själva momentet att 
anlända övergår berättelsen snabbt till den kamp med språk, arbete och socialt liv som startar när 
man väl fått sitt uppehållstillstånd. Det är på ett sätt inte så konstigt eftersom vänteperioden är 
just en tom tid, en slags icke-tid. Det för dock med sig att väldigt få exempel sprids om hur 
väntetiden ser ut, och det innebär att andra, efterföljande, inte har så mycket stöd att hämta ifråga 
om det, få är därmed förberedda på hur väntetiden kan te sig. 
 
Till skillnad från det normerade sättet att berätta erbjuder Support Groups ageranden, och sätt att 
prata om flyktingar, en helt annan historia. Själva initiativet är till stor del en reaktion på just 
situationen under asyltiden. Att det är en medveten strategi blir tydligt i några av utsagorna om 
hur Support Group senare kommer att arbeta med storytelling som metod för att mobilisera fler 
asylsökande att bli aktiva: 
 

När vi lär dem vår historia, man kan kalla det en teknik, så med denna teknik kan människor få 
veta hur de kan pitcha sin historia på fem minuter, en historia som kan övertyga alla och beröra 
alla /…/ de får det här verktyget att arbeta med, gräsrotsorganisering, storytelling, hur de ska 
berätta sin historia på ett bra sätt, ett strukturerat berättande, men samtidigt en strategisk 
planering (NGO 2). 
 

Citatet illustrerar på vilket sätt Support Group nu arbetar med att få andra asylsökande att förstå 
hur deras individuella historier kan fogas in i den större berättelsen om nyanländas villkor. 
Samtidigt ger de då också förutsättningar för vad som kan sägas vara bland det viktigaste för att 
deras ambitioner med självorganiseringen ska kunna lyckas – de skapar ett utrymme för att tala 
själva, att berätta sin egen historia, sin egen version, och förmåga att göra det genom medveten 
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träning. Därmed upprättar de sin egen, och andras, subjektivitet och placerar sig i centrum av 
händelserna runt dem som den viktigaste aktören i det egna livet. Att ta sig rätten att tala är då att 
vägra den underordning de upplevt att de placerats i som nyanlända och asylsökande, det är att ta 
tillbaka initiativet, och att göra det utifrån en gemensam position kan ses som grundläggande i 
både konkret och symbolisk mening för att driva självorganiseringen. En av supportmed-
lemmarna exemplifierar: 
 

När jag kommer till ett evenemang eller en aktivitet, det är en person här och en person där. Där 
finns inget samband, där är inga invitationer, eller förklaringar till detta. Vi har lyckats bli bryggan, 
tror jag. /…/ Och att ha en kollektiv röst, en gemensam röst. Vi kan företräda oss själva för 
första gången i Sverige. Jag träder inte fram i media för att prata om mig själv, prata om mina 
egna problem, vi har lyckats med att kunna företräda hela flyktingproblemet, alla flyktingar som 
lever i Sverige. Och när jag tittar, jag tittar mycket på nyheterna, så har jag sett en massa intervjuer 
med flyktingar, men varenda en pratar bara om sina egna problem. (SG 2) 

 
Support Group arbetar aktivt med att överbrygga motsättningar, överkomma skillnader och 
hävda att delaktighet och samverkan är framgångsfaktorer. Självorganiseringen, med innebörden 
att skapa en kollektiv motmakt, avser att företräda alla flyktingar och nyanlända i dialog med 
andra organisationer. För att lyckas med en sådan ambition behöver uppfattade etno-kulturella 
särdrag och särintressen sättas åt sidan till förmån för det gemensamma målet, behovet av jämlika 
möjligheter byggd på ömsesidig respekt. 
 
Nu spelar visserligen tidsfaktorn in på ett markant sätt i dagens situation. Att väntetiderna 
förlängts drastiskt i samband med de senaste årens stora mängd migranter gör det svårt att bortse 
från asylperioden. Det är stor skillnad på att vänta några månader och ett och ett halvt eller fyra 
år, som det ibland handlar om under denna period. Flera års väntetider bidrar sannolikt till att 
skapa en inlåsningseffekt som väsentligt försvårar inkluderingsprocessen för den som därefter 
eventuellt beviljas uppehållstillstånd. Men oavsett det så gör den självorganisering som delvis 
triggades av dessa förhållanden, att flyktingberättelsen får en ny form. Till skillnad från tidigare 
flyktingberättelser skapas nu en gemensam, en kollektiv, berättelse som fokuserar på strukturella 
förhållanden ifråga om alla flyktingars situation. Under de förhållanden som rått under dessa år 
kan behoven av att tala för sig själv och förbli ett subjekt anses vara än större och viktigare. 
 

Förutsättningar för självorganisering 
Att självorganisera en verksamhet i den omfattning som det här handlar om, och som riktar sig 
till många människor som deltagare och som samarbetspartners, kräver en hel del resurser.  Här 
ska vi sammanfattande diskutera några av de förutsättningar som möjliggjort Supports Groups 
arbete. Etableringen av gruppen möjliggjordes tack vare initialt stöd från frivilligorganisationer, 
enskilda volontärer och ägare av fastigheterna. Ägarna av anläggningen har sedan start upplåtit ett 
antal lokaler som kan användas för en mängd olika aktiviteter lämpliga för barn, ungdomar eller 
vuxna. Olika donatorer har också skänkt möbler och IT-utrustning, vilket gjort att Support 
Group kan ha egna möten, ta emot besökare och sprida information, kopiera och hålla språk- 
och datakurser. De lokaler som de förfogar över ligger i anslutning till lokaler som används av en 
frivilligorganisation, och i samma hus där Traumacentret är inhyst. Ägarna har upplåtit lokalerna 
helt gratis, och det har definitivt varit en grundläggande förutsättning då det inte fanns någon 
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möjlighet för de asylsökande att själva finansiera detta. Tillgång till egna mötesplatser och lokaler 
ska inte underskattas. Support Group har, eftersom de haft ”egna” lokaler, kunnat anvisa 
asylsökande och gäster till en träffpunkt, hålla klubbmöten, bjuda in studiebesökare, och på så 
sätt haft möjlighet att samla olika grupperingar för aktiviteter, möten och information. Att ha 
tillgång till en ”egen” mötesplats, tekniska möjligheter att kommunicera och lokaliteter för skilda 
aktiviteter bidrar starkt till deras möjligheter att organisera, bli synliga och i förlängningen bli en 
samverkansaktör till externa parter. 
  
I en bemärkelse får dessa ”egna” utrymmen ett symbolvärde som ett ”space”, rum för en tillvaro 
som de själva styr över. Detta är nytt. Tidigare har de enbart haft sina boenderum som egna 
fysiska platser att uppehålla sig på. Ett space ska dock förstås som en plats inom ramen för 
andras territorier, andras places (i det här fallet fastighetsägarens) som är den som ytterst tilldelar 
utrymme, men som också kan ta tillbaka utrymmet om det inte används på sätt som ägaren avser 
(Jfr de Certau 1984: 30). De ”egna” ytorna är på så sätt villkorade på samma sätt som Migrations-
verkets boendeutrymmen, vilket innebär att de som bor på Restad Gård måste följa både Migra-
tionsverkets och de privata fastighetsägarnas regelverk.  

En annan central förutsättning är den speciella kombination av initiativ och aktörer som kommit 
samman i nära samarbete – enskilda volontärer, frivilligorganisationer, ägarna av anläggningen, 
myndigheter och Support Group själva, när de som här utgörs av driftiga nyanlända som vill bli 
inkluderade. Att få till stånd detta samarbete har krävt hårt jobb, och alla har arbetat tillsammans, 
vilket också svetsat dem samman. Mestadels har det fungerat utmärkt, annars hade inte ansträng-
ningarna blivit så framgångsrika som de faktiskt blivit. Självfallet har där också tidvis funnits 
spänningar och vissa konflikter, men i det stora hela har man lyckats överkomma dessa, antag-
ligen tack vare att alla haft samma viktiga mål för ögonen - att stödja nyanlända för att få till en 
bra inkludering. För de flesta är motivet humanistiskt och de agerar utifrån solidaritet med 
flyktingarna. För Support Group är motivet både individuellt och gemensamt, de agerar för att 
det handlar om deras egna fortsatta liv, samtidigt som det främjar alla andra i samma situation, 
det flyter ihop till en stark drivkraft. 

Den process som satts igång bland de asylsökande är till stor del är beroende av de specifika 
kompetenser som de initiativtagande individerna har – de representerar i de flesta fall en väl-
utbildad medelklass med akademiska utbildningar, vissa med erfarenheter av ledarskap och starka 
positioner i företag eller organisationer, deras kulturella och sociala kapital i hemländerna har 
sannolikt varit betydande (Bourdieu 1996). Utifrån dessa förutsättningar aktiverar de resurser för 
att exempelvis skapa nätverk, kommunicera med och utveckla förståelse för människor från olika 
delar av välden. Alla har givetvis också personliga erfarenheter av flykt och flera har erfarenheter 
från andra flyktingläger. De har ambition att få med alla, lyssna in, ge flyktingar en subjektstatus, 
få dem att bli sedda och hörda, vilket är centralt för en demokratiserad inkludering. Sammantaget 
blir detta en läro- och kunskapsprocess där högre utbildning och gedigna yrkeserfarenheter 
kommer till nytta, för att förstå olika svenskar och relatera insikterna till sig själva. Det finns en 
stark vilja att bli del av den nationella gemenskapen, få ihop det som än så länge är olika världar, 
länka människor samman även internt, t ex somalier, afghaner, syrianer, ukrainare m fl., påpekar 
flera av Support Groups medlemmar i en gruppintervju (27/09/2017). Med en sådan arsenal av 
resurser kan och orkar de ständigt jobba för att skapa delaktighet, integrera sig själva, engagera sig 
aktivt, skapa dialogiska samtal och processer i möten med det nya. Det är därmed ett omfattande 
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pedagogiskt, socialt och kulturellt läroprojekt som satts i rullning. Anledning till att så många 
orkar fortsätta är sannolikt kombinationen av att personliga resurser och drivkraft väckts av den 
akuta situation det innebär att migrera och försöka skapa sig en ny tillvaro, i ett helt nytt land. 
 
Ytterligare en förutsättning är den organisatoriska kompetens som de delvis hade med sig, som 
en effekt av generella förmågor som utbildning ger, delvis har fått lära sig efter hand, genom att 
sträva med att testa och hitta metoder för att organisera sin verksamhet. Det har resulterat i en 
intern ordning, en struktur som underlättar arbetet, där anläggningen tagit formen av tydligt 
åtskilda offentliga och privata delar. I den bemärkelsen har anläggningen blivit som ett eget litet 
samhälle där alla vet vad man kan och förväntas göra på olika ställen. Det bidrar till att fördela 
ansvar och arbetsuppgifter, samt etablera relationer och tillitsstrukturer. I takt med att gruppen 
har kunnat rekrytera volontärer från olika grupperingar har de också fått möjlighet att både 
muntligt och skriftligt, via hemsidor och affischer, sprida sin information på olika språk. Detta är 
viktigt för att ge service och föreslå aktiviteter för alla de språkgrupper som ryms på anlägg-
ningen. De erfarenheter de fått genom att lyssna in och samarbeta med de olika grupperna när 
det gäller religionstillhörighet eller andra kulturella mönster bidrar också till att de på olika sätt 
försöker att designa aktiviteter, t ex upplåta lokaler på särskilda tider för grupper som vill fira sina 
egna högtider eller behöver träffas i enrum. Man hörsammar både likheter och skillnader, ger 
språkkurser för olika nationaliteter, föräldrar tillsammans, kvinnor för sig, allt i syfte att på ett 
flexibelt sätt möta de behov som finns samtidigt som man måste parera detta gentemot svenska 
jämlikhetsnormer.  

Det är också av betydelse att självorganiseringen getts en någorlunda legal status och relativt goda 
kontextuella förhållanden, då både ansvariga myndigheter, NGOs och enskilda invånare 
engagerat sig för att skapa så bra förhållanden som möjligt under rådande omständigheter. NGOs 
och volontärer bidrog inledningsvis med en massiv insats för att tillhandahålla vad de mäktade 
med för att ge de nyanlända en dräglig vardag. De delade med sig av kontakter, nätverk samt 
specialkunskaper och experter. Deras insatser under flyktingkrisen har varit betydande. Samma 
gäller för fastighetsägarna, som i takt med att Support Group haft önskan att öka sina aktivitets-
områden ställt allt fler utrymmen till förfogande, utan kostnad för vare sig NGOs eller asyl-
sökande. Förutsättningar för organisering har alltså skapats via en kombination av olika former 
av insatser och det har från många håll också funnit en vilja att ge stöd till självorganiseringen, 
åtminstone inom vissa gränser. I stort sett alla som intervjuats ger också Support Group en stor 
eloge för det arbete de lagt ner. 

I nästa kapitel ska vi gå vidare med att diskutera hur självorganiseringen inverkat på det dagliga 
livet inom asylanläggningen. 
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KAP 4. SVENSKBLIVANDE OCH VARDAGSLIV PÅ ASYLBOENDET 
 
I detta kapitel behandlar vi de utmaningar som väntar efter den allra första fasen då man främst 
orienterar sig och försöker förstå och hantera det dagliga livet utifrån den situation man nu 
befinner sig i. Under det som kan kallas fas två är siktet mer inställt på att konkret förbereda sig 
för en reell inkludering i samhället. I praktiken betyder det att arbeta på att förstå förutsätt-
ningarna för boende och försörjning, börja lära sig språket och landets sociala system, samt på 
andra sätt kvalificera sig för att kunna fungera som en likvärdig medborgare, vilket också innebär 
att försöka upprätthålla yrkesmässiga kunskaper och erfarenheter. I stort sett handlar allt som 
görs inom ramen för självorganiseringen om denna utmaning, och det får på flera sätt direkt 
verkan på de asylsökandes tillvaro, både inom anläggningen och i relation till det omgivande 
samhället. 
 

Att bli en ”nobody” – förlust av kontroll 
Den speciella situation och position som nyanlända hamnar i när de anländer och placeras på en 
asylanläggning upplevs som avhumaniserande I relation till självorganiseringen framstår det 
kraftigt beskurna handlingsutrymmet som det allra mest besvärande, människor kan inte styra 
över sitt eget liv i särskilt hög grad (Jfr Brekke 2004). Förlusten av kontroll kan leda till förvirring 
ifråga om sin situation, man vet inte vad man ska eller kan göra, och ganska snart kan det leda till 
passivitet. Det blir inte alltid så, men risken är stor och det är en vanlig effekt av denna status-
förlust. Enligt Support Group är det passivisering och meningsförlust som måste undvikas, och 
en stor del av uppsättningen av aktiviteter och åtgärder riktar in sig på att motverka detta. Istället 
jobbar de för att aktivera människor och stödja deras strävan med att kvalificera sig för inkluder-
ing, helst från dag ett. Språkkunskaper och samhällsinformation ses som nycklar för att realisera 
detta. Risken att förlora kontroll måste vändas till sin motsats, människor måste rustas för att på 
ett så kompetent sätt som möjligt bli invånare bland andra, på jämbördiga villkor. Support Group 
är den tidiga, mer informella och lösliga, självorganiserade rörelse som tagit på sig uppgiften att 
motverka de negativa inslagen i asylprocessen.  

När supportmedlemmar själva presenterar sin verksamhetsidé och syftet med sitt engagemang 
används ofta begreppet empowerment, vilket då avser självorganiseringens yttersta mål. Fokus 
riktas mot att stärka andra flyktingars och nyanländas egenmakt under asylsöknings- och 
inkluderingsprocessen. Support Group växer fram ur gemensamma känslor och upplevelser av 
påtvingad sysslolöshet och uttrycker ett behov att vara en grupp med en ökad medvetenhet om 
egna intressen och med solidaritet med de som har liknande intressen (Jfr Ronnby 1995: 222). 
Detta förutsätter vilja att förändra maktfördelningen för att förändra det egna sociala förhållandet 
och för att kunna flytta fram egna positioner (Herrman 2004: 21). Begreppet empowerment 
separeras ofta i två delar; i en mer subjektiv del, dvs. en känsla av ökad kontroll över sitt liv, och i 
en kollektiv del, ”community empowerment”, som kan nås av grupper eller subgrupper i 
samhället genom kollektiv, politisk aktion där resultat kan bli dels en ökande psykologisk 
empowerment, dels en omfördelning av resurser eller beslutsfattande (Johansson Bligh 2003: 
231).  
 
Vad supportmedlemmarna gör är att erbjuda de övriga asylsökande på Restad Gård delaktighet i 
att ta ansvar för hur vardagen på asylboendet ska utformas. Aktiviteterna inriktas mot att öka de 
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asylsökandes förmåga att ta kontroll över sina egna liv, att tänka om sig själva på ett nytt sätt, och 
att det innefattar även att samhällets strukturer kan modifieras. De ”medborgarskapsteknologier” 
som iscensätts genom sådana kollektiva aktiviteter framstår som sätt att försöka (åter)skapa den 
kompetente medborgaren med en bestämd självuppfattning och subjektivitet (Jfr Cruikshank 
1999: 30). Support Groups ambition sträcker sig därmed till viljan att samtidigt skapa en med-
vetenhet hos såväl de asylsökande som hs myndigheter och andra om hur ett mottagande bör se 
ut, ur deras perspektiv.  
 
Det finns forskning som visar att de nordiska länderna saknar ambitioner att stödja sådana 
former av empowerment i de introduktionsprogram som finns för flyktingar (T ex Guilherme 
Fernandes 2015). Programmen är avsedda att främja integration, stor vikt läggs vid att individen 
skall ta ansvar och aktivt delta i processen, men programmen innehåller, förutom en stark 
förväntan på individuellt engagemang, också tvång och straff i form av minskade bidrag om 
flyktingarna inte följer de program som finns. Liten hänsyn tas till individen och dennes förut-
sättningar eller egna önskemål. Denna inriktning på integration innebär att de strukturer i 
samhället som leder till att det är svårare för flyktingar att delta i det sociala livet inte tas med i 
beräkningen (Guilherme Fernandes 2015). Det är sådana begränsningar som Support Group vill 
åtgärda, med eller utan hjälpande händer från andra aktörer. Att idén om egenmakt kan spridas, 
att det finns lyssnare, att det finns förutsättningar för en attitydförändring, är en supportmedlem 
förvissad om: 
 

Och detta är vad jag brukar höra efter presentationer [av arbetsmodellen på Restad Gård]: Det 
är en tankeförändring, det är ett mentalt skifte, som ungefär: ”jag har behandlat den här personen 
som ett offer, nu måste jag tänka på hen som en partner fortsättningsvis.” Så här är det… efter 
presentationen! (SG 2) 

 
Det är inte enbart internt utan också externt, i relation till aktörer utanför asylmottagningen, som 
Support Group anser sig behöva bidra med kunskap om flyktingars situation och om att 
situationen kräver ett nytt förhållningssätt för att möjliggöra en mer demokratisk inkludering. De 
arbetar parallellt med att övertyga både nyanlända i de egna leden och nyckelpersoner bland 
myndigheter och organisationer om att attityder måste förändras till att omfatta ett ifrågasättande 
av befintliga konventionella tankemodeller till förmån för solidaritet, dialog och tillit till de som 
ännu står utanför ett medborgarskap.  
 

Kvalificera sig som svensk 
Medvetenheten om att det gäller att kvalificera sig för att lyckas bli inkluderad är stor bland de 
asylsökande. Det är en komplex utmaning, man måste dels kvalificera sig i formell bemärkelse, 
genom examina och visad yrkeskompetens när det handlar om arbetsmarknaden, dels måste man 
kvalificera sig som ”svensk”, genom att förstå och förhålla sig till rådande normer och 
värderingar, behärska språket och konventioner kring socialt samspel, för att passera. Dessutom 
måste man hantera innebörden av att leva i en demokrati av det slag som gäller i landet, förstå 
vilka traditioner och regelverk som gäller generellt, men också specifikt, exempelvis hur man 
driver en förening eller en organisation. Till detta krävs en kulturell fingertoppskänsla för 
befintliga maktstrukturer och relationer (Jfr Wolanik Boström & Öhlander 2011).  
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Vetskapen om att det finns både formella och informella krav, ofta i kombinationer som kan vara 
svårgripbara, leder inledningsvis till att Support Group fokuserar på att förstå vad kvalificering 
innebär i praktiken. De inser att det är en process där nyanlända måste möta det nya samhället 
och dess invånare för att skaffa sig erfarenheter. Det går inte att läsa sig till alla dessa dimen-
sioner. För att få en realistisk uppfattning av hur kravbilden ser ut, hur olika kompetenser tolkas, 
inom t ex arbetslivet, kan de via sitt nätverk av bland annat volontärer ställa frågor och börja 
vidta åtgärder. 

Tillsammans med organisationer och ett växande nätverk försöker supportmedlemmarna att 
identifiera behov av exempelvis arbetskraft i det svenska samhället. I bildandet av professions-
grupper, som exempelvis Akademiska klubben, försöker att man visa att det inom gruppen 
nyanlända finns användbara resurser, att de erbjuder samhället en möjlighet snarare än att vara ett 
problem. Redan under hösten 2014 växer tankar fram på att asylsökande kan organisera sig själva, 
kartläggningen av kompetenser och yrkestillhörigheter var ett steg i en sådan riktning, berättar SG 
2. Möjligheten att arbeta för att ge så många nyanlända som möjligt chans till praktik var en viktig 
punkt för utvecklingen av asylsökandes kvalifikationer, förutom att deras intention var att de 
nyanlända inte skulle passiveras under vänteprocessen. I kartläggningen av yrken och bildandet av 
professionsgrupper fanns 2014–15 ett trettiotal läkare, 48 lärare och 49 ingenjörer. Vänteprocess-
en skulle bli en förberedelsefas. Samtidigt inser medlemmarna i gruppen att detta förberedelse-
arbete inte kan vara en kortsiktig satsning, utan att fokus ska vara ett långsiktigt arbete i gruppen 
genom att säkra kontinuitet i form av gräsrotsorganisering, enligt SG 2.   

Det finns många organisationer som är beredda att hjälpa till med Support Group som sam-
arbetspartner. Samtidigt får gruppmedlemmarna frågor om den egna organisationen, och vissa 
svenskar ställer sig frågande till hur det kan komma sig att det inte finns en ”svensk boss” som 
leder arbetet, säger SG 2. Trots sådana reaktioner får de stöd från många externa aktörer i ambi-
tionerna att hitta nya vägar för att ordna praktik och jobb. Följande exempel beskriver en idé som 
ligger i linje med Supports Groups strävanden, och som de engagerade sig i. Initiativet har både 
nått stora framgångar, och fått mycket uppmärksamhet. 

Projektet Double Cup är skapat av Näringslivsrådet i Trollhättans Stad. Idén kommer från före-
tag som uttryckt en vilja att engagera sig i arbetet med att inkludera nyanlända. Målgrupperna är 
företag och offentlig förvaltning samt asylsökande och nyanlända på arbetsförmedlingens 
etableringsprogram. Projektet skapar förutsättningar för att näringslivet på ett enkelt sätt ska 
kunna engagera sig i inkluderingsarbetet. Samtidigt är det en möjlighet för företag att kunna 
rekrytera ny personal och kompetenssäkra verksamheten med hjälp av nyanländas kompetens37. 
Den 17 januari 2015 finns den första Facebook-posten angående Double-Cup på Supports 
Groups hemsida. Det är en inbjudan riktad till de asylsökande: 

Double Cup skapar enkla möten mellan nyanlända och arbetsplatser för att göra integrationen i 
det svenska samhället så enkel som möjligt.  Det är ett samarbete mellan Restad Gård, Arbets-
förmedlingen och Trollhättans Stad. 

Senare samma månad tillkännages följande: 

                                                      
37https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/idebankforintegrationsarbetet/arbetsmarknadsoc
hutbildningsinsatser/arbetsmarknadsochutbildningsinsatsernyanlandasetablering/projektdoublecupnaringslivochnyanlandamotsitr
ollhattan.9643.html 

https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/idebankforintegrationsarbetet/arbetsmarknadsochutbildningsinsatser/arbetsmarknadsochutbildningsinsatsernyanlandasetablering/projektdoublecupnaringslivochnyanlandamotsitrollhattan.9643.html
https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/idebankforintegrationsarbetet/arbetsmarknadsochutbildningsinsatser/arbetsmarknadsochutbildningsinsatsernyanlandasetablering/projektdoublecupnaringslivochnyanlandamotsitrollhattan.9643.html
https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/idebankforintegrationsarbetet/arbetsmarknadsochutbildningsinsatser/arbetsmarknadsochutbildningsinsatsernyanlandasetablering/projektdoublecupnaringslivochnyanlandamotsitrollhattan.9643.html
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Snart startar den andra fasen av Double Cup, våra projektpartners från Trollhättans Kommun 
besöker Support Group för att dela erfarenheter och prata om framtida samarbete. 

När verksamheten pågått bortemot två år redovisas att 100 möten skett mellan nyanlända och 
olika företag i närområdet. Arrangemanget är ett exempel på aktiviteter som är riktade mot att ge 
nyanlända en möjlighet att skapa nätverk och få ökad förståelse för den svenska arbetsmark-
naden. Support Group arbetar i nära samarbete med Double Cup och ser modellen som en god 
möjlighet för att öka kunskapen om det svenska samhället och starta en inkluderingsprocess för 
nyanlända. 

Internt är givetvis avsikten med alla kurser och aktiviteter som startas på Restad Gård att just 
stärka och utveckla kompetenser och kvalifikationer hos alla boende, med en väl välfungerande 
inkludering i sikte. Arrangemang av det här slaget hoppas man ska motverka risken för passivi-
sering. Asylsökande kan komma ut ur anonymiteten och bemötas som professionella individer, 
inte enbart som flyktingar. Att det finns stora kompetensbehov på arbetsmarknaden gynnar 
förstås inkluderingsmöjligheterna. Samtidigt arbetar de med detta för att skapa goda relationer, 
och för att försöka avdramatisera rädsla för den andre. Aktiviteterna kan också tjäna som 
exempel på att inkludering måste vara ett tvåpartsarbete, det är inte bara en part som ska anpassa 
sig, och det går inte heller att åstadkomma ensam, ett öppet och respektfullt möte måste till. 

 

Väntan, väntan, väntan  
Väntetiden i asylboende är en reell prövning, den upplevs ofta som en period då man inte har 
något liv, ingen uppgift, inget att göra, förutom att vänta på uppehållstillstånd (Jfr Brekke 2004: 
22). Med terminologi hämtad från passageritsteori kan detta ses som en typisk liminal fas, en tid 
som ligger mitt emellan en tidigare tillvaro och en inkorporering i en ny sådan (Turner 1966). 
Övergången syftar till att förändra en persons sociala status, denne ska placeras i en ny social 
position. Tiden där emellan, den liminala fasen, benämns så för att den utgör en slags bortkopp-
ling eller frigörelse från den tidigare sociala positionen, ett slags icke-tid då man inte är socialt 
definierad. Under denna fas blir personen ofta utsatt för en eller flera prövningar, avsedda att 
vara en bedömning av dennes förmåga eller lämplighet att inträda i den nya rollen, att visa sig 
förtjänt av den (ibid.).  

Överfört till situationen för asylsökande är en sådan fas mycket tydlig, man är i princip en icke-
person, har ingen social status alls, och väntetiden handlar i konkret bemärkelse om att vänta in 
myndighetens granskning av ens person, om man lever upp till kriterierna för att bli en ”svensk” 
bland andra. Att vara en ”ingen” är givetvis en svår och smärtsam upplevelse, man är så att säga 
utkastad ur det sociala kategoriseringssystemet, ingår inte i någon etablerad grupp, inte i samhäll-
ets formella och juridiska ögon, kanske inte heller i sina egna och omgivningens. Behovet av att 
vara begriplig inför sig själv och andra är det man förnekas i situationen av icke-identitet eller 
icke-subjektivitet. I den situation som studeras här är denna liminala väntetid också markant 
förvärrad eftersom den tid de flesta får vänta på besked om uppehållstillstånd förlängdes drastiskt 
på grund av den stora mängden flyktingar som kom samtidigt, och på bristande beredskap från 
samhällets sida för att hantera detta. De asylsökande förlorar kontrollen över tiden, i betydelsen 
riktningen för och innehållet i sina liv. De fråntas både kontrollen över och ansvaret för detta, 
något som riskerar att skapa desperation, depression, förlust av tillit till andra och av grund-
läggande identifikation. Det blir omöjligt att ta ut någon riktning, att planera framåt, vilket gör att 
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det kan bli en akut situation, med alla psykologiska larmsystem aktiverade, inte tillfälligt utan 
under en lång period – och det kan få stora konsekvenser.  
 
Att rikta sig mot dåtiden ses inte heller som möjligt för den som blivit tvungen att lämna sitt land. 
Återvända är inget alternativ när krig väntas fortsätta lång tid framöver, ens hemort är sönder-
bombad, eller livsvillkoren av andra anledningar visat sig för svåra eller hopplösa. Tiden har inte 
någon koppling till vare sig dåtid eller framtid (Brekke 2004: 28). Samtida internationell forskning 
(Läkare utan gränser 2018:16) visar också att utdragna asylprocesser, kombinerat med en tillvaro 
på ett asylboende, har negativa konsekvenser för en persons psykiska hälsa. Det förmodas också 
att faktorer som tidsbegränsade uppehållstillstånd och begränsad familjeåterförening bidrar till 
känslor av ovisshet, frustration och rädsla (ibid s 21). 
 
Väntan kan således ha förödande effekter, men samtidigt visar studier att det liminala tillstånd en 
asylsökande befinner sig under vänteprocessen kan skapa en dubbelhet av både det som är 
möjligt och inte möjligt, att väntetiden kan upplevas meningslös samtidigt som den också kan 
bidra till ökad reflexivitet, fantasi och kreativitet (Ghorashi m fl 2017:14). Bildandet av Support 
Group, som en sammanslutning för egenmakt, kan förstås som ett kreativt aktörskap som tar 
fasta på det möjliga snarare än det omöjliga. En av initiativtagarna berättar om när några med 
samma idé hade träffats och börjat prata om att göra något: 
 

Sen bestämde vi oss, var och en av oss använder det vi har, våra olika erfarenheter, det vi har 
med oss. Sen startade vi – ok, låt se vad vi kan göra och vilka resurser vi har. /…/ Vi träffades 
i mitt kök, jag lagade mat, och vi diskuterade. (SG 1) 

 
I just detta fall har väntan fler funktioner. Det kan uppfattas som paradoxalt att se de allt längre 
väntetiderna för asylprocessen som en del av Supports Groups framgång, men samtidigt som  
väntetiderna ökade så skapade de ett utrymme, en lång ”tom” tid för reflektion och handling. En 
sådan kan resultera i antingen kreativitet eller frustrerande passivitet. Väntetiden på Restad Gård 
innebar att de asylsökande som engagerat sig som volontärer i Support Group också hade tid att 
utveckla sitt arbete tillsammans. De fick möjlighet att finslipa och diskutera sin arbetsmodell 
under relativt lång tid. De har exempelvis haft möjlighet att delta i en kurs i föreningskunskap 
och vara delaktiga i möten med organisationer, föreningar, politiker, ägare och representanter 
från media från när och fjärran. De har haft poster som exempelvis klubbansvariga för de olika 
professionsgrupper som bildats, och därmed också möjlighet att delvis använda och utveckla 
kompetenser och specialkunskaper. Väntetiden har alltså kunnat användas på sätt som gagnar 
dem själva genom delaktighet och engagemang, men har också ett positivt utfall i det att övriga 
asylsökande på anläggningen fick någon som representerade dem och som försökte utgå från 
deras villkor, behov och önskemål. 

Med denna liminala situation (Turner 1966), eller detta undantagstillstånd, för att använda 
Agambens terminologi (2005), skapas inte bara ett tidsmässigt utrymme för de asylsökande. Det 
försätter dem i ett läge som är frikopplat i en betydligt djupare social, kulturell och existentiell 
bemärkelse. Bristen på delaktighet i det nya landets strukturer, i kombination med det rent fysiska 
avståndet från det förflutna, möjliggör både reflexion och alternativa handlingar, men då i ett 
aktörskap från marginalen (Ghorashi m fl. 2017). Det ger kraft och utrymme att förvandla 
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asylboendet som ett icke-rum till en plats där en ny form av existentiell mening och under-
stödjande strukturer kan utformas mer på egna villkor, om än med stöd från andra. Det får 
effekter för det vardagliga livet på anläggningen, och potentiellt och mer långsiktigt, sannolikt för 
många asylsökandes och flyktingars inkludering i det nya landet. 

Samtidigt ska givetvis det negativa i vänteprocessen inte undervärderas – att leva i en påtvingad 
osäkerhet är att riskera att passiviseras, utveckla psykisk ohälsa och förlora hoppet inför fram-
tiden. Osäkerheten och dess konsekvenser finns förstås kvar till stora delar, men självorgani-
seringen bidrar ändå med vissa saker som i någon mån kompenserar för, eller tillfälligt upphäver, 
den sociala position som satts ur spel. Här spelar de konkreta aktiviteter som de själva organiserar 
en betydelsefull roll. Förutom det har den hopplösa situation som en sådan väntetid innebär en 
direkt betydelse som den risk som kraftigt behöver motverkas, och blir i den bemärkelsen en 
orsak till att självorganiseringen uppstår.  

 

Aktiviteternas sociala funktioner 
De aktiviteter som startas av Support Group kan tolkas som en form av motstånd mot att 
behöva befinna sig i den riktningslösa vänteprocessen. Att återerövra sin egenmakt är en viktig 
del av ambitionerna, menar de asylsökande själva. Som vi har sett tidigare har självorganiseringen 
till stor del handlat om att arrangera aktiviteter av många olika slag för de som bor på Restad 
Gård. Många av dessa kan ses som direkt funktionella för nyanlända då de ger konkreta färdig-
heter man behöver i ett nytt land - lära sig språket, hur samhället fungerar, vare sig det handlar 
om arbetsliv eller privatliv, och liknande praktiska kunskaper. Utöver dessa organiseras också en 
mängd andra aktiviteter - idrott, musikevenemang, matlagningskurser etc., vilka kan uppfattas 
som enbart nöje, men precis som den förstnämnda typen av aktiviteter har de viktiga sociala och 
kulturella funktioner, främst under den långa väntan, och sådana aktiviteter har också varit vad 
externa parter visat sig villiga att finansiera och stödja. 

I intervjuerna blir det tydligt att alla dessa aktiviteter har dubbla sociala funktioner. De upprätt-
håller identiteten för såväl individerna som kollektivet, så de boende kan fortsätta var en person 
som är aktiv och gör något framåtriktat, dvs. sätter upp och når mål, lär sig saker, fortsätter att 
utvecklas (Jfr Brekke 2004). Samtidigt leder det till att människor kommer samman, skapar en 
gemenskap, utvecklar förståelse för varandra och möts i sina gemensamma intressen. Man blir en 
del av något, får en tillhörighet. Ensamheten i sittandet på rummet bryts, och istället erbjuds 
social bekräftelse, en möjlighet att vara någon inför andra. Aktiviteterna blir också en för-
beredelse för att bli en del av en större ny gemenskap, invånare i ett nytt land. Man utbyter 
tolkningar av de intryck man fått av det nya sammanhanget, tränar sig i att se och förstå hur den 
världen fungerar. På det sättet skapas ett möte mellan dåtid och framtid, normer och värderingar i 
det nya landet kan ställas mot och jämföras med de man burit med sig från sin bakgrund, liksom 
mot andra interna gruppers. Den förmåga att perspektivera norm- och värdesystem som då kan 
utvecklas är en viktig förutsättning för den balansgång mellan anpassning och upprätthållande av 
sitt jag som en inkluderingsprocess handlar om. Steg för steg kan det som ses som att olikheter 
och skillnader identifieras och sedan tänjs ut, för att sakta fogas ihop till ett nytt sätt att tänka och 
vara som det går att identifiera och förlika sig med. Ifråga om detta har de asylsökande, liksom 
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volontärer och andra som aktivt finns i deras närhet, en stor fördel genom den konkreta träning-
en i en sådan mental omorienteringsprocess (Jfr Brekke 2004), vilken många infödda invånare 
kan lida brist på. 

En av de mest uppenbara funktioner som aktiviteterna fyller är det grundläggande behovet av 
något som strukturerar dagen. Utan någon direkt uppgift, förutom att laga mat och sköta om 
barnen, finns risk att tiden flyter ihop till en grå massa som det inte finns någon anledning att 
styra upp. Med hjälp av olika kurser och intressanta arrangemang, och dagis och skola för de som 
har barn, liksom speciella aktiviteter för barnens fritid, ges gott stöd för att skapa en ordning för 
dagarna och en fungerande dygnsrytm där saker avlöser varandra i en bestämd ordning. Det 
hjälper de flesta människor att hålla sig igång och uppleva meningsfullhet med det man gör. Det 
var också det sätt på vilket Support Group ville motverka passivisering. 
 
Ett aktivt deltagande i Support Group innebär då att väntetiden kan få funktionen av riktnings-
visare mot framtiden. Kanske inte fullt ut för den enskilde volontären i gruppen, utan snarare 
som ett uttryck för gruppen, då självorganiseringen utpekar en mer tydlig väg mot inkludering där 
alla i vänteprocessen ska ges den motsägelsefulla möjligheten att endera förberedas för ett liv i 
Sverige, alternativt förberedas för att skickas tillbaka till hemlandet. Denna tudelade och 
problematiska målbild – en väg mot inkludering eller återvändande – kan trots sin kluvenhet 
sannolikt bidra till en mindre passiviserande vänteprocess om denna förses med ett menings-
skapande innehåll.  
 
Aktiviteterna kan då bidra till att bryta det ständiga ältandet av ”den stora frågan” - när kommer 
besked om uppehållstillstånd, och kommer det att beviljas? Vad händer om jag utvisas? Med 
konkreta uppgifter att utföra, och saker att delta i, skapas distraktion från funderingar och oro, 
åtminstone för en stund. Dessutom träffar man andra människor, får umgås och ensamhet kan 
brytas. Givetvis tjänar det även till att stärka förmågan att upprätthålla sin subjektivitet, och 
därmed uppleva sig som människa med egen vilja och kraft. 

Alla dessa funktioner är grundläggande för att hålla sig frisk och socialt fungerande, vilket mycket 
tydligt har insetts av Support Group. Aktiviteter bör alltså inte enbart förstås som funktionellt 
motiverade i praktisk bemärkelse, som behovet av att lära språket för att kunna göra sig förstådd 
och kunna kommunicera i det nya landet, utan även som centrala för att upprätthålla sociala och 
kulturella förmågor och positioner samt att stärka individerna både fysiskt, mentalt och socialt. 

Till skillnad från aktiviteterna kan det att bara ”sitta” sägas vara meningslösheten materialiserad. 
Begreppet återkommer ständig i intervjuer och samtal, och utgör den motpol som strävan att 
skapa aktiviteter, och formerandet av Support Group i sig, ständigt motiveras med. Att bli 
hänvisa till att ”sitta” är metaforiskt detsamma som att bli förnekad rätten att vara en människa, 
ett subjekt. Det innebär också att man inte är eftertraktad, som t ex arbetskraft, att man inte 
behövs, och därför inte är en del av någon större gemenskap. Detta ”bara-sitta-läge” undviks 
därför aktivt av supportmedlemmarna, eftersom de dagligen blir uppmärksammade på 
konsekvenserna här av. De vägrar att sätta livet och sin framtid på paus. 

Det är i sig en motivering till att skapa en insida inom ramen för den utsida de lever i, dvs. att 
organisera det vardagliga livet inom asylanläggningen. Kurser och aktiviteter fyller ganska väl 
dessa funktioner, och där utöver ger de, eller upprätthåller, en självrespekt för de deltagande 
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individerna. Chansen är då större att behålla viss kontroll över sitt liv, och konkret förmåga att 
fortsätta försöka skapa sig en dräglig tillvaro. Det som upprätthålls är en slags normalitet, en 
meningsfullhet, som är fullständigt nödvändig för alla människor. Vad som också blir tydligt är 
att detta är något som görs, som åstadkoms genom konkreta handlingar, om man får förut-
sättningar för det, och inte förmågor som primärt är grundade i personliga egenskaper. Den 
självorganisering som aktiviteterna bygger på kan därmed ses som en appropiering av ett socialt, 
kulturellt rum, eller en plats, i det avgränsade rum man placerats i som flykting. 

Slutligen kan vi notera att aktiviteterna ökar möjligheterna till att de asylsökandes självreflexion 
aktiveras, både individuellt och kollektivt, samt stimulerar till ett pro-aktivt förhållningssätt till 
hela situationen, istället för ett re-aktivt.  

 

Utmana etablerad integrationsprocess  
Sedan etableringen av asylmottagningen har volontärer ur organisationer och kyrkliga föreningar 
funnits på plats på Restad Gård. Med tiden har allt fler privatpersoner och studieförbund 
engagerats. Deras insatser har varit av stor betydelse för de asylsökande och deras möjligheter att 
utveckla ett eget volontärskap och självorganisering. I den svenska traditionen har människors 
engagemang setts som ett nödvändigt inslag för en fungerande demokrati (Svedberg m fl. 2010: 
7). Att det är organisationer och föreningar som är de första på plats att stödja de nyanlända är 
ingen tillfällighet. Det svenska föreningsengagemanget kan ses som en reell eller potentiell resurs 
genom vilken medborgarna kan påverka den egna situationen och andras betingelser, men även 
den demokratiska processen. En annan aspekt är socialt kapital, dvs. möjligheten att bygga upp 
nätverk där relationer kan fungera som ett kapital, i betydelsen en resurs. En tredje är tillhörighet, 
dvs. vilja och möjligheter att skapa inkluderande respektive exkluderande sammanhang, det 
senare som uttryck för särintressen som kan stå i motsättning till demokrati. Informella insatser 
ska förstås i ett förpliktelseperspektiv, att dessa kan ses som ett förväntat engagemang som ingår i 
ett utvidgat medborgarskap (Svedberg m fl. 2010: 8). För de asylsökande betyder det att de 
hamnar i sociala situationer där de börjar göra sig till aktörer, förvärva resurser och aktivt 
engagerar sig på ett område där många frivilligorganisationer är verksamma sedan lång tid 
tillbaka. 
 
Många av de svenska volontärer som engagerar sig i flyktingfrågan tillhör någon form av förening 
eller sammanslutning och det finns ett nätverk av relationer både inom och mellan dessa 
sammanslutningar. Ibland finns också koordinering mellan organisationerna. Efter flera års 
gemensamt volontärarbete kan deras nätverk och sociala kapital hållas för stort och gediget. De 
nyanlända har skapat en egen liknande sammanslutning för att kunna styra och mer aktivt 
påverka den egna situationen. De har utnyttjat sina kompetenser, skapat relationer inom gruppen 
asylsökande, likväl som externa relationer med både inhemska och internationella samman-
slutningar och enskilda volontärer. De som startade Support Group är resursstarka personer, 
men med få eller inga erfarenheter av den form av demokratiska processer som är gängse i 
Sverige. Genom relationer till de externa volontärerna stärks deras sociala kapital och de får 
tillgång till nätverk, men även deras kulturella kapital ökar, dvs. kunskapen om svenska värd-
eringar, normer och sätt att organisera. Bilden av vilka förutsättningar som krävs för att räknas 
som tillhörig utvecklas och nyanseras efter hand. 
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Tillhörigheten kan diskuteras utifrån fler än ett perspektiv. Som nyanländ asylsökande ingår man i 
gruppen flyktingar, en grupp som växte i omfattning under 2015. Oavsett storlek på gruppen 
präglas den av anonymitet, personer har olika nationaliteteter, ålder, kön eller religionstillhörighet, 
men de tillskrivs den gemensamma benämningen flykting, med dennes drastiskt förändrade 
status. Inom ramen för denna anonymitet har de valt att organisera sig, och skälet till detta är 
delvis att de inte ges en jämbördig tillhörighet i de svenska sammanslutningarna. Att då ha till-
hörighet till en självorganiserad grupp minskar risken för anonymisering samtidigt som de hoppas 
att det, på sikt, ökar förutsättningarna till inkludering. Förpliktelseperspektivet, vilket kan tyckas 
borde gälla för svenska sammanslutningarna gentemot de asylsökande, men som inte alltid 
uppfylls, anammas dock av Support Group som arbetar för att ta ansvar för både för sin egen 
inkludering och för andra asylsökandes.  
 
Det finns skillnader mellan olika slags föreningar och olika sorters sociala kapital. Putnam (1993) 
menar att föreningar i stort består av människor som är lika varandra och som ägnar sig åt att 
stärka den egna gruppens sammanhållning (bonding), detta exemplifieras med hur samhällen kan 
ägna sig åt att bekräfta dem som anses tillhöra samhället och bekämpa dem som inte anses höra 
dit. Föreningar som däremot ägnar sig åt utåtriktad verksamhet, där människor med olika bak-
grunder träffas, skapar det som kallas ett överbryggande (bridging) socialt kapital. Det senare 
anses kunna leda till positiva samhällseffekter och ett ökat samhällsengagemang, enligt Wallman 
Lundåsen & Trädgårdh (2016). De skiftningar ifråga om uppfattningar om vem eller vilka som 
tillhör samhället eller inte kan, med mer kulturteoretisk terminologi, också diskuteras som form-
ande av gemenskaper och gränsdragningar mellan olika grupper (t ex Hall 1997, Eriksen 1993). I 
det här sammanhanget är föreställningar kring skillnader mellan ”svenskar” och flyktingar eller 
invandrare ofta aktiverade, och det blir uppenbart för Support Group att de organisationer de 
möter pendlar mellan att sluta sig inåt och eftersträva överbryggande relationer, beroende på 
vilken slags situation de möts i. När det är tydligt för alla att de tolkar målet – inkluderingen av 
nyanlända – på samma sätt fungerar samarbetet bra och etnonationella distinktioner under-
kommuniceras. Som vi senare ska notera finns också situationer där olika organisationer 
konkurrerar med varandra.  
 
Trots de praktiska insatser Support Group gör finns det principiella spänningar mellan sättet att 
förstå och förhålla sig till inkludering av nyanlända. I diskussioner med frivilligorganisationer och 
volontärer inser medlemmar att de strategiskt måste börja ”använda” svenskar för att förstå hur 
det svenska samhället fungerar. De söker information om samhällsstruktur, bristyrken, besluts-
ordningar, och de vill ha kunskap om hur man samverkar och organiserar. För Support Group 
blir det tydligt både att de ”tillskrivs” problem och att de svenska lösningar som presenteras av 
frivilligorganisationer inte alltid verkar fungera i kontakten med asylsökande. Man ser att man 
har ”andra problem”, och därmed är i behov av andra sätt att organisera sig än vad som erbjuds, 
menar SG 2.  

Supportmedlemmarna verkar uppleva det som att de ibland betraktas och behandlas som den 
inkompetente ”andre”, att några av deras svenska samarbetspartners anser att de själva alltid har 
rätt, att det är deras modeller som är vettiga och funktionella. Det blir uppenbart när support-
medlemmar försöker presentera och vinna gehör för sina egna idéer kring inkludering, ibland 
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bemöts de då med ointresse eller rent motstånd. Att vissa av de individer de samarbetar med 
verkar förstå till fullo och dela deras vision och förhållningssätt hjälper inte alltid, organisation-
ernas grundvalar är fastlagda och stabila. Förändringsviljan uppfattas som låg, och det gäller även 
förmågan att förstå att etablerade förhållningssätt knappast duger i relation till högutbildade 
asylsökande som inte vill gå in i någon offerroll. Sakta men säkert blir det tydligt att de till stor del 
gör olika tolkningar av situationen och hur den skulle kunna lösas. Utöver detta visar det sig 
finnas starka föreställningar kring vem som hjälper och vem som blir hjälpt, och att det kan vara 
mycket svårt att försöka förändra eller nyansera dessa. 

 

Att ifrågasätta flyktingnormen 
Med etablerandet av självorganiseringen, och sina egna metoder för inkludering, ifrågasätter de 
normerna för hur en flykting ska bete sig, och de bryter den gängse processen som varit strikt 
uppdelad i (byråkratiskt och ekonomiskt definierade) faser baserade på myndigheternas behov. 
För asylsökande är det exempel på ett inhumant mottagande som kostar dem onödigt lidande, 
vilket följande citat illustrerar: 

Jag har ett ord i huvudet: du kan alltid skapa din framtid, alltid. Det vill säga, ingen annan kan 
skapa din framtid, du måste skapa din framtid. Och du kan skapa din framtid om du arbetar, 
om du har kunskap, och du använder den. (SG 1) 

/…/ Jag vägrar att bli ett offer, att bli betraktad som ett offer och bara följa ett system. Ett år, 
två år i lägret, sen etablering, hm… fem år! Och som han säger, vi har inte fem år att förlora, vi 
lever inte så länge, bara till 60, 70. (SG 2) 

Ambitionen att slingra sig ur den påtvingade kategoriseringen som flykting och ett offer är tydlig 
här, och lösningen blir på ett plan att lita till den egna kraften och förmågan, baserat på att 
individer betraktas en och en, inte som en grupp. Samtidigt baseras deras ambitioner och arbete 
på kollektivt agerande, utifrån tanken att trots alla olikheter sitter de asylsökande i samma 
situation, vilken borde kunna förbättras genom gemensamma insatser. Det kräver i sin tur att 
man bortser från både individuella och kulturella olikheter, eller avvisar sådana kategoriseringar, 
till förmån för ett situationsbaserat delat mål. 

Support Group inser då att de behöver vara mycket mer explicita med de fördelar som de anser 
att aktiviteterna och deras hållning till inkludering ger. Mot den fixerade hjälpare-offer-rollen 
framhåller de att deras modell bidrar till upprätthållandet av förmågor och en mänsklig existens, 
vilket främst bör tolkas i generella termer, något som gynnar individens fortsatta liv oavsett var 
hen hamnar efter detta avbrott i tillvaron. Här handlar det alltså om att skapa förutsättningar för 
både en individuell och kollektiv form av empowerment, via individens självförståelse och 
egenmakt att stödja samtliga nyanlända. Modellen bygger på att ingen människa vill bli fråntagen 
initiativet till och kontrollen över sin tillvaro, sin bestämmanderätt över sig själv och sin familj. 
Det som behöver främjas är förmågan att fullt ut vara ett subjekt, i bemärkelsen ha kontrollen 
över sitt eget liv.  

På grund av de ambitioner och visioner som supportmedlemmarna har kring inkludering så har 
de utvecklat sina sätt att arbeta. De konkreta metoderna är avsedda att stimulera till just nya 
tanke- och förhållningssätt när det handlar om synen på flyktingar, inkluderingsprocesser och i 
förlängningen det slags samhälle eller den slags samlevnad som de menar är gångbar och hållbar 
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för dagens mångkulturella sammanhang. Deras ambitioner om inkludering på grundval av när-
varo och vilja att bidra till samhället, med jämlika relationer som den uttalade förutsättningen, kan 
ses som ett försök att komma bortom de ständiga tillskrivningarna av asylsökande som tillhöriga 
andra etniska grupper, sammanfogade under begreppet flyktingar. Istället för att fastna i de-
finitioner av tillhörighet riktar de in sitt inkluderingsarbete mot att stärka nyanländas faktiska 
socio-ekonomiska positioner genom att försöka skapa möjligheter och resurser att komma in på 
arbetsmarknaden, och pekar på det sättet ut klasspositioner snarare än etno-kulturella tillhörig-
heter som grundproblemet. Samtidigt är etniska och kulturella beteckningar ständigt närvarande 
när det handlar om inkludering av nyanlända, och det slaget av kategoriseringar framhävs av i 
stort sett alla inblandade, även av Support Group själva emellanåt. Alla ord som används för 
migranter är redan så impregnerade av etno-kulturella-nationella innebörder att det är oerhört 
svårt att kringgå dessa, men i sina ageranden strävar de allt mer tydligt efter att överkomma 
sådana uppfattade skillnader. I den bemärkelsen kan deras vilja att förändra förhållningssätt 
relateras till postkolonialt inspirerade definitioner av identitet som något instabilt, komplext och 
socialt format. Ifråga om etnicitet framhåller t ex Stuart Hall en sådan förståelse under benämn-
ingen new ethnicities (1996), och framhåller att identifikationer då alltid är indragna i en politisk sfär, 
vilket också visar sig när relationer mellan ”svenskar” och ”invandrare” blir aktuella under 
inkluderingsprocesser. 

I samarbetet med de övriga aktörerna verkar de också ha försökt att vara explicita med hur de 
själva ser på dessa relationer, och vilken slags position de menar att flyktingar måste få för att 
kunna realisera den form av inkludering de pläderar för. Deras slutsats är att det grundläggande 
problemet med samarbetet, vad som emellanåt skapar spänningar, beror på ovilja att acceptera 
detta:  

Du vet, skillnaden mellan oss och andra är hur du använder viljan hos de människor som 
kommer och hjälper dig. Det är helt annorlunda, alla människor har en möjlighet att få hjälp från 
organisationer, från andra människor. Det finns en massa snälla människor, och de kommer till 
alla läger, och de försöker hjälpa människor, med att ge dem kläder och… Ok, du vill hjälpa mig, 
men hur använder jag denna hjälp? Det är hemligheten i det vi gör. Vi förändrar 
förhållningssättet hos människor ifråga om hur de kan hjälpa oss. Du vill hjälpa mig, det är snällt, 
men jag har också förändrat hur du tänker om mig. Ingen har denna dialog! /…/ Det är det 
annorlunda sättet att handskas med det. Det är den hemlighet, eller den chans, vi har. Vi 
använder organisationerna, och är en del av dem, och vi gör aktiviteter med dem, och om du 
åker till alla läger i världen så kan du se att organisationen är där, och hjälper flyktingar. Men 
ingen är partner med dem! (SG 1) 

Att betraktas som en jämbördig partner, och på den grunden kunna bedriva samarbete på lika 
villkor, är kärnan i deras koncept. Så länge det inte sker, när delaktigheten är villkorad och inte 
bygger på ömsesidighet, blir inkluderingsprocessen ensidig och de nyanlända kommer att ha 
problem med att kunna bli invånare med samma status och respekt som infödda, menar de, och 
ständigt riskera att bli segregerade och betraktas som annorlunda, som eviga flyktingar. 

Insikten om att det förhåller sig så driver gruppen att hitta lösningar som möjliggör att sätta 
kollektivet framför åtgärder enbart riktade till individer. De försöker, på olika sätt, att vara alla till 
lags men vet samtidigt att om någon misslyckas kommer skulden att tillfalla dem kollektivt. 

Och vi insisterar på att det arbete vi gör ska gälla alla nyanlända (SG 2) 
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Vi är alla nyanlända. Vi räknas alla som nykomlingar och flyktingar. Så om vi bestämmer oss för 
att arbeta med en grupp, och även om vi gör något bra för denna grupp, dom andra, ifall de gör 
något fel så kommer det att drabba oss. Det är av det skälet som vi alltid försöker stödja alla och 
försöker att ändra lite på tanken, och vara till hands för erfarenheter och samma behandling för 
alla, för vi vet att vi är alla lika, vi är nykomlingar och flyktingar här. (SG 4) 

Supportmedlemmarnas intentioner omfattar alla. De kan inte som svenska volontärer välja vilka 
asylsökande som bör hjälpas. De måste se till alla! Att ha ett sådant övergripande perspektiv är 
givetvis ett uppdrag som både kan lyckas och misslyckas, beroende av relationer mellan de 
asylsökande och till externa volontärer. Utöver det är Restad Gård en plats som präglas av stor 
inflyttning och utflyttning, vilket gör det svårare att skapa stabila nätverk knutna till platsen (Jfr 
Trädgårdh m fl 2013). Konsekvensen av detta innebär givetvis en hög arbetsbelastning när det 
gäller att skapa tillit till en ständig ström av inflyttare, samtidigt som de som flyttar kan vara en 
nyckelresurs som måste ersättas. Vad som också händer i de fall där något går fel, eller någon gör 
fel, och detta uppmärksammas, är att ”misslyckanden” faller på Support Group, inte för att de 
behöver vara inblandade i misslyckandet utan enbart för att de representerar asylsökande. 
Kritiken faller över gruppen som helhet då de mest generaliserade och stereotypa bilderna av 
flyktingen aktiveras, precis den bild de menar att de ständigt måste bekämpa. 

 

Dialogiska dilemman 
Existensen av dessa skilda tolkningar och förhållningssätt framträder tydligt framför allt av två 
anledningar – dels när de olika aktörerna kommer närmare och får med varandra att göra, och 
dels när akuta pressade situationer uppstår. Olika dialogiska dilemman, som vi valt att kalla dem, 
uppstår både internt och externt. En direkt konsekvens är att de försvårar de goda relationer och 
det goda samarbete som eftersträvas. Det gäller åtminstone när man betraktar den pragmatiska 
aspekten av situationen, finns konsensus löper ofta allt samarbete på lätt och smidigt. Konsensus 
är dock inte lösningen på allt, på en annan nivå kan meningsskillnader vara av godo då de fram-
tvingar diskussion, utveckling av nya idéer och slipning av argumentation, vilket alstrar ökad 
reflexivitet, och i bästa fall självkritik, hos alla parter. Vi tittar närmare på några tillfällen då mot-
sättningar uppstått, i syfte att bättre förstå vad spänningar beror på, för att kunna fundera vidare 
kring eventuella lösningar. 

I mars 2015 går att läsa den första bloggposten som handlar om att ett studieförbund har 
etablerat sig på Restad Gård. Kontakter finns med Support Group och man annonserar om 
språkkurser som ska ges i ett studieförbunds regi. Av studieförbundet skulle de få ett antal 
böcker, men det blev problem och avtalet hölls inte på det sätt som de förväntat sig. Samarbetet 
avbröts då Support Group uppfattade att studieförbundet ville agera på egen hand och inte i 
samarbete med dem. Deras tolkning av händelsen är att det berodde på ovilja att släppa in andra 
och därmed förlora den totala kontrollen över aktiviteterna, eventuellt för att man inte ville dela 
med sig av äran för framgångar. Konflikter mellan flyktingar och hjälporganisationer finns även i 
andra sammanhang och kan vara en bidragande orsak till att självorganisering kommer till stånd, 
dvs. när det uppdagas att de olika grupperingarna inte har samma framtidsperspektiv skapas 
motiv och förutsättningar för de nyanlända att söka egenkontroll via självorganisering (Jfr Volk 
2017: 318). Support Group kan också ha kommit för nära och kanske upplevts som krävande. 
För dem var det naturligtvis omöjligt att avgöra om oviljan var relaterad till att de själva är 
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flyktingar, eller av s.k. annan etnisk härkomst, eller om samma avvisande hållning gäller även 
eventuella svenska samarbetspartners. De menar dock att de senare fått höra att det var en mer 
allmän hållning hos studieförbundet, vilket var en lättnad, även om det var baserat på hörsägen. 

Liknande samarbetsproblem har de också upplevt med andra externa aktörer, och då är de inte 
ensamma om att reagera på bristande engagemang och ansvarstagande. Som framgått tidigare 
finns Support Group med i de flesta sammanhang som rör språkutbildningar och aktiviteter i de 
asylsökandes vardag. Organisationer, studieförbund och föreningar använder gruppen som en 
kommunikationskanal för att nå olika grupperingar av asylsökande för diverse insatser och 
aktiviteter. Medlemmar i Support Group ingår i skilda konstellationer som diskussionspartners 
tillsammans med representanter för anläggningsägare, Migrationsverket och frivilligorganisa-
tioner.  

En part som dock sällan nämns i bloggposter eller Facebook-inlägg är kommunen38. När det 
gäller asylsökande lärares möjlighet att få praktik finns de med i form av representation från den 
kommunala skolsektorn. Kommunen bistår också med en samordnare under en kort tid då 
asylmottagningen öppnade, men i övrig är det ganska tyst. Sett i ett tillbakablickande perspektiv 
tycker flera av de intervjuade att man saknar delaktighet från den offentliga sektorn:   

Det finns ju hemskt mycket att göra, och sen tycker jag att den offentliga sektorn inte har varit 
på banan. Jag tycker att den offentliga sektorn har varit mycket frånvarande och att man har 
fattat sådana politiska beslut att vi humanitära och ideella organisationer får ta hand om resterna 
utan att vi egentligen har verktyg för det. Det är inte okej som det ser ut idag. Så kan vi inte ha 
ett samhälle. Vi kan ha, vi kan vara ett stöd för vissa saker men vi kan inte rådda hela baletten 
när det krisar till sig. (NGO 1) 

Mycket av omhändertagandet föll på frivilligorganisationernas lott att arrangera, upplevde de 
själva. Det visar på en obalans mellan NGOs och det offentliga som i vissa sammanhang kan 
tolkas som en konkurrenssituation och där det går skarpa skiljelinjer mellan kommunala insatser 
och vad man räknar med att frivilligsektorn ska bistå med:   

Jag har ju hamnat i den konstiga situationen att när man jobbar på Vänersborgs kommun så är 
man i kommunen, och när man jobbar med dom där ute [på Restad Gård], ja, då är det 
Migrationsverket! Det är olika pengar och detta har ställt till det i mitt arbete, väldigt mycket. 
Någonstans är det människor som kommer i kläm och det känner jag har blivit lite… men det 
är det här med ekonomin då, om du är kommunplacerad eller om du är flykting… det har ställt 
till det i arbetet, verkligen. (Övrig 2)     

                                                      
38 Vänersborgs kommun skall enligt den nya bosättningslag (2016:38) som trädde i kraft den 1 mars 2016 ta emot 10 flyktingar på 
anvisning av Migrationsverket under år 2016 och 10 flyktingar under år 2017. Till detta kommer även nyanlända som bosätter sig 
på egen hand i kommunen och de ensamkommande barn som beviljas tillstånd. 
Hur många nyanlända varje kommun skall ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna 
mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som vistas i kommunen. 
Flyktingmottagningen inom Sektionen för Nyanlända har som uppdrag att i samband med mottagande av nyanlända vara en sluss 
och ett välkomnande till den service inom de olika förvaltningarna som kommunen har att erbjuda sina invånare. 
Den 1 december 2010 trädde lagen om etableringsinsatser för nyanlända flyktingar i kraft. Lagen innebär att Arbetsförmedlingen 
(AF) har det övergripande ansvaret för etablering av de mottagna, vuxna i åldern 20-64 år som anvisas till kommunen. AF har 
även ansvar för de personer som på egen hand bosätter sig i kommunen och som omfattas av den s.k. etableringsreformen. En 
etableringsplan upprättas av AF för den nyanlända och i normalfallet skall den bestå av heltidsaktiviteter motsvarande 40 timmar 
per vecka. (http://www.vanersborg.se/omsorg--hjalp/invandring-och-integration/nyanland-i-vanersborg.html).  
Kommunernas ansvar i etableringen är bland annat att ansvara för mottagande och bostadsförsörjning, samhällsorientering, 
undervisning i SFI (svenska för invandrare), insatser för barn och ungdomar, försörjning och andra insatser för personer med 
nedsatt prestationsförmåga samt övriga insatser som gynnar etableringen i det svenska samhället. 

http://www.vanersborg.se/omsorg--hjalp/invandring-och-integration/nyanland-i-vanersborg.html
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De asylsökandes existens sätter tydliga avtryck i samhället, och ett spektrum av olika hållningar 
finns representerade bara i dessa exempel. Där finns allt från stöd till uppmärksamhet och oro 
hos ekonomiskt ansvariga, däremot finns inte någon som frågar sig vad flyktingar själva oroar sig 
för, så vitt vi kan se. Det illustrerar tydligt den position de har i samhället generellt sett.  

I mycket få artiklar uppmärksammas flyktingen själv. Undantaget är en intervju med support-
medlem 2 (ttela 2015, juli 28 och ttela 2017, oktober 13). I den första artikeln går att läsa om hens 
bakgrund, intressen och skäl till flykten från hemlandet till Sverige. Av texten framgår att 
personen kontaktat en NGO och startat Support Group som ett led i att försöka skingra apatin 
bland asylboende. Bland annat nämns klubbarna med olika professioner vars syfte är att främst 
hitta forum där deltagarna lättare kan inkluderas. Det nämns även att man har hittat praktik-
platser till 31 asylsökande lärare på olika skolor i Trollhättan och Vänersborg. I den senaste 
artikeln från 2017 beskrivs uppbygganden av Support Group, men också målet med gruppens 
arbete:  

Det här är social integration. När du kommer hit vet ingen något om dig och du vet inget om 
det svenska samhället. Det här motiverar människorna medan de väntar på besked. (SG 2) 

I mediala sammanhang talar man oftast och hellre om flyktingar än med dem. En person blir då 
representant för flyktingarna i media, vilket i och för sig bidrar till något ökad synlighet, och i det 
här sammanhanget gavs också utrymme för att delge deras eget perspektiv, med betoning på hur 
de kan bidra positivt till samhället. Det hör dock inte till vanligheterna. Med de händelser som 
strax följer finns risken att denna kommunikativa öppning kommer att snävas åt. 

Från 2014 och framåt uppmärksammar media dramatiken på Medelhavet, flyktingar i Grekland 
och Italien. Samtidigt hårdnar villkor för de flyktingar som via Grekland och Turkiet försöker ta 
sig in i övriga Europa. Den 7 september 2015 stänger Ungern gränsen mot Serbien och inför 
samtidigt strängare regler för ”olaglig gränsöverträdelse” (SVD 2015, september 7). Den 11 
november 2015 inför Sverige tillfälliga gränskontroller, för att minska inflödet av asylsökande till 
Sverige (SVT 11 november 2017). Ett stängt Europa och gränskontroller kommer att minska 
strömmen av asylsökande väsentligt. Eftersom väntetiderna är långa kan det dröja till början av år 
2017 innan alla de som anlände under hösten 2015 har fått sin sak prövad. Både under 2015 och 
2016 föll de allra flesta som blev beviljade uppehållstillstånd under kategorin alternativt skydds-
behövande, följt av konventionsflyktingar. Frågan har inte blivit mindre infekterad, frågan är vad 
det gör med klimatet för att diskutera inkluderingsprocessen. 

Problemen med dialoger och samarbeten finns inte heller bara i relation till externa aktörer, det 
gäller emellanåt även interna konflikter. På asylanläggningen finns många människor, och de 
kommer från olika länder och vad som vardagligt brukar kallas kulturella sammanhang. Det är 
inte heller spänningsfritt att samla så många på ett relativt litet och avgränsat ställe, särskilt inte 
när de flesta varit utsatta för krig, flykt och många för traumatiska upplevelser.  

 

Spänningar mellan olika aktörer 
Av dem som flydde kriget i Syrien för ett liv i Sverige placerades några på Restad Gård. En del av 
dem kom under hösten 2013 då asylmottagningen öppnat. Under 2014 var ungefär var tredje 
asylsökande syrier, 30 000 av 80 000. Av 180 000 asylsökande 2015 var 51 000 syrier. Det är 
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oklart hur många av det totala antalet som placerades på Restad Gård mellan 2013 och 2017, men 
i många utsagor framstår det som att asylmottagningen var syriskt dominerad under de första 
åren. Sammansättningen inom Support Group, med en dominans av män med syrisk bakgrund, 
väckte en del kritik från både organisationer och några andra på boendet.  

Den svenska regeringens flyktingpolitik var inledningsvis generös. De som flydde krigets Syrien 
skulle få uppehållstillstånd, medan andra befolkningsgrupper och nationaliteter inte hade samma 
förutsättningar. Villkoren för uppehållstillstånd var delvis olika, syrierna framstår i den här situa-
tionen som priviligierade, en särskilt utvald grupp. Inga andra nationaliteter var, såvitt vi förstår, 
lovade samma förutsättningar. De syriska flyktingarna var därmed redan från början exklusiva 
med sannolikt företräde till det svenska samhället, och de dominerade också inledningsvis den 
grupp som arbetade aktivt som volontärer. Redan tidigt finns kritik mot den syriska dominansen i 
Support Group. Kanske grundas detta på den eventuella fördel de hade framför andra national-
iteter, att de var arabisktalande och att deras arbetsmetoder inte överensstämde med hur andra 
nationella grupper är vana att driva sina frågor: 

Det var en viss problematik, men de har ju med sig folk från andra etniska grupper också, och 
exempelvis somaliska grupper och eritreaner som är väldigt självständiga. Vi kan säga att vissa 
etniska grupper vill helst göra sina egna ting, men de jobbar ju på det då och vi uppmuntrar ju 
dem. Och det som ägarna gjorde här var att ställa arealer till disposition för aktiviteter. /…/ Det 
kan ju vara så exempelvis att somalier och eritreaner har lite reservation när det var så arabiskt 
dominerat, och det är väl inget som Support Group vill medge omedelbart stämmer, men det 
vet jag att det stämmer. (Övrig 1) 

Inom gruppen asylsökande finns interna språk- och klasskillnader att överkomma, vilket i 
praktiken handlar om resurser, men tolkas i etniska termer. Att en arabisktalande grupp domi-
nerade en period framställs som ett problem mellan olika kulturella grupper, och då under-
kommuniceras den praktiska betydelse detta har för möjligheten att utbyta information mellan de 
språkgrupper som finns på asylmottagningen. Skillnader ifråga om normer och värderingar kan 
förstås finnas mellan människor från olika delar av världen, men om de ständigt definieras etniskt 
försvåras möjligheten att överkomma sådana problem, vilka i sig är föränderliga och beroende av 
sammanhang. Bland de svenska volontärer vi intervjuat finns de som har en viss förståelse för att 
alla asylsökande inte delar samma värderingar, att några kände sig exkluderade och att konflikter 
uppstår när människor med olika bakgrunder ska samsas på en begränsad yta:  

Att de drev det lite exkluderande, men sen, om det är mer än 1000 personer som bor där ute, 
så är det ju inte konstigt om det blir konflikt. (NGO 5) 

När de första grupperna av syrier fått uppehållstillstånd och alltfler sökte asyl i Sverige för-
ändrades Migrationsverkets handläggningstider radikalt, och väntetiden blev, som sagt, lång. 
Bland de första som fick uppehållstillstånd fanns ett par personer ur Support Groups kärntrupp. 
När de fick sitt uppehållstillstånd valde de att bosätta sig på orten för att fortsätta sitt arbete i 
gruppen. De gick därmed in i en annan fas av volontärskap än den de hade haft som boende på 
asylmottagningen, vilket noteras av deras samarbetspartners:  

Det växte ju fram en organisation, en struktur, de har en väldigt hög ambition, och de förstod ju 
själva att de måste legitimera detta med någon slags oavhängighet och inte selektion. (Övrig 1)  

Gruppens sammansättning av syriska män passerar inte obemärkt, vare sig internt på asylmot-
tagningen eller bland företrädare för frivilligorganisationer. Frivilligorganisationerna reagerade, 
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men även inom den asylsökande gruppen tycks konkurrensen om tillhörighet till den grupp som 
fick uppmärksamhet påtaglig. En av de fristående volontärerna, som var med och startade 
Support Group, ger uttryck för den frustration som redan tidigt fanns när det gäller personer av 
olika nationaliteter som ville vara med i gruppen. Enligt informanten handlade det om en önskan 
av att vara ledarfigurer: 
 

Och det kom sådana till mig och sa att det är Support Group och då sa jag, bra va, då kan du ju 
också hjälpa till här! Men det var ju inte riktigt vad dom ville, va. Dom ville vara bossar och det 
var väldigt många som ville vara bossar, va (skrattar). Men vill man inte vara med att jobba så… 
Det utkristalliserade ju sig snabbt vilka som ville jobba, som att städa gymnastiksalen, plocka i 
kläderna, va… Ja, det var mycket att göra. (NGO 3) 
 

Bristande kunskap om volontärverksamhetens ideella och humanitära inslag kan vara en bidrag-
ande orsak till att missförstånd och avundsjuka uppstår. Alla var inte beredda att axla det ansvar 
och den arbetsinsats som volontärskapet kräver. Irritationen gentemot Support Group kan också 
ha handlat om att andra asylsökande inte ville underordna sig både gruppen och svenska myndig-
heter. Det som också skapar problem här är att i princip alla håller sig med grovkorniga nationella 
kategoriseringar när olika grupperingar på anläggningen identifieras och diskuteras. Att problem-
en anses ha med etniska tillhörigheter och härkomst att göra, och att dessa betraktas som statiska 
och ofrånkomliga egenskaper hos människor, får flera konsekvenser. Dels levereras stereotypa 
och onyanserade förståelser som drabbar alla som ses som tillhöriga en viss grupp, alldeles oav-
sett hur de själva identifierar sig eller hur de uppträtt, och relationer försämras. Dels kan de dölja 
att det som ses som problem i själv verket handlar om andra skillnader mellan människor, i det 
här fallet att initiativtagarna hade speciella resurser i form av sin bakgrund som välutbildad 
medelklass, och frågan därmed borde ha kunnat diskuteras på annat sätt. Mer komplexa och 
rörliga förståelser av såväl individer som grupper får inget utrymme, vilket kan leda till avstånds-
taganden som hindrar närmare kontakter mellan människor och utveckling av mötesplatser som 
inte laddas etniskt eller kulturellt, vilket i sig kan hjälpa till att punktera generaliseringar och 
fördomar. 

Support Group bygger upp sin organisation och modell utifrån vad de själva uppfattar som 
logiskt i det svenska samhället. De informerar sig om hur det svenska föreningslivet fungerar, de 
accepterar svenska spelregler och värderingar och de kan agera utifrån de erfarenheter och kun-
skaper de tillgodogjort sig. Utanför denna krets finns inte den inblicken, och inte alltid heller för-
ståelse för hur och varför gruppen agerar som den gör. Till detta resonemang ska också läggas 
den heterogena grupp asylsökande som placerats på Restad Gård – olika nationaliteter, religioner, 
åldersgrupper, yrkesgrupper, utbildningsnivåer, och därtill olika kulturella preferenser och för-
ståelser för både egna och andras grupptillhörigheter. I denna heterogena skara finns dock många 
likheter – de flesta har flytt krig, förföljelser, korruption och odemokratiska styrelseskick. Men 
självklart finns också nationella olikheter – även om vissa individers bakgrund kan vara likartade 
kan det socio-ekonomiska systemet i deras hemländer, utbildningssystemet, likväl som traditioner 
och sedvanor skilja sig från varandra (Korac 2003). Sådana skillnader ska hanteras, men oavsett 
kan de sannolikt bidra till motsättningar i vänteprocessen på ett boende där många främlingar 
tvingas leva tillsammans under osäkra förhållanden. Kunskapen om varandras bakgrunder kan i 
många fall vara bristfällig, leda till missförstånd och fungera skillnadsskapande på grund av 
uppfattade olikheter.  
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Under den inledande fasen sågs alltså Support Group av vissa som en sammanslutning som ägnar 
sig åt att stärka den egna gruppens sammanhållning, snarare än att verka även för alla. Ifråga-
sättandet, öppet eller förtäckt, tenderar att sidoordna gruppens arbete, och därmed att inte ge 
dem legitimitet att svara för Restad Gårds boende i stort. Det finns säkert anledning för gruppen 
att vara självkritiska när det gäller att den första konstellation medlemmar företrädesvis var med-
elklassmän med samma nationalitet och ålder, men samtidigt är de sannolikt i stort behov av att 
konstituera sig som grupp och måhända har de inte mött, eller förstått, att det finns kritik mot att 
de är män som delar samma nationella bakgrund, och att det, enligt andra, borde vara uppenbart 
för dem eftersom det inte är accepterat i det svenska samhället där jämställdhet är en stark norm. 
Samtidigt kan de inledningsvis, på samma sätt som NGOs, haft ganska liten insyn i hur andra 
grupperingar resonerar och definierar sina behov av inkludering.  

Att hävda att det handlar om grupptillhörighet kan också förstås som ett sätt att distansera och 
underordna gruppen i relation till den egna organisationen, eller självtillskrivna tillhörigheten. De 
lierar sig ganska snart med två fristående svenska volontärer, varav en är kvinna, och ambitionen 
att arbeta vid sidan av traditionella NGOs kan vara det som väcker irritation och beskrivs som 
en ”etnicitetsproblematik”. Dessutom tycks den ursprungliga sammansättningen av Support 
Group relativt snabbt förändras när fler asylsökande volontärer inkorporeras och även kvinnor 
och andra nationstillhörigheter ansluter sig. Förstår vi de supportmedlemmar vi intervjuat rätt, 
fanns aldrig önskemål att enbart stödja landsmän, ambitionerna var betydligt högre ställda än så.    

Att peka på särintressen är givetvis ett ifrågasättande som kan bidra till att splittra nationsgrupper 
och göra det svårt att skapa en inre gemenskap. Nu avvisas inte Support Group som volontärs-
sammanslutning, men det är tydligt att de inte omedelbart har uppmärksammat att svenska 
normer gäller när det kommer till representativitet. 

Ifrågasättandet gäller dock inte enbart det inledande skedet av självorganisering, det följer som en 
röd tråd och Support Group måste kontinuerligt förhålla sig till de både de interna och externa 
normsystem som artikuleras. Gnissel i relationer mellan exempelvis Support Group och NGOs 
uppstår med jämna mellanrum, vilket kan förklaras med att personer med flykting-, eller flykting-
liknande, bakgrund riskerar att bli sedda som någon slags offer, vilka behöver hjälp för att få bli 
delaktiga och få inflytande, samtidigt som deltagande över samverkansnivån i praktiken inte upp-
muntras (Johansson Blight 2006: 232). 
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KAP 5. SJÄLVORGANISERINGENS MÖJLIGHETER OCH PROBLEM 
 
I detta kapitel kommer vi att diskutera Support Groups ambitioner och agerande under den 
tredje fasen i processen, den del som handlar om att på ett mer aktivt och utåtriktat sätt försöka 
bli inkluderad i det nya samhället och bli en del av detta. I fokus står då försök att hitta möjlig-
heter för nyanländas direkta deltagande i det ordinarie samhällslivet, på arbetsplatser, inom ut-
bildningar, föreningsliv och gängse vardagsliv i övrigt, att i praktiken få pröva sina kompetenser 
utanför asylboendet. Hela idén med självorganiseringen utgår från en seriös önskan att bli invån-
are på samma villkor som alla andra, att bidra till samhällets välstånd och utveckling, och att helt 
enkelt komma igång med ett vanligt liv igen. Som nyanländ vet man att det är centralt att inte-
grationen, eller inkluderingen, blir så bra och välfungerande som möjligt. Att undvika segregering 
är givetvis yttersta syftet med de initiativ som tagits. 
 

Uppskalning och spridning av modellen 
När Support Groups verksamheter har varit igång i ungefär ett år börjar de av flera olika anled-
ningar fundera på att ta självorganiseringen till nästa nivå. Idén är att renodla de former de arbetat 
med till en tydligt formulerad modell, ett koncept, och verka för att sprida den till andra asyl-
boenden i landet. I grunden är motivet för detta att gruppen anser att självorganisering verkligen 
är vad som krävs för att få inkluderingsprocesserna att fungera bättre, och det har de fått gehör 
för. En annan anledning är att flera andra asylboenden hört av sig och frågat om stöd då de hört 
om allt positivt som händer på Restad, och att det var asylsökande själva som åstadkommit detta. 
På flera andra boenden upplevdes, enligt våra informanter, en mängd problem i jämförelse med 
detta. Eftersom många på Restad Gård har vänner eller släkt som är placerade på andra ställen så 
sprids ryktet om gruppens arbete ganska snabbt. Deras metoder efterfrågas. 

Idén om att utveckla arbetsmetoderna till ett koncept och sprida självorganiseringen sker i nära 
samarbete med en av de större frivilligorganisationerna. Det första mötet med dem sker redan 
under 2015. Den 20 augusti publiceras den första Facebook-posten:  

Frivilligorganisationen besökte Restad Gård och såg aktiviteterna, faciliteterna och mötte 
volontärer från Support Group, och diskuterade framtida samarbete i asylanläggningen. 

Det är den första posten på temat, men den ska följas av många fler och ett tätt samarbete växer 
snart fram mellan organisationerna för att sprida det man kommer att kalla konceptet Restad 
Gård-modellen, eller Re-ACT. Inledningsvis var den besökande organisationens tanke att starta 
aktiviteter, men de mötte en redan väl fungerande verksamhet:  

De kom hit för att se vår situation och de funderade på att starta aktiviteter, men de insåg ju att 
vi redan gjorde allting. (SG 2) 

Supportmedlemmarna guidar de anställda från NGOn och visar dem vilka aktiviteter de har för 
barn. Senare ringer en representant om ett erbjudande att bekosta aktiviteter för barnen, men 
under förutsättning att Support Group organiserar aktiviteten. Gruppen ser det som ett 
erkännande av deras kompetens, och ett konkret samarbete kom snabbt igång. Den 5 oktober 
annonseras ett möte med den nya samarbetspartnern: 

Barn på flykt – En NGO i Trollhättan hade en kick-off kring temat Barn på flykt. De vill satsa 
på barnfamiljer på Restad Gård. De har bett om vår hjälp för att lägga upp arbetet på bästa sätt. 



71 
 

[Flera Supportmedlemmar] var med på konferensen där bland annat Supports arbete 
presenterades innan det var dags för workshops. En heldag. 

I mötet med organisationen träffar Support Group en av deras anställda som engagerar sig i 
frågan om en modell för självorganisering och en diskussion påbörjas om olika möjligheter till 
samarbete. De berättar om sina ambitioner att sprida konceptet med självorganisering. Mötet 
uppfattas som mycket viktigt och stimulerande för fortsatt arbete:  

Vi kom ut från det mötet och sa: Detta är den första person från det att vi startat som till fullo 
förstår konceptet med självmobilisering och självorganisering. (SG 2) 

De upplevde att hen förstod precis hur det var att arbeta med nyanlända just på grund av egna 
erfarenheter av att vara flykting och att vänta. Under hösten har Support Group fått påringningar 
från personer på olika asylmottagningar med vädjan om stöd. Efter diskussion med personen 
beslutas att arbeta tillsammans för att sprida konceptet, i syfte att stödja grupperingar på andra 
asylmottagningar. Möjligheten att realisera och sprida självorganisering som integrationsprincip 
öppnas, vilket skapar utrymme för en mer stabil grund för formell organisering. Mötet med 
denna NGO blir avgörande för fortsatt utveckling. Vi ska strax återkomma till hur det arbetet 
utvecklas, men däremellan visa ett ytterligare spår som bidrog till den snabba utvecklingen. 

 

Organisationen och aktörskapet utvecklas 
På Restad Gård är också, som vi sett, engagemanget för den egna inkluderingen i det svenska 
samhället stort. Självorganiseringen fungerar bra, de får mycket uträttat och många människor 
aktiveras. De inblandade är överens om att det är ett utmärkt sätt att själva ta så stort ansvar 
som möjligt för sin inkludering. Organiseringen är ett sätt att använda gruppens resurser, att inte 
enbart vara mottagare av hjälp utan att bli en del av samhället. Drivkrafterna för arbetet och 
engagemanget är också starka, flera av de intervjuade berättar på liknande sätt som personen i 
följande citat: 

Vi känner att vi misslyckades i hemlandet att stödja vårt eget folk. Vi vill inte misslyckas här 
också. Jag vill bli del av samhället. Vi vill ha ett lika bra liv här som i hemlandet. Barnen är skälet 
till att vi kommit hit. Du kan skapa din framtid. (SG 1) 

Efter hand som samarbeten med andra aktörer ökar och erfarenheterna av den här typen av 
arbete växer blir viljan och behovet större av att formalisera organisationen, och därmed 
aktörskapet, på ett tydligare sätt för att skapa kontinuitet och stabilitet så långt det är möjligt. 
Självorganisering bland asylsökande innebär att de själva börjar ta administrativa och politiska 
initiativ i någon mån (Jfr Volk 2017), och att organiseringen här utvecklas ytterligare genom att 
ansvarstagandet för den typen av initiativ nu blir mer omfattande och tydligare uttalat. 

Gruppen upplever att de i allt högre grad måste organisera sig efter en svensk praxis, vilket 
innebär att etablera ett nätverk och registrera en formell förening. Support Groups medlemmar 
deltar först i en studieförbundskurs för att få kunskap om svensk föreningsverksamhet, sedan 
skriver de stadgar och registrerar sig hos skattemyndigheten:  

Under 2016 fick vi idén att det var bättre att formalisera organisationen. Vi driver ett stort 
projekt, vi har ett namn men vi har det inte officiellt. Hur skulle vi kunna sprida det arbetssätt, 
den modell, som vi arbetat efter? För att göra det måste vi arbeta strategiskt och ha stadgar. Vi 
frågade våra kontakter hur vi kan göra och vi fick praktisk träning från högskolan och vi fick 
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hjälp av jurister från NGOs, och vi skapade våra stadgar. Det är lite unikt. Det bygger på vår 
vision, beroende av vår situation, och vi registrerade därför Support Group som en officiell 
organisation i juli 2016. (SG 1) 

När Support Group väl etablerat sig som en officiell organisation skapas lokala föreningar på de 
anläggningar där man redan har kontakter och har implementerat sin arbetsmetod – lokala 
Support Groups (SG). Dessutom skapas ett nationellt nätverk med representanter från samtliga 
lokalföreningar – Support Group Network (SGN). Denna fas av organiseringen beskrivs som 
en ”vändpunkt” (SG 2). Nu vill man vara en samarbetspartner på lika villkor: 

Vi tog beslut att inte vara en syrisk förening, vi jobbar för alla. Vi kom med olika erfarenheter – 
vissa med aktivisterfarenheter, vi måste hitta vägar, och att exkludera människor i processen är 
inte bra. Vi kom hit för att stanna, inte för att bli ”invandraren”. Vi måste ta steg in i samhället 
och vi tog det första steget. Vi måste ta den demokratiska vägen, den vi missat i våra hemländer. 
Vi måste bli aktiva och hitta vägen för detta är vårt nya land. En del kommer hit och tror man 
måste följa vad någon säger åt dem, som man gjort hemma, men vi måste ha en både kort- och 
långsiktig plan. Vi vet att det är skillnad mellan kulturer och religioner och ibland gör vi fel med 
någon grupp. (SG 1) 

Viljan att arbeta efter demokratiska riktlinjer och bilda förening uppmärksammas av många. Vissa 
förstår att idéerna har krävt både träning och förberedelse: 

Ja, det här demokratiska nu då, för de uttalar ju det här nu… för nu har de ju blivit en organisation 
där de demokratiskt har valt en ordföranden och en styrelse och där var det ju personer som sa 
att: `Tänk, jag har aldrig fått rösta förut!´ Och där har man ju fått träna att välja och rösta. (NGO 
2) 

Det nationella nätverk som skapats har sitt första årsmöte 30 augusti 2017, från vilket de 
rapporterar på sin Facebook-sida:  

Organisationen Support Group Networks (SGN) årliga konferens:  

20 valda representanter från lokala SGN, från Götene, Vänersborg, Halmstad, Gothenburg, 
Trollhättan, Lidköping, Falköping, och SGN:s styrelse deltog i den gemensamma konferensen, 
och fler än 60 SGN-medlemmar och gäster anslöt till mötet som observatorer.  

För alla var det deras första erfarenhet av att SGN:s styrelse var noga med att förklara varje steg 
av mötet på många språk för publiken.  

Till det nationella nätverkets årsmöte inbjöds en av oss att delta som observatör. Mötet sker i 
Festsalen på anläggningen och ett femtiotal personer av olika nationaliteter är närvarande. Kaffe 
och kakor dukas upp, mötesordningar delas ut. Under mötet förklaras alla punkter på engelska, 
arabiska och dari. Flera interna tolkar sitter med i publiken hos den språkgrupp som behöver ha 
extra hjälp att förstå. Årsmötet följer strikt en traditionell mötesordning. Man väljer ordförande, 
sekreterare och justeringsman, diskuterar medlemsavgifter, går igenom årsrapport avseende 
aktiviteter och sammanställning av balansräkning. Allt sker mycket pedagogiskt – vad som är 
arbetsgång för ett årsmöte, vad en justeringsman är, vad en årsrapport är, när man får rösta etc. - 
förklaras ingående och man inväntar interntolkarnas svar på att alla förstått. För många är sanno-
likt årsmötet första gången de har möjlighet att rösta i en demokratiskt vald församling. På grund 
av språksvårigheter, och då lokala Supportgrupper från de andra asylmottagningarna ska berätta 
om sina aktiviteter under året, tar mötet lång tid i anspråk. Frågorna från publiken är många, men 
det ges tid att förklara allt. Man väljer styrelse till SGN och några timmar senare kan mötet av-
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slutas. Årsmötesförhandlingarna visar att supportmedlemmarna nu har kunskap om hur för-
eningsverksamhet och beslutsordningar praktiseras. Inför årsmötet har de tränat på halvårsmöten 
i de lokala föreningarna, och vid detta årsmöte finns även svenska observatörer som kritiskt 
granskar processen. SGN har själva bett om granskningen eftersom de upplever behov av extern 
legitimitet. 

Under år 2016 får Support Group alltmer uppmärksamhet för sitt arbete, ett bevis för att de 
skapat förtroende och tillit för sin verksamhet i vidare kretsar. Detta steg i utvecklingen av själv-
organiseringen hade troligen varit svårt utan det systematiska arbetet med att visa gruppens 
kompetens och seriösa vilja till ansvarstagande och samverkan. I maj 2016 (bloggpost 23 maj) 
uppmärksammas att de tilldelats de Västra Götalandsregionens stipendium för mänskliga 
rättigheter:  

– För oss i Support Group Network är det en stor ära att få denna utmärkelse. Vi är så stolta 
över allt det hårda arbete som våra underbara volontärer i stödgruppen lagt ner. Under snart två 
års tid har de hjälpt asylsökande, flyktingar och invandrare i Sverige genom att uppmuntra egna 
initiativ och stödja dem inom alla humanitära områden. Stipendiet är en bekräftelse på att vi gör 
en skillnad, och det uppmuntrar oss att fortsätta arbetet. 

 – Vi är också stolta över allt stöd för flyktingar och asylsökande vi fått från samtliga humanitära, 
sociala och politiska nivåer i Sverige. Vi vill tacka alla som stöttat Support Group: alla 
frivilligorganisationer, enskilda svenska volontärer, kyrkor, idrottsföreningar, kommunen, det 
civila samhället och alla tjänstemän som stått bakom och hjälpt oss att göra skillnad.39 

Priset är ett av många erkännanden som kommer under året. Supportmedlemmarna har haft 
många möten med externa aktörer, som exempelvis politiker från när och fjärran, vunnit priser 
och fått stor uppmärksamhet från media. Arbetet har också förändrats på flera sätt. Nu vet de hur 
de ska arbeta, de har verktyg och en del kunskap om hur de kan hantera samverkan på ett i Sverige 
vedertaget formellt sätt. Nu har de även börjat utbilda andra i hur de ska hantera offentliga 
organisationer:  

Vi vet nu att vi har en röst. Det är lättare, men mer komplicerat att nå våra mål. Vi försöker 
att inte vara så formella, men vi behöver söka medel. Vi har inte så mycket pengar. Vi följer 
regler. Vi erbjuds att tala vid många tillfällen och om de vill betala oss så säger vi till dem att 
skicka pengar till organisationen istället. Idag reser vi mycket. Vi har många aktiviteter utanför 
campen och det kostar mycket. Vi arbetar nu på tio camper och vi försöker stödja alla. (SG 
1) 

I takt med att de ändrar arbetet efter formella krav upplever de också att deras trovärdighet ökar 
liksom tilliten i relationerna till såväl externa aktörer som övriga på boendet, vilket påtalas också 
av deras samarbetspartners. De får beröm för att de utvecklat bra dokumentation, tar ansvar, 
håller ordning och på så sätt fungerar som brygga mellan olika aktörer och samhället i stort: 

Så kom ju den här jättevågen då, som började på sommaren 2015 med höjdpunkt i oktober, och 
då togs alla platser på Restad Gård i bruk. Support Group började växa och jag som enhetschef 
här fick ju mer och mer kontakt med dem. De hade en väldigt bra dokumentation av allt de 
gjorde och efterhand blev deras kontaktnät alltmer betydelsefullt. De var ju också med när de 
nyanlända kom. (Övrig 1)  

                                                      
39 http://news.cision.com/se/vastra-gotalandsregionen/r/vastra-gotalandsregionens-stipendium-for-manskliga-
rattigheter,c2006237 

http://news.cision.com/se/vastra-gotalandsregionen/r/vastra-gotalandsregionens-stipendium-for-manskliga-rattigheter,c2006237
http://news.cision.com/se/vastra-gotalandsregionen/r/vastra-gotalandsregionens-stipendium-for-manskliga-rattigheter,c2006237
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Självorganiseringen får även internationell uppmärksamhet. Medlemmar från Support Group 
åker till Bryssel och får pris för självorganiseringen och företrädare för Europakommissionen 
kommer på besök till Restad Gård. Så här presenteras det i bloggen under rubriken: Asylum 
seekers and newcomers. Visiting in the second day the Support Group Network (SGN):  

Europeiska kommissionen och delegationen från European integration network (EIN) till 
Support Group Network:  

En mycket framgångsrik 2-dagars delegation för EIN och representanter från de europeiska 
länderna till Västra Götalandsregionen i Sverige och Support Group Network (SGN). Här gavs 
deltagarna möjligheten att granska den svenska integrationsmodellen, diskutera och dela med sig 
av erfarenheter om god praxis i integrationsfrågor, och möta olika myndigheter som arbetar med 
asylsökande och nyanlända. Under andra dagen besökte deltagarna Support Group Network 
(SGN) på Restad Gårds asylboende, där de fick ta del av presentationer och föredrag av olika 
berörda parter som samarbetar med Support Group Network (Migrationsverket, Universitetet 
Väst, Restad Gård AB, Röda Korset, Dalslands folkhögskola, Rädda Barnen m.fl.) och fick 
möjligheten att möta och interagera med Support Groups volontärer som presenterade sina 
självorganiserade och självledda aktiviteter. En av de europeiska deltagarna sa om besöket: ”Det 
var en sinnesomvälvande upplevelse som ändrade vårt perspektiv på hur vi borde möta flyktingar 
och arbeta med integrationsfrågor”. 

Ett närmare samarbete etableras med de partners de redan har och fler tillkommer efter hand 
som deras nätverk utvidgas. Med växande erfarenheter förstärks möjligheterna att agera i praktisk 
bemärkelse, och det allt vidare erkännande de får, bidrar till organisatoriskt självförtroende och 
en behövlig legitimitet att verka på fler områden. 

 

Re-ACT  
Under hösten 2016 deltar Support Group, tillsammans med den NGO de samverkar med, vid ett 
allmänt möte i Göteborg för att presentera sin plan. I oktober samma år får en av support-
medlemmarna, som då fått permanent uppehållstillstånd, ett arbetserbjudande av organisationen. 
Under sex månader ska denne arbeta tillsammans med en av organisationens företrädare i ett 
projekt som går ut på att:  

/…/ skapa en modell som kan spridas. Som kan dupliceras i olika situationer. (SG 2) 

Uppdraget är att de under projekttiden ska implementera modellen på sex olika asylmottagningar, 
Restad Gård inräknat. I arbetet har de tre utgångspunkter, tre aktörer att involvera: Ägarna till 
asylmottagningen – kan vara de som förestår mottagningen, privata ägare eller Migrationsverket - 
kommunen och civilsamhället samt Migrationsverket. Dessa tre aktörer uppfattas som delar av en 
triangel, som sammanbinds av nyanlända, menar SG 2.  

Ambitionen är att få dessa aktörer att samarbeta. När projektet startar försöker de ta kontakt med 
de olika aktörerna. De börjar åka ut till de olika asylmottagningar och finner att ägaren ibland är 
viktig att inkludera, ibland inte. Arbetet bedrivs på två nivåer, dels strategiskt och dels operativt. 
På operativ nivå handlar det om att inspirera och mobilisera nyanlända, samt informera dem om 
arbetet som bedrivs på Restad Gård. De nyanlända tillfrågas om de vill dela ett liknande koncept 
och de visar sig intresserade. Representanten från Support Group utarbetar en modell för att 
mobilisera de nyanlända till att själva organisera sig och starta aktiviteter. Formuleringarna i 
modellen illustrerar det koncept som deras ageranden och erfarenheter nu kommit att utvecklas 
till. Den kallas Re-ACT och består av tre delar:  
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1. Mobilisering och egenmakt. Stödja asylsökande att bli självständiga aktörer i sitt eget liv, 
genom att organisera lokala Support Groups på boenden. 

2. Samverkan i nätverk. Skapa nätverk och samverkan mellan asylsökande, föreningar, företag 
och myndigheter, i syfte att genomföra aktiviteter baserade på asylsökandes egenidentifierade 
behov. Parterna ska vara jämlika och bemöta varandra med respekt. 

3. Inkludering och delaktighet. Etablera ett förhållningssätt som utgår från allas lika värde och 
respekt för olikheter. De asymmetriska maktförhållanden som gränsdragningar mellan infödda 
svenskar och flyktingar/asylsökande resulterar i behöver överkommas. (efter Olofsson 2017)  

Parallellt med det operativa arbetet görs försök på strategisk nivå att skapa nätverk och få 
organisationer och kommunrepresentanter att sitta ned och diskutera tillsammans. De olika 
aktörerna informeras om arbetssättet på Restad Gård och under dessa diskussioner försöker de få 
klarhet i hur förutsättningarna ser ut:  

Vilka aktörer vill delta? Sen försökte vi hitta en koordinator, någon som var villig att arbeta 
med oss. (SG 2)  

I nästa steg skapas ett nätverk och de olika aktörerna bjuds in till ett möte där medlemmar i 
Support Group presenterar sitt arbete. Därefter får de nyanlända på den asylmottagning man 
besöker presentera sina behov och vad de önskar för aktiviteter.  

Med dessa steg försöker man ändra förutsättningarna för samarbetet i enlighet med ambitionen i 
modellen och förmå de olika organisationerna att inkludera de nyanlända i sina respektive 
nätverk. Kraven på, eller önskan om, samarbete på lika villkor skapar dock problem. 
Organisationerna, som gör ett bra arbete i den situation som uppstod när så många flyktingar 
kom samtidigt, är vana att diskutera utifrån sina respektive organisationers villkor, inte efter 
nyanländas önskemål och delaktighet: 

[…] och de försöker diskutera utifrån sina egna perspektiv, de gör saker utifrån sina erfarenheter, 
den svenska miljön. De överväger inte de kulturella förutsättningarna. Ibland besökte vi nätverk 
som arbetade bra och vi sa till dem: Varför bjuder ni inte in nyanlända till ert nätverk? Ingen 
vägrade, men de sa: `Hm, ah, jaha! Bra idé!´. De hade aldrig tänkt på det! Det hade aldrig fallit 
dem in!  `Men de är trötta, de är traumatiserade, vi vill inte pressa dem´. Jag sa: `Nej, snälla ni, 
pressa dem. De behöver känna sig inkluderade. De behöver känna att de är delaktiga i beslut, 
del av lösningar. De behöver bli inkluderade, annars förblir vi hjälpmottagare. Bara passiva, vad 
ni än gör för mig så kommer jag att följa er´. (SG 2) 

Support Group inser problemets omfattning när organisationerna inte ens har tänkt tanken att 
nyanlända kan ha en önskan om deltagande på lika villkor. De nyanlända ska, med andra ord, inte 
vara involverade i de insatser som berör dem. De börjar då uppmana de grupper de besöker att 
förändra sitt sätt att se på den egna organisationen: 

Ni måste behandla er själva som en egen organisation, jämlik med andra organisationer. Först 
då kommer de att respektera er! (SG 2) 

Ni kan använda dem, men de är inte era chefer. Ni skapar alla dess fantastiska aktiviteter, ni 
lämnar era rum och gör detta. Den här personen får betalt för att komma och göra… han kan 
inte kontrollera er, han kan inte vara er chef. Den här personen är trevlig, alla är väldigt trevliga, 
visst, och ni kan använda dem, ni behöver dem, ni kan inte arbeta utan dem, men ni måste 
samarbeta, ni måste visa er själva: `Jag är er partner´. (SG 2) 
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Ambitionen och idealet blir tydligt här, de markerar starkt mot att underordnas som passiva 
mottagare, och därmed mot etno-kulturella kategoriseringar som flyktingar. Istället hävdar de sin 
rätt till självbestämmande och delaktighet på lika villkor. 

Med formuleringarna kring jämlikhet och respekt i modellen, och därmed uppmaningarna till nya 
Supports Groups att se sig själva som likvärdiga partners, markeras insikterna om att de nu stöter 
på ett problem som börjar visa sig besvärligt. Efter alla framgångsrika insatser, välvilliga kontakter 
och samarbeten, erkännanden och uppmuntran, har de kommit till vad som framstår som en 
tydlig gräns som ser ut att hindra fortsatt utveckling av självorganiseringen. Att det innebär att de 
bryter mot normer kring vem som är hjälpgivare respektive hjälptagare blir än tydligare i möten 
med organisationer där de får höra att det finns mycket pengar att göra aktiviteter för, men inte 
någon att anställa: 

Åh, vi har mycket pengar men det finns ingen personal att anställa. Människor som arbetar i 
Sverige med flyktingar är få och vi har fått pengar från kommunen men kan inte anställa 
personal. Vi har inga människor som vill arbeta med flyktingar. Jag sa då: ´Dessa fem, sex 
medlemmar som sitter bredvid dig arbetar dygnet runt, varför anställer du inte dem?´ De sa: 
`Ah, Ah… det kanske är svårt. Jag sa: `Det är inte svårt. Jag kan göra dem… några av dem har 
personnummer, och kanske väntar de på boende, och de har suttit här i tre, fyra månader. 
Några av dem kan ansöka om tillfälligt personnummer. Ni kan lätt anställa dem, för att göra 
saker. Vad är de? Varför inkluderar ni dem inte?´ Då var det: ´Eh, eh…´ De var inte särskilt 
flexibla i att svara på detta. (SG 2)  

Svaren på deras frågor är svävande och otydliga, men Support Group uppfattar innebörden som 
ett avvisande. Bara svenskar kan få betalt för att arbeta med flyktingfrågor, inte flyktingarna 
själva, de ska vara objekten som tar emot hjälpen. Att de själva har varit aktiva och ordnat 
aktiviteter har accepterats, men när de vill betraktas som jämbördiga börjar konsekvenser av de 
väl inarbetade kategoriseringarna bli uppenbar. 

Att kunna anställa nyanlända tycks inte ha föresvävat representanterna för frivilligorganisa-
tionerna, inte heller tycks alla nyanlända själva ha tänkt tanken att de på egen hand kan driva 
aktiviteter, i synnerhet inte om det innebär att hantera pengar, ett exempel på det: 

Jag frågade: Varför gör ni inte den här aktiviteten?  

[Hen] svarade: Vi hade ju inte någon svensk volontär som kunde ta hand om pengarna och köpa 
de saker vi behövde.  

Då förstod jag att vi måste ändra på hela konceptet. (SG 2) 

Bilden av färdigdefinierade positioner är fast förankrade hos båda parter, mönstret är etablerat 
sedan så lång tid tillbaka att asylsökande vet vad som förväntas av dem, och har inledningsvis 
svårt att överskrida den rollen. Dock är jämlikheten den bärande tanken i självorganiseringen, så 
de fortsätter sin strävan.  

Vid nästa val till den lokala supportgruppen försöker man övertyga medlemmarna om att de är 
sina egna chefer, likvärdiga med de svenska volontärerna och att deras egen lokala supportgrupp 
är jämbördig de svenska organisationerna. De lokala supportmedlemmarna ska förstå att de inte 
behöver säga ja till alla ”svenska” förslag; i första hand ska de ge uttryck för sina egna åsikter och 
behov. Ambitionen är också att få de svenska organisationerna att förstå att den lokala 



77 
 

supportgruppen är en egen organisation som bör bemötas respektfullt. Utöver detta finns andra 
problem att handskas med: 

I början var vi fräscha och ville börja vårt liv, men efter två års väntan under stor press, 
sammansättningen av asylsökande på asylmottagningen har ändrats, politiska beslut har 
tillkommit – detta har förändrat vardagen, vilket påverkar de inre resurserna. Vi kämpar för att 
energin ska återvända. Vi vill inte dras ned. (SG 3) 

Egen ork och uthållighet börjar tryta, men i efterhand är de ändå nöjda med det arbete som 
gjorts, att mobilisera fler till självorganisering var inte svårt: 

På sex månader kunde vi skapa sexton Support Groups! Inte sex. På bara sex månader. Det var 
det mål vi hade fått. Även för [X] från frivilligorganisationen [X], hon arbetade nästan dygnet 
runt, skulle man kunna säga, och vi arbetade till klockan 11 på kvällen, klockan 12. Fem på 
morgonen satt vi i bilen, på väg någonstans. Så det var väldigt hårt jobb under dessa sex månader. 
Vi var på sexton asylanläggningar, skapade Support Groups, skapade nätverk, på vissa ställen var 
vi framgångsrika, på några fungerade inte nätverket så bra. Men vi var på sexton platser, exakt. 
Främst i Västra Götaland, i Halland och i Värmland. (SG 2) 

Att vinna gehör för ett förändrat sätt att tänka kring de sociala positionerna för respektive aktör 
fungerar bra när det handlade om asylsökande: 

Under sex månader var det ett väldigt framgångsrikt koncept, en massa människor accepterade 
det. Det är tillräckligt med en presentation för att förändra deras inställning. En presentation 
med bilder från Restad Gård, för att förändra tänkandet, `a mind shift´. Och det här är vad jag 
alltid får höra efter presentationen: `Det förändrar tänkandet!´ Du vet, det är ett mentalt skifte: 
`Jag har behandlat den här personen som ett offer, nu måste jag börja tänka på honom som en 
partner i framtiden´. (SG 2) 

Problemet är att förankra ett sådant förhållningssätt bland externa partners, vilket försvåras 
ytterligare när asylanläggningar börjar stängas som en konsekvens av inskränkningarna i 
flyktingpolitiken. I juli 2016 infördes en tillfällig lag som begränsar möjligheten till uppehålls-
tillstånd för den som söker asyl i Sverige. Lagen ska gälla i tre år och innebär att personer som 
behöver skydd får tidsbegränsade uppehålls- och arbetstillstånd istället för permanenta uppe-
hållstillstånd som tidigare (Migrationsverket 2016)40. Den nya lagstiftningen innebär ytterligare 
försämrade villkor för dem som inte kommit till Sverige i rätt tid eller inte hunnit få sin asyl-
ansökan prövad. NGOs på Restad Gård noterar att den nya lagstiftningen innebär att intresset 
för språkcaféer minskar och att det är svårare att skapa engagemang. Det är svårt att säga om 
detta beror på att sannolikheten för permanent uppehållstillstånd och familjeåterförening minskar 
drastiskt, att de asylsökande kommer från andra etniska grupper där exempelvis familjen eller 
klanen har större betydelse, eller att Support Group driver alltfler egna aktiviteter. Oavsett vilket 
flyttar NGOs nu sitt fokus mot ensamkommande som är åldersuppskrivna, och Support Group 
börjar fundera på och arbeta för att lokala Support Groups ska få en mer långsiktigt hållbar plats 
om de drivs i kommuner och inte enbart på asylanläggningar, som hittills varit fallet. De senare 
läggs ned i allt snabbare takt då tillströmning av asylsökande minskar i och med den kringskurna 
asylrätten: 

Sen /…/ när de började stänga anläggningarna, 2016, jag tror de började stänga på hösten. 
Migrationsverket började stänga asylanläggningar, så vi förlorade åtta eller nio Support Groups. 

                                                      
40 https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Vanliga-fragor-och-svar-/Om-forlangning-av-
tidsbegransade-uppehallstillstand.html 
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Då började vi fundera på vad vi skulle göra. Vid denna tid blev Support Group Network starkt, 
vi hade våra egna stadgar, vi var registrerade, vi tog beslut som vi kunde gå vidare med, själva. 
Så jag kunde förändra attityden i frivilligorganisationen, eftersom de vid denna tid kallade det för 
Restad Gård-modellen. Jag kan inte förändra attityden nu, eftersom anläggningar stängs ner. 
Fokus borde vara på att skapa nya Support Groups och platser, men också på att stödja SGN. 
Det borde vara huvudfokus för vårt jobb nu, och vi pratade om att nu måste vi ändra fokus från 
att skapa Support Groups på anläggningar till att inte vara anläggningsbaserade utan 
stadsbaserade. /…/ Vi skulle kunna inkludera människor i staden, svenskar, eller flyktingar som 
har fått sitt uppehållstillstånd och bor i staden. Vi kunde inkludera dem i aktiviteter. Det innebär 
att vi påverkar anläggningen, men också staden. (SG 2) 

Förändringarna i asyllagstiftningen har genomslag. De grupper av nyanlända som förstår att deras 
landsmän som kommit tidigare får avslag på asylansökan, eller som enbart tilldelas temporärt 
tillstånd att stanna, men då utan familjeåterförening, är givetvis mindre benägna att engagera sig i 
olika aktiviteter då deras situation är osäker och de inte vet vad som ska hända med dem. Fler 
förblir passiva och det är svårare att mobilisera till självorganisering. 

 

Nya villkor 
Under första halvan av 2017 ökar Support Groups intentioner att skapa allianser med andra 
organisationer. Med Högskolan Väst, som man har haft olika typer av samarbeten med sedan 
2015, formaliseras samarbetet i ett samverkansavtal som bl. a innebär att högskolan och Support 
Group Network har regelbundna möten. Genom detta samarbete möjliggörs en mer riktad 
studieinformation till asylsökande och nyanlända, men också möjligheter att samverka på flera 
olika plan.  

När det gäller Support Groups aktiviteter gentemot andra flyktingförläggningar i Sverige för-
ändras situation under senare delen av 2017. Nya lokala supportgrupper har bildats och några har 
lagts ned då asylmottagningar stängts och de asylsökande fått nya boenden. Support Group inser 
att modellen har kvaliteter som gör att den lämpar sig väl också bland nyanlända som är 
kommunplacerade. De ser också brister i att enbart driva arbetet på asylanläggningar då avtal med 
Migrationsverket inte alltid förnyas och anläggningar upphör. Osäkerhetsfaktorn som ligger i 
asylprocessen påverkar kontinuiteten i gruppen. När en person får asylbeslut gäller antingen ut-
visning eller kommunplacering. I Support Group löser man en del av osäkerhetsfaktorn kring 
vilka personer som finns tillgängliga genom omval av den lokala styrgruppen var sjätte månad. 
Det är ett sätt att anpassa verksamheten efter den oförutsägbarhet som råder. Det är problem-
atiskt att leda en självorganisering på sådana osäkra villkor. Sammansättningen av personer som 
placeras på Restad Gård förändrar också förutsättningarna. Även om gruppen delvis splittras då 
aktiva medlemmar får kommunplacering så försöker man upprätthålla kontinuiteten genom vissa 
nyckelpersoner och genom kontakter med dem som flyttat ut. Det betydelsefulla sociala 
nätverket vårdas genom sådana kontakter och leder inte sällan till att nya lokala supportgrupper 
bildas. 

I samverkan med andra organisationer och föreningar är även personfrågan viktig. Den tillit som 
byggts upp i samarbete mellan personer måste upparbetas varje gång gruppen får en ny samman-
sättning, nya personer ska involveras och sättas in i förutsättningarna för arbetet. Skapandet av 
lokalföreningar på asylmottagningar är därför på ett sätt en kortsiktig lösning då de asylsökande 
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inte vet om och när de får uppehållstillstånd, eller om anläggningen ska stängas och gruppmed-
lemmar spridas över landet. En av informanterna uttrycker sin oro:  

Vi har fått större tillit, mer samarbete, men vi har ingen stabil situation. (SG 2)  

Pressen har ökat och de måste kämpa för att behålla stabiliteten. Det förändrade läget ger anled-
ning till och utrymme för att blicka tillbaka och reflektera kring vad som fungerat bra och vad 
som varit större utmaningar: 

Om vi pratar om var vi har misslyckats, och var vi har lyckats – vi lyckades så bra, vi tycker att 
vi lyckades bäst där kommunen var koordinator för nätverket, för andra organisationer, där hade 
vi störst framgång, beroende på dessa integrationspedagoger. Först bjöd de in aktörer, när de 
hade satt allt så var det mer människor som deltog för att lyssna. Det som var svårast för oss var 
inte att jobba på anläggningar, det var en småsak. Ända tills nu har jag alltid sagt: arbeta med 
anläggningarna, inspirera människor till att starta aktiviteter, inspirera människor till att 
mobilisera sig själva, det är väldigt lätt, inte svårt alls. Människor behöver hopp, särskilt om de 
väntar länge, du kan inte ta ifrån dem hoppet. Men den verkliga utmaningen är att få 
organisationer att sitta vid bordet och samarbeta med varandra, inte konkurrera, kring samma 
målgrupp. Ta två steg, och ge äran till Support Group. Det är, fram till nu, den verkliga 
utmaningen. Till exempel, senaste gången vi pratade med [en av myndigheterna], när de kom 
från Göteborg, började de konkurrera, de ville inte arbeta med varandra här. (SG 2) 

En central tanke här är att relationen till samarbetspartners är av grundläggande betydelse, utan 
allierade finns ingen möjlighet att driva arbetet framåt. När externa parter dessutom har svårt att 
samarbeta med varandra görs utmaningarna Support Group ställs inför än mer komplexa och 
svårlösliga. Insikten är inte ny på något sätt, men framstår i än tydligare ljus när de stöter på 
seriösa problem med att etablera ett demokratiskt och jämlikt samarbete. Att det upplevs som en 
brist på tillit gentemot asylsökande visar sig i följande citat som handlar om Support Group 
tolkningar och reaktioner på vad som hände när de försökte ansöka om projektmedel: 

En annan chef tyckte: `Nej, vi borde inte ge dem så mycket pengar. Låt dem starta med lite 
grand, så får vi se, de är inte trovärdiga, vi vet inte hur de kan hantera detta, vi litar inte på dem´. 
(SG 2) 

Vi behöver inte anställa så många människor /…/ om vi kan ge Support Group möjlighet att 
anställa människor för att arbeta med branscherna. Det här är huvudsaken nu, det är det, som 
frivilligorganisation - vill vi hålla på med detta för evigt? Eller ska vi skapa ett hållbart samhälle, 
hållbara organisationer. De skulle kunna göra detta själva. (SG 2) 

Support Group upplever nu att ett antal problem och hinder försvårar deras arbete. Idén om 
formalisering och spridning är inte populär bland alla, de kommer inte åt de resurser som krävs 
för att bli en fullt ut självständig organisation och de har svårt att bli accepterade som jämlika 
partners. Villkoren visar sig se olika ut beroende på vilken slags organisation man tillhör som 
volontär. Vissa hinder är strukturella och missgynnar organisationer som inte har överblick över 
och erfarenhet av regelverket eller kompetens att exempelvis formulera en ansökan (se Nilsson & 
Listerborn 2015). Odmalm (2004) diskuteras den roll volontärdrivna migrantorganisationer kan 
ha i en svensk kontext. Sådana volontärorganisationer, likt den Support Group Network står för, 
kan fungera som en motvikt till staten och/eller vara stöd för möjligheten att stärka exkluderade 
grupper. Odmalm pekar dessutom på att det finns en paradox i de svenska mångkulturella 
reglerna. Trots ett ramverk som ska stödja bevarandet av kulturarv och samlevnad korre-
sponderar utfallet mer till assimilering än integrering. Migranter får möjlighet att engagera sig i 
kulturspecifika aktiviteter så länge detta sker på ett ”svenskt sätt” (Odmaln 2004: 478). Support 
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Group har i flera fall haft svårigheter att söka och få medel på egen hand, ofta krävs ”större” och 
svenska organisationer som samverkanspartner, men också att insatserna innefattar sport- eller 
kulturaktiviteter och att man särskilt stödjer barn- och ungdomsgrupper. Aktiviteter och 
frågeställningar styrs mot vad som samhället betraktar som relevant och sedan tidigare definierat 
som mer eller mindre självklara delar av landets flykting- och integrationspolitik.  
 
Att Support Group Network blir en av flera organisationsaktörer som avser att arbeta med 
inkludering av flyktingar innebär samtidigt en ökande konkurrenssituation när det gäller bidrag 
(Jfr Wallman Lundåsen & Trädgårdh 2016). Saknas det då kunskap om hur en bidragsansökan 
formuleras på ett relevant sätt har givetvis organisationen genast ett hinder att överkomma. I de 
situationer där Support Group ser att de saknar erfarenhet och kompetens söker de stöd och 
kunskap för att överkomma bristerna, men upplever inte att alla NGOs vill bidra med sådan.   

Att de upplever återkommande hinder kan relateras till den process Michael Azar diskuterar som 
ett ständigt uppskjutet symboliskt erkännandet (2006: 82). Föreställningen om att det 
finns ”riktiga svenskar” som är essentiellt annorlunda än ”invandrare”, ett ”vi” som ställs mot 
ett ”dom”, skapar de utmaningar en nyanländ ställs inför i sin strävan att bli delaktig och 
inkluderad i ett nytt samhälle. Ett svenskt pass räcker inte, steg för steg måste den som inte 
självklart är inkluderad i gemenskapen visa sig värdig att få ta del av symboliska och materiella 
fördelar. Varje steg i processen väcker förhoppningar om att nu är jag snart ”godkänd” och 
accepterad som jämbördig, som en ”riktig svensk”, men så snart en station, en prövning, är 
avklarad uppenbarar sig en ny. Det verkar omöjligt att komma fram. Azar menar att svårigheten 
att bli helt inkluderad och respekterad har att göra just med denna gränsdragnings symboliska 
funktion – gränsen förflyttas ett snäpp för varje steg som tas (ibid.). 

 

Konsten att vara jämlikar - samarbetsproblem   

Mot slutet av den period som behandlas här, dvs. mot slutet av 2017, befinner sig Support Group 
således i en annan fas jämfört med de föregående åren. Nu har de fått andra slags problem att 
tampas med, både när det gäller det inre arbetet med organisationen, och ifråga om utvecklingen 
av samarbetet med sina externa partners. Framtiden ter sig oviss, den går inte att säga något om, 
däremot är det möjligt att ringa in och försöka förstå de hinder och problem de stött på. I det här 
avsnittet ska vi därför titta tillbaka lite för att följa och fördjupa frågan kring de spänningar ifråga 
om ojämlika positionerna som blivit uppenbara. Det gör vi genom att fokusera på ett antal 
tillfällen när dessa spänningar visat sig i relation till respektive aktör och sammanhang. 

 
NGOs/volontärer 
Sverige har en lång tradition av frivilligt socialt arbete i många former (T ex Meeuwisse & 
Sunesson 1998: 174). Frivilligorganisationernas betydelse har varit synnerligen aktuell under de 
senaste årens s.k. tillströmning av stora flyktinggrupper. NGOs tillskrivs en rad positiva värden 
som exempelvis medmänsklighet, värme, engagemang, demokrati, samt att de är mindre byrå-
kratiska och mer innovativa än offentliga aktörer. Att dessa värden framhålls hänger samman 
med välfärdsstatens kris, vilken medfört att frivilligorganisationerna förväntas bidra med en mer 
flexibel social service samtidigt som de antas operera på basis av solidaritet. Meeuwisse & 
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Sunesson menar att ”[d]et finns tendenser som tyder på en ökad betoning av frivilligsektorns roll 
som ’välfärdsproducent”, i och med att välfärdsstaten drar sig tillbaka förväntas frivilligsektorn 
överta offentliga omsorgsuppgifter, bli entreprenörer och serviceleverantörer” (1998: 176). Att 
frivilligorganisationer och kyrkliga föreningar varit aktiva på asylanläggningen har inneburit att 
villkorslösa och generella välfärdstjänster har lagts ut på dessa snarare än hanterats av det 
offentliga samhället. 
 
Olika NGOs har varit den part som Support Group samarbetat med allra mest under dessa år, 
och de har på många sätt varit viktiga för gruppens utveckling. Samarbetet har ofta varit gott och 
välfungerande, men när villkor och förutsättningar förändras kan också spänningar och menings-
skiljaktigheter uppstå. Konflikter mellan flyktingar och hjälporganisationer finns även i andra 
sammanhang och kan vara en bidragande orsak till att självorganisering kommer till stånd, när det 
uppdagas att de olika grupperingarna inte har samma framtidsperspektiv skapas spänningar (Jfr 
Volk 2017: 318). Vad de asylsökande möter är föreningsverksamheter som verkat under många år 
och som har sina rutiner, normer och värderingar som sannolikt har utvecklats under decennier i 
det praktiska arbetet med exempelvis flyktingmottagande eller annan hjälpverksamhet. Vad 
flyktingarna själva har med sig i bagaget är ibland erfarenheter av korrupta och mindre väl 
fungerande hjälpverksamheter. Nu måste de lära om och lära nytt och anpassa sig till rådande 
svenska organisationskulturer och demokratiska principer. De meningsskiljaktigheter som 
uppdagats bygger sannolikt på mötet mellan olika förväntningar av både mål och medel för 
inkludering, åtminstone kan sådana uppstå när parterna har bristande kunskaper om varandras 
världar. Spänningar uppstår exempelvis i sådana sammanhang där den ena parten väljer andra 
alternativ än samarbete på lika villkor, eller väljer att samarbeta med andra parter än Support 
Group, som att förlägga insatser utanför anläggningen eller engagera sig i ensamkommande 
ungdomar istället för att stödja hjälpinsatser till alla.  

Frivilligorganisationernas arbete är flerårigt. De gick in som volontärer i en tid då flyktingar 
välkomnades och de aktiviteter de skapade på asylanläggningen möttes med tacksamhet. I takt 
med att asyllagstiftningen skärpts har också förutsättningarna för att bedriva aktiviteter för-
ändrats. Frivilligorganisationernas volontärer är slitna och engagemanget bland asylsökande som 
har litet hopp om att få asyl har falnat: 

Men det som förändrats i hela det här volontärarbetet det är ju det att från början när 
flyktingarna kom då var det positivt, det var glädje, det var framtidstro och framtidshopp. Nu 
är vi inne i ett helt annat skede, tungt och hopplöst, förtvivlat, oroligt och ja, inte normalt, och 
det sliter på volontärerna, det sliter på skolans personal, det sliter på socialtjänsten och det 
sliter på hela den kvinnliga kåren. Om du tittar så är det egentligen kvinnor som jobbar med 
den här typen av frågor. (NGO 1) 

Innan dess, medan det fortfarande finns asylsökande med ett större hopp om att klara inträde till 
det svenska samhället var responsen på Support Groups vilja varierande bland representanter för 
NGOs och enskilda volontärer. Det fanns volontärer som redan tidigt gav de asylsökande stöd 
för deras eget ansvarstagande, som ville och förväntade sig att Support Group skulle vara aktiva i 
vänteprocessen och själva initiera och sköta aktiviteter:   
 

Tanken var ju i detta att dom, inte vi svenskar - ja, det var ju bara jag som var svensk - ska inte 
hitta på någonting. Det ska de göra själva. Det är NI som ska göra. Vad jag kan göra är att hjälpa 
till med kontakter. (NGO 2) 
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Att vara en kanal och en resurs för att skapa externa kontakter är att ge stöd för egenmakt 
eftersom det bygger på tanken att de asylsökande är kompetenta nog att realisera sina egna 
planer. I detta fall ges de asylsökande rätt att vara experter på sin egen livssituation, samtidigt som 
volontären kan bidra med sin kontextuella expertkunskap vad gäller kontakter och nätverk. 
Behoven tillåts växa fram underifrån och bygger på att de asylsökande ska kunna utveckla sina 
kapaciteter och självförtroende (Jfr Payne 1997). Ambivalensen mellan stöd för egna aktiviteter 
och tveksamhet över deras snabba utveckling från lokal förening till att implementera självorgani-
seringsmodellen på andra förläggningar, löper som parallella spår över tid. Någon ser storheten i 
självorganiseringen, till en viss gräns, andra har inte samma positiva synpunkter på utvecklingen: 
 

/…/ men att det är ett snabbt kliv från det att vi genomförde en föreningsutbildning till att det 
var att snabbt vända sig utåt. Starta på olika ställen. (NGO 1) 

 
I korsdraget av både stöd och tveksamheter försöker Support Group navigera på sätt som ska 
leda deras idéer och verksamheter framåt, men tolkningar av de olika förhållningssätt de möter 
försvåras av att dessa sällan motiveras på ett klart och tydligt sätt.  
 
Många NGO-volontärer instämmer i att vardagen knappast hade fungerat alls på asylanlägg-
ningen om inte Support Group tagit ansvar för så stor del av de praktiska insatserna som de har 
gjort.  

Sen har det väl rullat på och vi stämmer av med varandra och lyssnar på varandra. Och sen är 
det ju så… och dom är jätteduktiga, men… sen har jag ju funderat på att [X] är ju anställd av [en 
annan NGO] men dom har ju inte haft någon fördel lokalt av detta. (NGO 1) 
 

Ibland finns ett ”men”, som i citatet ovan, som indikerar en ambivalens i uppfattningen om 
gruppen. Informanten ovan fortsätter sin återblickande berättelse med att påpeka att relationerna 
har förändrats: 

 /…/ det har blivit en värld för sig kan man säga, och min erfarenhet är, för att jag har jobbat 
mycket med landsbygdsfrågor och landsbygdsutveckling, är ju att om man ska bygga något som 
är tillräckligt starkt så det är ju det lokala som gäller. /…/ Och det jag har funderat på idag är 
känslan av att [X] och flera med [hen] inte ser sina f d samarbetspartners som en resurs, utan 
som att det var något ”nödvändigt ont” på något sätt. Det upplever jag. (NGO 1) 

Här finns en viss bitterhet i resonemanget, volontären verkar känna sig utnyttjad när Support 
Group sedan utvecklades till en allt mer självständig organisation, vilket också signalerar en 
åsiktsskillnad kring uppfattningar om hur volontärarbete bör bedrivas, eller av vem. I personens 
ögon är konkreta hjälpinsatser på det lokala planet den primära uppgiften som Support Group 
bör begränsa sig till. Det ställs i motsättning till deras ambitioner att sprida sin modell och bilda 
ett nationellt nätverk av supportgrupper. Att bli en självständig, formell och omfattande nationell 
organisation, bestående av många lokala grupper, är att gapa efter för mycket för en grupp som 
deras, verkar vederbörande anse. De bör alltså inte bli en organisation som i dessa avseenden kan 
jämföras eller likställas med den personen själv tillhör. 

Den skillnad ifråga om arbetsmetoder som påtalas här handlar också om vilken typ av organisa-
tion som de båda aktörerna är eller vill vara, och därmed om hur övergripande mål definieras. 
Det framgår senare i intervjun då informanten diskuterar begränsningar för vad denna NGO kan 
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engagera sig i. Fokus är rent humanitära åtgärder, riktade till individer eller grupper av individer, 
medan engagemang i frågor som uppfattas vara av mer politisk karaktär bör undvikas. Support 
Group, däremot, uppfattas sträva efter en organisation som vill utgöra ett slags alternativ till 
landets flykting- och integrationspolitik, genom att visa hur inkludering kan praktiseras på annat 
sätt. Deras mål är, till skillnad från NGOs, mer politiskt, och målen uppfattas nu ha börjat gå i en 
varsin riktning. 

För Supports Groups del tolkas problemet ändå främst ha att göra med den ovilja att låta dem 
blir likvärdiga aktörer som de upplever, så tolkningarna av frågan skiftar också. Samtidigt är 
förändringen av självorganiseringen en aspekt som denna volontär, och en del andra, efter hand 
utvecklar en förståelse för. Det tar sig bland annat uttryck genom att det bland NGOs finns en 
viss självkritik för att de inte har låtit asylsökande vara delaktiga i deras verksamheter:    
 

Man måste börja här, man vet ju inte hur länge de här människorna bor här. Och hur ska det 
fungera? Och ja, de kan ha en organisation, som Support Group, med en representation av 
olika kulturer som är förankrat i lokalsamhället, inte i första hand på asylboendet, det skulle ju 
kunna vara en fantastisk styrka och då är det ju klart att man skapar det på ett asylboende, att 
man börjar där, att man måste samarbeta, att man måste hjälpas åt. Så kanske det är lättare att 
skapa en sådan modell, men också att vi andra organisationer och föreningar också lär oss att 
de ska vara delaktiga i våra processer. Det är väl lite si och så med det kan jag tycka. (NGO 1) 

Bland volontärerna finns således olika hållningar, men efter hand signaleras större öppenhet för 
viss förändring av etablerade arbetsformer. Förutom delaktighet är rättviseprincipen central för 
självorganiseringen, och supportmedlemmarna har under lång tid varit mycket noga med att deras 
verksamhet ska gälla alla boende på Restad Gård, ingen ska ha företräde eller fördelar framför 
någon annan – alla ska lyssnas till och alla ska ha samma förutsättningar. Den hållningen skapar 
ibland kontroverser. En av de fristående volontärerna berättar om ett sådant tillfälle: 
 

Jag har ju stora kontaktnät och sen var det ju han, [X] då, och han fixade ju med datorer och 
då fick jag hjälpa honom med att dela ut, men det gjorde jag vid sidan av Support, jag gick inte 
via dom. Jag gör det inte via Support Group för jag vet att då måste ju dom vara rättvisa och 
vi har inte en dator till alla. Det är bättre att jag gör det och jag hade ju vissa kontakter då, och 
`kan ni kolla vilka som behöver´ och så fick dom datorer. Det blev ju ett jädra liv på dom som 
inte fick eller att det blev rättvist. Men vi startade ju den datasalen, det gjorde vi ju och det 
fixade vi ju till med ett antal datorer, och cyklar har jag samlat hela tiden och fortsätter med 
det. (NGO 2)  

 
Även principer för det konkreta arbetet skiftar alltså mellan olika volontärer. Att datorer doneras 
”utanför” Supports Groups räckvidd skapar problem då de måste förklara för dem som blev utan 
dator att de varken är givare eller utdelare. Samtidigt som de håller hårt på rättvisekraven gör 
andra inte det, vilket förstås är ett bryderi när gruppen försöker etablera tillitsfulla kontakter och 
framföra sitt budskap och sina idéer inom ramen för vad de uppfattar svara mot ett svenskt sätt 
att hantera sådana här situationer. Gruppens arbete med att etablera och leva upp till en jämlik-
hetsnorm inom inkluderingsarbete riskerar att undermineras. 
 
NGOs, studieförbund och fristående volontärer kan också välja vilka de vill arbeta tillsammans 
med och på vilket sätt de vill bidra. Det framstår som att de inte behöver följa någon rättvise-
princip, utan kan välja vem de vill stötta utifrån principer som de själva ställer upp, eller så finns 
en prioritetsordning av principiell natur som inte alltid är tydlig för alla. För Support Group gäller 
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det att försöka orientera sig bland olika viljor och förhållningssätt, att förstå hur organisationer 
och enskilda tänker för att sätta samman en någorlunda rimlig bild av på vilket sätt man kan 
hantera ”svenska” sätt att förhålla sig till grupper och individer. Men arbetet att både förstå och 
handla på sätt som uppfattas som korrekt av både NGOs och asylsökande tar på krafterna. 
Kärntruppen har lagt ned mycket tid och engagemang för att få självorganiseringen att fungera.  
 
Spända relationer har också uppstått i situationer där frågan om vilka som bör få erkännande 
och äran för det utförda arbetet ställts på sin spets. Sedan 2015 har uppmärksamheten runt 
Support Groups aktiviteter och självorganisering ökat. Deras representanter har blivit inbjudna 
att tala vid många tillfällen för politiker, organisationer eller andra sammanslutningar både i 
Sverige och i övriga Europa. De har fått EU-politiker och tjänstemän intresserade av själv-
organiseringsmodellen, de har varit i Bryssel, Storbritannien och Tyskland. Till Restad Gård har 
åtskilliga, både svenska och utländska, politiker och mediaföretag varit på besök. Support Group 
har fått strålkastarljuset och kanske är den uppmärksamhet de fått utanför den lokala sfären 
också källa till en viss irritation bland de personer eller organisationer som anser att de varit 
hjälpgivare sedan start och därmed också bör få ta del av det positiva genomslag som gruppen 
fått. Att de inte anser sig ha fått önskat erkännande indikeras i följande utsaga: 

/…/ Nä, men det här att man står och pratar inför ett internationellt auditorium, att: `Ja, det 
kom ju lite gamla damer som ville hjälpa oss´, men sen: `VI tittade på företagen, och VI tittade 
på arbete´. Men då är ju detta inte sant, va? Vi kom ju inte dit för att hjälpa på det sättet, vi kom 
ju dit för att stötta i svenska språket, integrera och hjälpa och att skapa nätverk, så det att… och 
då känns det så fel att `NI gjorde detta, men att VI gjorde detta´. (NGO 1) 

Den här volontären är tydligt irriterad över att frivilligorganisationerna inte blir uppmärk-
sammade som viktiga aktörer när historien om Support Groups framgångar rekapituleras. 
Samtidigt visar citatet ovan att det finns olika sätt att se på betydelsen av insatser bland de olika 
aktörerna. Att utvecklingen av Support Group ledde till en mer självständig organisation kan ha 
bidragit till att de och deras idéer uppfattas som ett hot som strider mot vedertagna idéer om hur 
både hjälptagare och hjälpgivare ska förhålla sig till varandra. Gruppens egenmakt och kraft 
verkar kullkasta traditionella normer för hur relationerna dem emellan förväntas se ut, men senare 
i intervjun återkommer personen till frågan igen och visade då åter förståelse för den hållning 
som först upplevdes som kränkande:  

Och det är väl klart... När du kommer så vill du väl visa din kunskap, du vill visa det här att du 
klarar dig utan hjälp. Du behöver inte ha hjälp av tanter. Vi var ju en av dom som föreslog att 
SG skulle få ett stipendium för mänskliga rättigheter. Och det var ju jätteroligt att det blev så 
med… och dom har ju gjort ett fantastiskt jobb och flyktingboendet hade ju inte fungerat om 
dom inte varit där. Vi hade ju det när det var ett transitboende och folk skulle ha mat och bo på 
madrasser [dom där tre veckorna, flikar intervjuaren in]. Ja, just det var ju så mycket och det är 
ju mycket sånt praktiskt, men man har funnits på plats hela tiden. Vi hade ju inte orkat vara där 
hela tiden så att man hade ögon och man agerade. Det har ju varit en fantastisk styrka, men 
ibland känns det lite sådär… men det är lite synd, va, men… ja, så här heter det på skånska, 
kanske på svenska också: äras bör den som äras bör… Man får aldrig ta åt sig mer ära än det 
man är förtjänt av. (NGO 1) 

Dessa vändningar i informantens berättelse är både intressanta och viktiga. Trots förtrytelse och 
irritation illustrerar de vad som kan ske under ett samarbete över lång tid då människor lär känna 
varandra. Successivt kan förståelser och förhållningssätt gentemot den andra förändras, fördjupas 
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och ens egna perspektiv därmed förskjutas. En grogrund för det är säkerligen den välvilja och 
empati som är själva anledningen till att människor engagerar sig i ideellt arbete kring flykting- 
och inkluderingsfrågor. I vårt material kan vi se liknande processer hos flera enskilda volontärer 
eller aktörer, däremot går det inte att säga något om huruvida det även gäller organisationerna i 
stort, för det krävs andra källor. Oavsett det menar vi att informanternas utsagor kan tjäna som 
illustration på en inkluderingsprocess som till viss del är dubbelriktad, där både befintliga invån-
are och nyanlända behöver anpassa sig till varandra, vilket många forskare menar är nödvändigt 
för att realisera en inkludering värd namnet, för att vända assimilering till en gemenskap grundad 
på närvaro i landet och lika villkor (T ex de los Reyes & Kamali 2005, Hall 1996). 

Den grupp som startade Support Group var välutbildad och genom långa handläggningstider för 
asylärenden kom de att stanna ett eller två år på Restad Gård. Att den första konstellationen av 
Support Group hade en viss stabilitet i och med att medlemmarna fick arbeta tillsammans under 
lång tid har bidragit till att de exempelvis fått möjligheter att skaffa sig en fördjupad förståelse av 
de svenska organisationers agendor och därmed även fått inspiration att utveckla en egen modell, 
bättre anpassad efter hur de har formulerat de egna behoven. Det kan vara så att denna grupp 
med högt uttalade ambitioner inte uppfattas på ett likartat sätt som de grupper man tidigare varit i 
kontakt med. Support Group tar initiativ och driver sedan sina frågor, etablerar externa sam-
arbetspartners och går sin egen väg. Av övriga aktörer kan det ha uppfattats som utmanande och 
svårt att hantera: De man ska hjälpa behöver inte längre den hjälp man kan bistå med. Detta 
innebär ju inte att frivilligorganisationernas hjälp inte behövs, men vad Support Group sannolikt 
anser sig behöva är ett annat slags stöd. De vill ha djupare förståelse av hur svenskt föreningsliv 
eller nätverk fungerar, och förstå hur man organiserar, söker projektmedel och diskuterar med 
tjänstemän och kommunrepresentanter. De får förvisso sådan hjälp, men den kommer från annat 
håll. Å andra sidan måste man hålla i minnet situationen år 2015 då alla insatser var nödvändiga 
och Migrationsverkets personal inte räckte till. Flyktingmottagandet bars upp av de frivilliga utan 
erfarenhet av att möta så många nyanlända på en och samma gång. Den intensiva situation som 
då gällde gav knappast heller utrymme för reflektion. De nyanländas planer var dessutom mer 
långsiktiga och mer omfattande än de lokala insatserna som inledningsvis begränsades till ett 
humanitärt stöd. En av volontärerna, som slutade sitt engagemang efter ett par års intensivt 
arbete talar om detta:  

Sen började det leva sitt eget liv det här med Support Group och [X] har blivit större och större. 
Ja, och hen hade sin agenda klar hela tiden. Hen började ju tidigt, redan 2015 att tala om att vi 
måste bli en egen organisation. Sen hade de visioner om att det skulle spridas och då kan jag säga 
att jag inte ville vara med där. Jag känner att jag har jobbat så mycket ideellt i föreningslivet, och 
jag kunde väl ha blivit anställd också men jag vill inte, jag vet vad det innebär, men den 
organisationen, varför vi kom så långt, det var att det var ad hoc. Här kommer det en danslärare, 
fint, då fixar vi en lokal. Vi ordnar, och någon frågade - kan vi ordna en simkurs, men nä, jag har 
ingen simlärare just nu. Dom har flyttat! Det gäller att ta tillvara tillfället precis när det är. Och 
då, eftersom vi inte var en organisation, [en NGO] eller sådär, så kunde vi ju bara köra på. (NGO 
2)  

När idéerna om Support Groups framtida färdriktning inte längre överensstämmer med volon-
tärernas förståelse av de egna insatserna leder det, i vissa fall, till dispyter eller att volontärer söker 
sig till andra arenor där de har större möjligheter att arbeta på ett sätt som passar dem: 
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Ja, sen blev det ju så att Vargön startade upp och då fick jag ju en anledning att hjälpa till där 
istället. Sen hjälper man ju dem som flyttat ut och så, då drog jag ju mig undan och sen, ja, då 
bildade dom ju eget då och där stoppade då egentligen min tid. (NGO 3) 

Här framstår det som om den egna självbilden som volontär, som den empatiske hjälparen, inte 
går ihop med de omtolkade positioner som är grundbudskapet i Support Groups sätt att se på 
saken. Deras vägran att bli offer kan, åtminstone som här i enskilda fall, komma att upplevas som 
ett hot mot både roller, positioner, resurser och etablerade självbilder. 

När det handlar om hur organisationerna reagerar på kravet om demokrati och jämlikhet i sam-
arbetet säger en supportmedlem följande: 

Det var pengarna, för organisationerna. Men också att vi har blivit större än dem när vår logga 
sitter på allt. Jag har hört det någonstans: `Ni tar på er en för stor rock, och visar att ni är större 
än…´. Så det kan vara båda delarna. Men jag vet säkert att pengar är det första, det andra är att 
organisationerna tänker: `Nu har vi målgruppen med oss, vi behöver inte dem [Support Group] 
längre. Vi behöver dem inte för att det ska se ut som vi gör en massa saker.´ Det är möjligt att 
det är så. (SG 2)  

 
Att samarbetet med externa aktörer försämrats uppfattas av Support Group även bero på ökad 
konkurrens organisationerna emellan när bidrag till hjälparbete minskar i takt med att antalet 
flyktingar minskar då gränserna stängts, i kombination med att gruppens funktion som kanal till 
asylsökande blivit överflödig. På ett vardagligt plan menar Support Group att det tar sig uttryck i 
att de avvisas som mindre kompetenta inom fältet. För att betraktas och behandlas som jäm-
bördig och fullvärdig måste man tydligen leva upp till allt detta, att ambitiöst kämpa med att lära 
sig så fort som möjligt räcker inte. Med största sannolikhet är inte detta en fullt medveten håll-
ning, det är snarast ett av många exempel på hur starkt normerade beteenden kan traderas och 
reproduceras på ett oreflekterat sätt inom organisationer, föreningar och myndigheter.  
 
För att summera rör de spänningar eller samarbetsproblem som visat sig i relationerna mellan 
Support Group och NGOs ett flertal frågor. Det handlar dels om att det efter hand blir uppen-
bart att parterna har delvis olika mål med volontärarbetet, där frivilligorganisationerna är inrikt-
ade mot ett grundläggande humanitärt arbete i krissituationer rör sig Support Groups ambitioner 
snabbt mot att även om omfatta frågor om inkludering i stort. Därmed sträcker sig deras mål till 
fler eller alla faser av en sådan process, och bygger därtill på andra uppfattningar om hur process-
en borde gå till, vilket gör att de definieras som mer politiskt utmanande av NGOs, åtminstone 
av några representanter för de organisationer de samarbetar med. 

Även principer för hur volontärarbete bör ske verkar skilja sig åt, rättvisa och jämlikt deltagande 
är centralt för Support Group, medan målgrupp och arbetsformer framträder som mer oklara 
eller skiftande hos NGOs. Detta dock sagt med reservation, enligt det material vi har framstår det 
så, om det är i enlighet med hur organisationerna verkligen arbetar i stort vet vi inte, det kan vara 
undantag som är baserade på vissa individers hållningar och tolkningar.  

Ytterligare en fråga som framträder är sättet att se på målgruppen, i det här fallet de asylsökande. 
När samarbetet framskrider blir skiftande normer för relationerna mellan volontärarbetare och 
deras målgrupp tydliga. Den maktrelation som finns etablerad sen lång tid tillbaka, att NGOs är 
hjälpgivare och den andra parten hjälpmottagare, skapar emellanåt spänningar när de som 
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förväntas vara offer och mottagare agerar som kraftfulla och självständiga aktörer i en 
utsträckning som inte riktigt förväntats av dem. 

Ett sammanhang där sådana positionsförskjutningar blir aktuella är när Support Group växer 
som organisation, får behov av mer resurser och då riskerar att upplevas som en konkurrent om 
de minskande medel som finns på frivilligsektorns område. 

Slutligen bör det noteras att de problem som uppstår, åtminstone i detta fall, främst utspelas och 
upplevs mellan individer på lokal nivå, i samband med konkreta aktiviteter som de olika 
verksamheterna bedriver. Det kan föra med sig att problemen kan definieras som just individuella 
och tillfälliga, som beroende av personer, deras tolkningar och handlingar, medan de snarast 
borde ses som uttryck för djupare strukturer och mönster som formar och styr både 
organisationer och samhället i stort.  

 

Asylsökande 
Den grupp av flyktingar som ska komma att driva idén om självorganisering bland asylsökande 
på Restad Gård tillhör gruppen välutbildade – läkare, lärare, ingenjörer och företagsledare med 
yrkeserfarenheter från olika branscher och ibland också med studier från universitet i andra 
länder. Det är dessa resursstarka personer med goda språkkunskaper som tillsammans med 
frivilligorganisationer och enskilda volontärer ska påbörja arbetet med att skapa bättre förut-
sättningar för nyanlända under vistelsen på asylboendet. Denna grupp, som inledningsvis, under 
perioden 2013-14, påbörjar processen, består mestadels av män med likartad medelklassbak-
grund, ålder och nationstillhörighet. De använder den etniska tillhörigheten som en resurs utifrån 
vilken de kan ta avstamp för sina visioner (Jfr Anthias & Cederberg 2009). Huruvida gruppen var 
representativ vad gäller exempelvis utbildningsbakgrund och nationstillhörighet bland de asyl-
sökande under nämnda år är svårt att få information om. Gruppens betydelse för de asylsökandes 
villkor på Restad Gårds asylmottagning är dock stor, enligt alla källor och intervjuer. Gruppen 
formas och omformas i takt med förändrade villkor på ett politiskt plan och utifrån lokala 
förutsättningar.  

Bland medlemmarna finns, som vi sett, kompetenser och en vilja att aktivera övriga asylsökande 
för att snabbt få möjlighet till inkludering i det svenska samhället. Att få så många människor 
med skiftande bakgrunder att enas och arbeta i gemensam riktning är givetvis en rejäl utmaning. 
Under den initiala fasen av självorganiseringen fanns också farhågor, från andra volontärers håll, 
om potentiella problem med jämlikhet även internt bland de asylsökande: 

Från början var det ju oerhört många som kom från Syrien och sen också… när man kom från 
Syrien så var man ju faktiskt också garanterad uppehållstillstånd så de hade ju förtur, från Syrien. 
De som kom från Somalia, Eritrea, Afghanistan och andra länder var ju osäkrarare och då var 
du ju mindre värd redan där på något sätt, sett med Sveriges ögon, och möter du då SG som var 
väldigt mycket från Syrien, som män då, och då var det ju ytterligare ett bevis på att jag var inte 
så mycket värd då och den där balansen är svår har jag ju också insett då. Men sen har jag ju 
också insett att det är enklare om vi pratar samma språk och förstår varandra och göra grejor 
och… (NGO 1) 

Iakttagbara spänningar tenderar att tolkas som att ett uttryck för etno-nationella eller kulturella 
skillnader, vilket i och för sig inte är så konstigt då det är ett vanligt sätt att förstå grupper på, 



88 
 

oavsett hur generaliserande och stereotypa föreställningar det än bygger på. De aktiveras även i 
utsagor som påtalar gruppens specifika kompetenser: 

Ja, de använde ju engelska faktiskt. Och efter vart växte ju den föreningen till ett trettiotal 
medlemmar, inte medlemmar i föreningsbemärkelse, men aktörer, deltagare, men jag vill inte 
bortse att det i startfasen var väldigt syriskt dominerad och det väckte ju frågor om inträde i 
denna organisation /…/ det var med SG en viss problematik men de har ju med sig folk från 
andra etniska grupper också, och till exempel somaliska grupper och eritreaner som är väldigt 
självständiga. Vi kan säga vissa etniska grupper som helst vill göra sina egna ting men de jobbar 
ju på det då, och vi uppmuntrar ju dem, och det som ägarna gjorde här och där, tryckte ju också 
jag på det att ställa arealer till disposition för aktiviteter (Övrig 1). 

Gruppens etno-nationella härkomst kan i detta fall snarast sägas vara en tillfällighet, den hade 
mer att göra med det faktum att en stor del av asylsökande kom från Syrien på grund av kriget, 
och att det bland dem fanns individer som engagerade sig i, och hade idéer kring, volontär- och 
inkluderingsarbete då de hade viss erfarenhet av detta sen tidigare. Det ligger närmare till hands 
att förklara detta mot bakgrund av den socio-ekonomiska position de haft i sina hemländer, 
framför allt att det var välutbildade människor. Det påpekas också av ägarens anställde, som 
noterar att den första vågen av syrier var människor ur medelklassen med resurser och kompe-
tenser, bildning och utbildning, varför det inte var någon överraskning att det var just dessa som 
tog initiativet i början: 

Efter hand blev ju inströmningen av lägre karaktär utbildningsmässigt, tills dess vi kommer till 
analfabeter. Och det är väl också typiskt i ett flyktingsammanhang att det är de med resurser som 
klarar att först ta sig fram. De är ju sedan länge känt, men så kom ju den här jättevågen då under 
sommaren 15, som hade sin höjdpunkt i oktober, så allt blev ju taget i bruk på Restad. (Övrig 1) 

Det är också dessa ingenjörer, läkare och andra högutbildade som kom att utgöra Support 
Groups kärntrupp. I takt med att allt fler nya anländer till Restad Gård ökar också kunskapen om 
hur andra grupperingar och nationella tillhörigheter tänker genom att Support Group frågar dem: 

/…/ var de bor, hur deras familj ser ut, deras historia. Det ledde fram till att vi började förstå 
mer om skillnader… från den här nationaliteten är man aktiv, den här gruppen är inte aktiv, 
varför inte? Vi började söka efter orsaker och vi fann… kanske var det språket, deras vanor eller 
att det fanns problem i deras respektive bakgrunder. Vi försökte förstå och vi försökte ta hand 
om allt detta.  (SG 1)   

Resurserna kommer väl till pass i deras strävan att inkludera alla, eller så många som möjligt, i det 
gemensamma arbetet och aktiviteterna på anläggningen. De försöker systematiskt hitta former 
för ett bra bemötande, och det finns en tydlig vilja att förstå varför och hur olika människor, eller 
grupper, tänker kring och reagerar på självorganiseringen. För att minimera barriärer på grundval 
av upplevda skillnader mellan grupper beslutade de bland annat att organisationen skulle vara 
icke-konfessionell. En del schismer har dock förekommit där nationell tillhörighet, självtillskriven 
eller uppfattad, lyfts fram som orsak eller förklaring till dispyter och meningsskiljaktigheter. 

Invändningarna mot att vissa asylsökande tar en framskjuten plats är emellanåt tydlig bland de 
övriga asylsökande som också vill delta i gruppens arbete. Bland övriga asylsökande väcks frågor 
om ”organisatörerna” har förmåner och möjligheter som de själva inte har. För en person som 
inte aktivt deltar i gruppen kan det ha varit svårt att förstå hur klädförrådet organiseras, kontakter 
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skapas eller nätverk bildas. Support Group har också i flera omgångar fått tampas med miss-
tankar om att de är anställda av Migrationsverket, eller på andra sätt får materiella fördelar av sitt 
volontärskap, vilket inte är fallet.  

Support Groups arbete och deras medlemmars volontärskap ifrågasätts alltså emellanåt både 
internt och externt. Inledningsvis kritiserades att en nationell grupp dominerade som volontärer. 
Kritiken handlar då om vilka de är som personer, inte vad de faktiskt gör. Anklagelserna som 
framkommer riktas mot att medlemmarna har personliga fördelar eller att de gynnar vissa 
grupper. Det är också den typ av kritik som de själva mött på ett direkt sätt. Den här formen av 
interna maktkamper tenderar att blossa upp med jämna mellanrum inom anläggningen, och sedan 
lugna sig när de reella förhållandena klargörs. Supportmedlemmarna själva förstår det främst som 
en ovana att arbeta med föreningar och organisationer på ett demokratiskt sätt, enligt `svenskt´ 
snitt. De påpekar att i flera av de asylsökandes ursprungsländer är exempelvis korruption utbrett 
och ideellt arbete högst ovanligt, därför måste en läroprocess till för att lösa upp spänningar och 
misstankar internt. Framför allt tycker de det är tråkigt med dessa konflikter eftersom de tar tid 
och energi från allt annat inkluderingsjobb som behöver utföras, vilket givetvis också är beroende 
av att det finns en tillit till Support Group som organisation. Frågan om bristande tillit ses också 
som central för att självorganiseringen ska kunna fungera över huvud taget, och gruppen 
bemödar sig därför om att lösa uppkomna spänningar och konflikter såväl internt som externt. 

 

Myndigheter 
Relationerna till myndigheter, som Migrationsverket och aktuell kommun, uppvisar ett liknande 
mönster. Kontakterna med kommunen är ganska glesa inledningsvis, men de arrangerar tidigt 
informationsmöten tillsammans med Migrationsverket riktade främst till invånarna i kommunen. 
I det konkreta inkluderingsarbetet uppfattas de däremot ibland spela en undanskymd roll, vilket 
representanter från NGOs också kommenterar: 

/…/ Ja, sen är det ju så också att vi ideella har fört en dialog med kommunen och försökt att få 
kommunen att bli aktiv, men det vet vi ju att man blir endast intresserad om man bor i 
kommunen, men att vara delaktig och hjälpa till hade ju vi en önskan om men… Ja, nån som 
kunde vara koordinator, men det var [en kommunrepresentant]tydlig med att: - Nej, vi anställer 
inte någon./…/ Det var i december 2013 och då hade jag pratat med kommunsekreteraren men 
då kände jag att jag behövde prata med kommundirektören och då ville jag prata om boende för 
att få kommunen att sätta igång med boende för - Nu är det bråttom! Nu är det så många och 
jag tyckte vi behövde ha ett möte i januari för att prata bostadsfrågor för att snabbt vara på 
banan, och då gällde det inte bara kommunens fastighetsbolag utan även privata aktörer, 
entreprenörer och folk i allmänhet så. /…/ Jag gjorde ett förslag och en lång sändlista och det 
tyckte hen ju kunde bli bra men sen fick jag ju nobben på det. Så sen hände ingenting! (NGO 1) 
 

Eftersom situationen var speciell med oväntat många flyktingar upplevde volontärer behov av 
extra stöd från kommunen, och reagerade därför på att kommunen i stort sett höll sig inom den 
formella ordningen, dvs. att kommunen tar över ansvaret först när en asylsökande fått uppehålls-
tillstånd och ska kommunplaceras. NGOs eftersökte tidigt kommunens delaktighet för att disk-
utera bostadsfrågan, men deras förslag vann inte gehör. Vissa insatser gjordes dock, förutom 
informationsmöten bidrog de inledningsvis med en koordinator på anläggningen, vilket Support 
Group lyfter fram som ett viktigt bidrag. Volontärernas arbetsinsatser uppmärksammades dock 
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på andra sätt. I juni 2014 prisas frivilligorganisationernas volontärers arbete genom att de får ett 
hållbarhetspris som delas ut av Miljöpartiet i Vänersborgs kommun: 

Vi prisar en stor grupp människor som varje söndag sedan den 5 januari träffats på Restads gård 
för samtal, på sitt språkcafé. Möten mellan människor är berikande, för alla inblandade, ett 
verkligt möte förändrar alltid något. De vänersborgare som deltagit har berikats med berättelser 
från Syrien och andras öden. De asylsökande har fått möjlighet att möta det svenska språket 
tillsammans med välkomnande vänersborgare. Dessa möten är exempel på social hållbarhet som 
väl stämmer överens med syftet med detta pris. 
 

Däremot var inställningen, som vi sett, mer negativ när det kom till att ta ansvar för fler flyktingar 
än beräknat. Viss spänning kan ha uppstått även mellan myndigheterna då kommunledningen sa 
sig vilja slippa en utökning av platser på asylboenden i kommunen, samtidigt som Migrations-
verket behövde hitta boenden för den allt stridare strömmen av flyktingar som sökte asyl i 
Sverige41. För Support Groups del blev relationen till kommunen en mycket positiv erfarenhet 
när de, tillsammans med övriga aktörer, var tillmötesgående ifråga om praktikplatser för boendets 
lärare. Då fungerade samarbetet utmärkt, påpekar en av informanterna:  
 

Så vi lyckades kontakta Arbetsförmedlingen, och vi träffade en handläggare som heter [X], tror 
jag, och hon har ansvar för att en gång till samlas kring bordet och diskutera problemet. 
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Support Group och Vänersborg kommun, och det var 
en jättebra modell, och det var Vänersborgsmodellen. (SG 4) 

Relationerna till Migrationsverket blir allt mer formella i takt med att flyktingströmmen tilltar, 
även om de har regelbunden kontakt och dialog. En f d anställd kommenterar detta: 

Här har vi ju aktiviteter som sker både i Vänersborg och på Restad, men målgruppen är ju 
densamma, så det är ju språkcafé, biblioteket och lite andra initiativ som finns här runtomkring. 
Det var ju så att säga ramen /…/ jag [var] ju mycket aktiv i förhållande till de frivilliga som skulle 
komma in i det här för Migrationsverkets insats har ju i någon mån fallit, mest för de har ju 
mycket annat att göra och för det andra att intresset är lågt och för det tredje att det rullar på av 
sig självt. Så det är väldigt liten interaktion med Migrationsverket och det var ju att avsluta sitt 
uppdrag med att organisera sysselsättning och som sen 1 januari [2017] har pengar för att ge stöd 
till organiserad aktivitet och det är ju /…/stöd till fyra områden från och med maj då… och det 
är alltså språk, samhällsutveckling och det är hälsa och det är arbetsmarknad. (Övrig 1) 

Migrationsverkets engagemang upplevs minska över tid. Man litar på stödorganisationer eller 
fastighetsägarna för att driva den slags tillfälliga asylboenden som Restad Gård är. Ett förhållande 
som försvårar samarbetet mellan de olika aktörerna är att alla organisationer är beroende av 
ekonomiska bidrag, och därmed också varandras konkurrenter, om de vanligtvis otillräckliga 
medlen. För myndigheterna är antagligen problemen mindre, de lyder direkt under staten, har 
officiellt ansvar för de uppgifter de tilldelats, och även om det fluktuerar så verkar finanserna där 
vara mer stabila och kontinuerliga. För frivilligorganisationerna är medlen dels mer beskurna 
totalt sett, då deras verksamhet till så stor del är baserad på ideellt arbete, dels kan konkurrens-
situationen vara betydligt skarpare då de befinner sig på en marknad där allt fler aktörer till-
kommer. För Support Groups del riskerar detta att bli ytterligare en utmaning, som en förening 

                                                      
41 Under år 2014 sökte fler än 81 000 personer asyl i Sverige under 2014. Det är en ökning med 50 procent jämfört med året 
innan. Syrien toppar listan över de tio vanligaste medborgarskapsländerna, följt av Eritrea. Mer än var tredje asylsökande 2014 
hade ett syriskt medborgarskap. Av de syriska flyktingarna fanns 9 000 kvinnor och 21 000 män. Från Eritrea kom drygt 7000 
män och knappt 4000 kvinnor (https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Antalet-asylsokande-okar-for-tredje-aret-i-rad/) 

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Antalet-asylsokande-okar-for-tredje-aret-i-rad/
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med ambition att arbeta med ungefär samma frågor som många av de NGOs de samverkar med 
är de hänvisade till att slåss om samma pengar. De lider också av nackdelen att inte vara bekanta 
med de procedurer som gäller för svenskt föreningsliv.  

Diskrepansen mellan uppgifter och resurser är besvärlig för många aktörer och skapar irritation 
dem emellan. Att kommunen är relativt frånvarande understödjer inte Supports Groups ambition 
att skapa socialt neutrala relationer och ökat deltagande från asylsökande själva. När det senare 
uppstår problem även i relation till flera NGOs som de samarbetat nära med drar Support Group 
slutsatsen att det är just denna vilja, eller dessa krav, som utgör kärnan i problemen: 

Men jag tror att det här är speciellt, att vi vill vara en partner. Från början ville vi vara en del av 
samhället, vi ville inte bara vara mottagare. Inte bara få. Vi ville bli en partner. Och jag tror att 
från vår sida har det att göra med att vi misslyckades i våra länder. Under kriget och revolutionen. 
Vi försökte att göra en massa för att hjälpa vårt folk, vårt land./…/ När jag kommer hit vill jag 
inte misslyckas igen. Jag vill lyckas. Hjälpa mig själv, mina släktingar, min familj, mina vänner 
här. Eftersom vi alla är tvingade, vi har inte valt att komma hit. Vi var tvingade att komma hit, 
men jag har inte förlorat mitt liv, jag har inte förlorat mina erfarenheter, inte min framtid. Jag vill 
bli en del av detta samhälle och detta land. (SG 1) 

Möjligheten till ett jämlikt närmande mellan olika aktörer underlättas säkerligen – i detta fall – av 
att grupperna ifråga redan har flera gemensamma nämnare. Klasstillhörighet är det som ligger 
närmast till hands när olika grupper av volontärer möts. De NGOs som började sitt volontärskap 
på Restad Gård var i huvudsak välutbildade, en del pensionärer, ofta med goda språkkunskaper i 
engelska. De mötte asylsökande, varav några av dem ska bli Support Groups kärntrupp, som var 
lika välutbildade och med goda språkkunskaper. Delvis gemensamma referenspunkter från 
kvalificerat yrkesarbete och möjligheten att omedelbart föra en dialog underlättar förstås förut-
sättningarna för de asylsökande att ställa frågor, lära och förstå det nya sammanhanget. Samtidigt 
börjar också svenska volontärer att snabbt försöka få de asylsökande att ansöka om exempelvis 
läkarlegitimation, att via nätverk och kontakter ordna auskultationer och praktikplatser. Oavsett 
om de är läkare, ingenjörer eller andra specialister så finns intresse att stödja dem för en snabb 
integration. Det innebär att de välutbildade möter sina likar och i kollegial anda försöker man 
hjälpas åt för att de asylsökande ska få möjligheter att upprätthålla yrkeskunskaper och 
specialiteter. De svenska volontärerna har troligtvis också god kunskap om att de asylsökandes 
utbildningar är ungefär lika avancerade som dem de själva genomgått. De asylsökande uppfattas 
därför sannolikt som (blivande) kollegor, de definieras inte som flyktingar i största allmänhet. 
Kanske är det i en mening svårare att ge likartat stöd till dem vars verklighet ligger långt ifrån de 
egna referensramarna, som det är svårare att identifiera sig med, å andra sidan kan de bemötas på 
ett annat sätt än det som krävs när det gäller kollegor.   

Även om en stor del av de samarbeten Support Group haft har fungerat riktigt bra och varit en 
förutsättning för allt som åstadkommits och för utvecklingen av självorganiseringen, finns också 
dessa spänningar och samarbetsproblem. När både mål och arbetsvillkor ser olika ut för de be-
rörda aktörerna blir det svårt ibland att föra konstruktiva dialoger och samverka. Ifråga om detta 
är deras vilja att betraktas som jämlika aktörer både insiktsfull och relevant, som en förutsättning 
för nödvändiga tillitsfulla relationer. Problemet är också att de för fram denna önskan i ett för 
dem relativt okänt sammanhang, vilket försvårar förståelsen av de maktrelationer som är 
etablerade sen tidigare. Jämfört med övriga berörda är det därför betydligt svårare för dem att 
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navigera i detta fält och handla strategiskt. Efter hand blir det också allt mer uppenbart för med-
lemmarna i Support Group att de aktivt behöver lägga ner energi på att bearbeta skilda förut-
sättning för att verka inom fältet, såväl materiella och formellt organisatoriska som sociala och 
kulturella föreställningar och normer som styr och stör relationerna, både inom och utanför asyl-
boendet. De strävar på med detta för att försöka hitta konstruktiva mötespunkter, som en del i 
aktiv anpassning från båda sidor, och fortsätter försöka engagera folk i syfte att realisera den typ 
av relationer och positioner de eftersträvar. Att relationerna med externa parter blivit besvärlig 
under vissa perioder ses inte heller som ett misslyckande, snarare som ytterligare utmaningar att 
överkomma: 

Misslyckande? Misslyckande betyder att vi ger upp. Vi gav inte upp. (SG 3) 
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KAP 6. EGENMAKT OCH SJÄLVORGANISERING: SAMMANFATTANDE 
DISKUSSION  
 
Syftet med studien var att undersöka hur självorganisering bland asylsökande på boenden i 
Västsverige upplevs inverka på inkluderingsprocessen i det nya landet. Med detta relativt öppna 
syfte har stort utrymme lämnats för att fånga flera tänkbara aspekter av informanternas 
upplevelser av självorganiseringen. En ambition var också att ge en någorlunda samlad bild av 
vad som gjorts under den tid självorganiseringen varit verksam, och en förståelse av vad som kan 
ha försvårat eller underlättat denna. 
 
I första hand har vi fokuserat erfarenheterna bland de asylsökande som driver Support Group. 
Det är deras upplevelser av hur de aktiviteter som iscensatts av både dem själva och andra, och 
hur relationer till de samhällsrepresentanter och andra aktörer de kommit i kontakt med, påverkat 
deras tillvaro som nyanlända. Representanter för övriga inblandade kommer också till tals och 
berättar om sina erfarenheter och versioner av processen – enskilda eller NGO-anslutna 
volontärer, representanter för myndigheter och anläggningens ägare. Migrationsprocesser berör 
många iblandade, därför har vi velat lämna utrymme för att många olika slags röster med 
parallella idéer kan göra sig gällande, samt för att föreställningar och förhållningssätt kan 
förändras över tid (Johannisson 2010).  
 
Studien visar att inkluderingsprocesser är komplexa företeelser, vilket gör att det är en ganska 
svår utmaning som nyanlända ställs inför. Centralt är att mer praktiska aspekter av inkludering – 
som arbete och försörjning, bostad, språk och utbildning – också bör relateras till föreställningar 
om identifikation och tillhörighet, och därmed vilka sociala och kulturella positioner som nyan-
lända har att förhålla sig till när de ska försöka skapa sig ett nytt liv i ett nytt land. Tillskrivna och 
egenidentifierade tillhörigheter påverkar villkor under asyltiden; hälsa och välbefinnande, 
bemötande, möjligheter till samarbete och delaktighet, samt förutsättningar att bli reellt 
inkluderade, vilket sammantaget inverkar på möjligheterna att skapa ett samhälle som utmärks av 
social stabilitet och hållbarhet. 
 
 

Positioneras som flykting och asylsökande 
De människor som kom till och bodde på Restad Gård under dessa år hade blivit tvungna att fly 
sina hemländer på grund av krig eller andra allvarliga kriser och problem som gjorde att ett 
återvändande framstod som omöjligt. Av den anledningen vill de flesta också stanna i Sverige och 
bli medborgare här. Att söka asyl och inrikta sig på att bli en del av ett nytt land är ett seriöst 
beslut, oavsett hur frivilligt det kan sägas vara. Det innebär en stor förändring av väsentliga delar 
av ens livsomständigheter; som bostadsort, land, språk och nya norm- och värdemönster att 
förhålla sig till. Allt från banala rutiner till levnadssätt och livssyn omvandlas (T ex Åhlund 1985). 
Omställningsprocessen kräver någon form av balansgång mellan det nya landets seder, normer 
och värderingar, och bevarandet av eget värdesystem och identifikation.  
 
Det som sker när flyktingar anländer för att söka asyl i ett land - de konkreta åtgärder som vidtas, 
baserat på rådande flyktingpolitik och utformning av asylprocessen - skapar också specifika 
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positioner som formar relationerna mellan de asylsökande, ansvariga myndigheter och det 
omgivande samhället. Hur detta faktiskt organiseras och realiseras speglar även den förståelse av, 
och syn på, människor som är nyanlända i landet, liksom vilket handlingsutrymme olika aktörer 
har.  

När informanterna anlände till Sverige var de inställda på att fortsätta använda sin vilja och kraft 
för att skapa sig en ny framtid, bli en del av en ny gemenskap och bidra till det nya landet. Trots 
beredskapen hamnar den som är asylsökande och nyanländ ofta i ett krisläge. Anledningen är inte 
enbart upplevelser under flykten, problem aktualiseras även av kontakter med en ny, främmande 
befolkning och insikten att inte själv tillhöra denna. Flera andra stressande faktorer påverkar 
tillvaron; den utdragna vänteprocessen på besked om möjligheten att få stanna, att förväntas 
”sitta av” väntetiden i passivitet, upplevelsen av att förminskas och avhumaniseras som människa, 
och den förlust av social status som det medför (T ex Brekke 2004, Salinero-Fort et. al., 2011, 
Läkare utan gränser 2018). När de nyanlända väl anlänt och placerats på en asylanläggning 
upplever de sig avpersonaliserade, som i ett vakuum eller limbo mellan två länder, medborgar-
skap och sociala statuspositioner. De finner sig vara i ett vänteläge, avskalade rättigheter, möjlig-
heter att använda eller upprätthålla kompetenser och exkluderade som icke-medborgare (Jfr Volk 
2017). Procedurerna som leder till att de kategoriseras som flyktingar och asylsökande innebär på 
det sättet en kraftfull underordning som skapar upplevelser av maktlöshet då det reducerar 
möjligheterna att själv styra och förändra riktningen i sitt liv. 
 
Självorganiseringen bland asylsökande på Restad Gård började som en nödvändig självhjälp för 
att få vardagslivet att fungera praktiskt då mängden av placerade flyktingar ökade kraftigt från 
2014. Att organisera allt som behövs för en dräglig tillvaro är inte Migrationsverkets uppgift, och 
frivilligorganisationernas insatser räckte till slut inte till. För att avlasta, och för att kunna göra 
mer än att täcka de mest grundläggande behoven, började ett antal personer bland de asylsökande 
att aktivera sig själva som volontärer. Verksamheten växte ganska fort, fick en organiserad form 
med många volontärer som, tillsammans med NGOs, arrangerade allt fler aktiviteter och livet på 
asylanläggningen börjar delvis ta formen av ett vanligt liv. Självorganiseringen kan därmed sägas 
vara en reaktion på konsekvenserna av kategoriseringen av flyktingar, ett sätt att både tillgodose 
grundläggande materiella behov, mobilisera människors egna resurser och upprätthålla någon 
grad av värdigt liv. Verktyg för att hantera denna situation behövs då den tvångsbaserade gemen-
skapen på en asylanläggning också är en samvaroform som är fylld av övergångsmentalitet och 
instabila relationer, en tillfällig samvaroform, och sedd som sådan av både migranter och 
majoritetssamhället (Åhlund 1985).  
 
I det sätt som supportmedlemmar senare presenterar sin verksamhetsidé förekommer ofta 
begrepp som egenmakt, empowerment och självorganisering. Detta sätt att tala om nyanlända 
innebär att fokus riktas mot modeller för hur flyktingars och nyanländas egenmakt ska stärkas. 
Det handlar inte enbart om att flyktingar ska stödja andra flyktingar under asylsöknings- och 
inkluderingsprocessen, att få igång processer som kan förstärka gruppens självkontroll, dvs. att de 
får större självförtroende, bättre självbild, större kunskaper och färdigheter (Jfr Askheim 2007 s. 
20), det handlar också om krav på att få ta del av inflytande och makt i det nya samhället, vilket 
därmed signalerar önskan om att få bli likvärdiga medborgare.   
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Genom ökad delaktighet ska människor få bättre kontroll över den egna livssituationen så att 
väntan upplevas som mer meningsfull. Det kraftigt beskurna handlingsutrymmet innebär inte 
bara förlust av kontroll, det kan också leda till - eller förvärra befintlig - psykisk ohälsa, apati, 
nedstämdhet och missmod. Ifråga om hälsa har Support Groups och övriga volontärers arbete 
haft positiv inverkan på välbefinnandet, meningssammanhang och delaktighet. Deras arbete har 
gjort skillnad - med barnpassning medan föräldrarna är på språkkurs, utbildningar inom många 
områden, fritidsaktiviteter, hälsovård och andra tjänster påverkas de boendes liv till det bättre på 
flera sätt. Den ordning som skapas bidrar till att bryta inaktivitet och håglöshet, och när dagarna 
struktureras av kurser och andra göromål underlättas upprätthållandet av en slags vanligt liv. I 
social bemärkelse stärks människors identitet och aktiviteterna leder till att människor kommer 
samman, skapar gemenskap, får en tillhörighet och utvecklar en förståelse för varandra. Ett nytt 
socialt sammanhang skapas, istället för det de blivit av med. Mobiliseringen bidrar på så sätt till 
att fylla det tomrum som är konsekvensen av att tvingas lämna sitt sociala sammanhang, sina 
positioner och rutiner, och fly till ett nytt land. Genom att erbjuda nya gemenskaper där 
erfarenheter delas och förståelser av både det tidigare livet och vad som ska komma att bli det 
nya, kan steget in i det nya samhället lyftas fram i ljuset, kommenteras och problematiseras. 
Genom aktiviteterna och, för många av de asylsökande, det gemensamma volontärarbetet, 
öppnas vägar till insikter om både egen och andras situation, vilket sannolikt tydliggör behovet av 
en social struktur för organisering då de oavsett bakgrund delar villkor. Sammantaget kan 
meningsfull sysselsättning och självorganisering sägas ha bidragit till att stödja de asylsökandes 
möjligheter att förbereda och kvalificera sig för en inkluderingsprocess, vänteprocessen blir 
successivt en förberedelsefas. 
 
Vetskap om att det finns både formella och informella krav på individen, ofta i kombinationer 
som kan vara svårgripbara för en nyanländ, gör att Support Group ägnar mycket tid åt att 
identifiera kompetensbehov i arbetslivet. De bildar professionsgrupper, kartlägger kompetenser, 
och lyckas ordna praktikplatser till ett antal människor. Den påtvingade vänteprocessen fylls med 
innehåll, hopp inför framtiden och asylsökande kan delvis återerövra en subjektsposition, bli 
betraktad som en kompetent människa med resurser att agera som alla andra. Möjligheten att få 
insyn i och erbjudas delaktighet i ett yrkessammanhang bidrar till erfarenheter, stärker den 
enskilde och upprätthåller yrkeskompetenser. Många, inte minst lärare och tekniker erbjöds 
praktik, dock stängde Migrationsverket den möjligheten 2017 och därmed var det inte längre 
möjligt att bidra till det svenska samhället under asylsökningstiden.   

Personer som kommer som flyktingar riskerar att bli anonymiserade som sådana, men i och med 
självorganiseringen börjar denna stereotypa kategorisering succesivt brytas ned och istället kunde 
människor börja rekonstrueras i termer av nation, yrke, kön, religion och familj (grupperingar 
som förstås också kan vara stereotypa), för att efter hand närma sig en mer nyanserad bild av 
respektive individ. En poäng med att försöka samla och engagera alla grupper på anläggningen, 
oavsett nationalitet eller annan grupptillhörighet, är därmed också ett potentiellt sätt att motverka 
stereotypa kategoriseringar och åtskillnad av önskade respektive oönskade migranter (Jfr Anthias 
2013). Generalisering av flyktingar riskerar att skapa och reproducera onyanserade bilder och 
fördomar som allvarligt kan försämra och förhindra inkludering. Att motverka snäva 
kategoriseringar innebär då att träda ur anonymiseringen och homogeniseringen genom sina 
ageranden (de los Reyes & Kamali 2005). Det ökar chansen att bli sedd på basis av egna 
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erfarenheter, kunskaper och kompetenser, för vad man kan och gör, istället för att bli tillskriven 
en identitet och tillhörighet baserad på andras föreställningar om en själv (T ex Kalonaityté 2014).  
 
När Support Groups nätverk och kontakter med samhället utanför Restad Gård ökar får de 
också möjlighet att problematisera förenklade och negativa bilder av flyktingen i vidare 
sammanhang. Utifrån uppfattningen att reproduktionen av fördomar och stereotypa 
föreställningar delvis har att göra med kommunikationsbrist och fåtaliga kontakter eller 
mötesplatser mellan invånare och nyanlända, arbetar de för att stärka relationerna mellan olika 
grupper. Arbetet med att förändra förhållningssätt tar sig uttryck både i försök att etablera 
jämbördiga samarbeten och kulturella aktiviteter, och i deras kamp för att få ut så många som 
möjligt på praktikplatser. De kulturella aktiviteterna har som syfte att visa upp en bild och 
förståelse av flyktingen som kompetent och ofarlig. Praktikplatserna ska ge flyktingen 
arbetslivserfarenhet och samhällsinformation, men också visa upp yrkesmässig kompetens. En 
uttalad ambition är också att försöka förändra förhållningssätt, att motverka främlingsfientlighet 
genom direkta möten mellan individer som kan skapa förståelse för ”den andre”, som ett sätt att 
bryta fördomar och exkluderande kategoriseringar. Så illustreras deras vilja att behålla rätten att få 
identifiera sig själv, och fortsätta vara den människa personer ser sig själva som ifråga om 
kulturell identifikation och tillhörighet.  
 
En sådan hållning vänder sig mot en integrationspolitik som bygger på höga krav på kulturell 
anpassning. Inkludering i nya landet förstås istället som en fråga om strukturellt baserade 
rättigheter, skyldigheter och tillgång till resurser. Nedtonandet av kulturella skillnader kan å ena 
sidan bidra till en avpolitisering ifråga om hur socialt skapade positioner reglerar livsvillkor, å 
andra sidan problematiseras människors identifikationer och avvisas essentialistiska förståelser till 
förmån för strukturella och materiella frågor som grundval för ett pluralistiskt samhälle. 
 
Ett betydelsefullt bidrag som självorganiseringen medfört är också brottet med normen för vilken 
slags flyktinghistoria människor förväntas berätta. I princip alla historier om flykt och migration 
som vi får ta del av - oavsett om de presenteras i litteratur, media eller i direkta möten - bygger på 
temat individens, eller möjligen familjens, umbäranden, lidanden och kamp under färden från 
hemlandet till en ny okänd plats. Den formmässigt snäva, väletablerade genren gör det nästan 
omöjligt att berätta andra slags historier, leva andra slags liv eller skapa andra slags samhällen. 
Med självorganiseringen framhävs istället den gemensamma situationen, de behov och önskemål 
nyanlända har som grupp, och blir så en kollektiv röst som pekar på strukturella frågor och 
problem i inkluderingsprocessen snarare än individuella eller kulturella. 

För nyanlända själva blir det en möjlighet att dela erfarenheter, vilket stärker människor förståelse 
av den egna situationen, och formar en gemenskap baserad på asylsituationen via en kollektiv 
flyktingberättelse som lyfter frågan till en annan nivå. Då kan intern empati aktiveras och i bästa 
fall skapa en grund för solidaritet de asylsökande emellan. Så möjliggörs en större mångfald av 
historier och föreställningar om sätt att vara och leva, vilket illustrerar Support Groups vision om 
samlevnad i ett mångkulturellt samhälle, byggt på lika villkor och delat ansvar. 
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Hjälpgivare och hjälpmottagare - ojämlika samarbeten 
Support Group bildades initialt som en plattform för att både ta in information om vad de 
asylsökande behöver och få ut information om alla aktiviteter som startats på asylboendet. 
Samtidigt har det också haft funktionen av att skapa ett handlingsutrymme för asylsökande själva, 
på ett sätt som skiljer sig avsevärt mot hur de sociala relationerna och positionerna organiseras i 
konventionell mottagning av flyktingar. Här bryts mönstret av tidigare offer- eller mottagar-
positioner mot utrymme för att upprätthålla och utveckla egen subjektivitet och handla i egen 
sak. De visar att de vill bli inkluderade, och de tar sig plats. Medlemmarna i Support Group har 
startat processen för att slippa passiviserande och förnedrande anonymitet, de vill inte vara 
anonyma flyktingar som sitter ner och väntar på hjälp, de vill kunna vara individer som med egen 
vilja, kraft och resurser arbetar för sin egen och andras inkludering. Med sitt målmedvetna arbete 
i den riktningen har de också visat att de har förmåga att återta kontrollen över sitt liv. 

Inledningsvis bemöts deras önskan att mobilisera och fungera som en självstödjande gruppering 
välvilligt. Det stöd de fått under den första tiden har varit avgörande för gruppens utveckling. I 
takt med att de kunnat tillförskaffa sig ett ökat manöverutrymme, och därmed möjlighet till 
självstyre, har välvilligheten stundtals bytts ut mot ett ifrågasättande när det gäller 
organisationsbildningen. Reaktionerna stärktes också då deras aktionsradie utökades när allt fler 
svenska asylmottagningar inkluderas, kommunaktiviteter påbörjades och Support Groups idéer 
fick gehör utanför Sveriges gränser.   

I Sverige har någon motsvarande form av självorganisering bland asylsökande aldrig skett 
tidigare, så vitt vi vet, och det finns ett antal speciella förhållanden som kan förklara varför det 
sker vid denna tid. Ovanligt många kom samtidigt under perioden och många människor 
riskerade att bli sysslolösa under lång tid. Samtidigt fanns ett flertal NGOs och volontärer på 
plats och samarbete inleddes med de boende. Från 2014 ökar och upprätthålls Support Groups 
sociala kapital, deras nätverk växer och de lär genom att delta i olika NGOs verksamheter, hur 
föreningslivet och de demokratiska processerna för beslutsfattande fungerar. Att det är just de 
välutbildade asylsökande som ser värdet i möten, klubbar och föreningar, eller tar initiativet att 
skapa sådana och som eftersöker externa kontakter, sammanhänger förstås med att de är 
välförsedda med socialt kapital i sin bakgrund och därför söker att bevara och förränta detta. Vad 
de mötte var ofta välutbildade pensionerade NGOs, ibland inom samma professioner som de 
asylsökande och därmed upprättas inledningsvis en slags kollegial samvaro, via klassmässig 
identifikation och med engelska som gemensamt språk. Relationer som här skapades överbryggar 
troligtvis på ett relativt smidigt sätt de hinder som ibland uppstår beroende av exempelvis 
nationstillhörighet, klass, kön och religion.  

En självorganisering för att göra nyanlända delaktiga kräver dock en vilja i mottagarlandet och 
dess organisationer ifråga om att öppna för reell delaktighet. Som framgått av rapporten saknas 
ibland både vilja och möjlighet till just det – formerna för delaktighet har varit oprövade, det 
tycks enklare hålla fast vid en väl beprövad givare-mottagarroll än att utmana traditionella 
mönster så att den nyanlända blir inbjuden att vara en like snarare än den väntande mottagaren av 
fördefinierat stöd.  

En central tanke i Support Groups arbete är att hävda att asylsökande inte ska definieras utifrån 
etnicitet, särskiljas som icke-svenskar, istället är ambitionen att dels synliggöra situationen för alla 
flyktingar och asylsökande, dels att bidra till att förändra den allmänna uppfattningen om 
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flyktingen, genom att påvisa att det handlar om människor som kan tillföra resurser till landet, 
och som har en uttalad vilja att bli medborgare bland andra som vill bidra till samhällslivet. 
Därför framhävs deras gemensamma intresse av att bli erkända på andra grundvalar, för sina 
kompetenser, för vad de faktiskt gör, istället för att kategoriseras och ofta exkluderas – vilket är 
vad de upplever – på basis av andras föreställningar om vilka de är – hjälplösa flyktingar, icke-
svenskar. Det betyder att de inte skapar självorganiseringen för att politisera sina etno-kulturella 
identiteter och begära tillträde till landet utifrån minoritetspositioner. Istället efterfrågar de rimliga 
möjligheter att leva i landet, arbeta och göra rätt för sig, fortsätta med sina liv, och bli bemötta 
respektfullt, oavsett hur de identifierar sig själva. 

Att ifrågasätta hjälpgivare/hjälpmottagarrollerna, och hävda kompetens före kön, nationalitet 
eller religion, är givetvis utmanande. Majoritetssamhället riskerar då att förlora kontrollen över 
vilka uppfattade skillnader mellan olika grupper som ska accepteras inom ramen för en förment 
homogen nationell kultur (Anthias 2013). I den självorganisering som sakta men säkert växer 
fram finns tidigt en tydlig vilja att arbeta för alla asylsökandes rätt till en fungerande inkludering. 
Genom att själva försöka bli en aktiv del av inkluderingsprocessen och formulera denna utifrån 
egenupplevda behov, kan de sägas ha brutit mot en del konventioner och normer som 
traditionellt format relationen mellan befintliga invånare och flyktingar eller asylsökande.   

Support Groups sätt att definiera och förstå positionen som asylsökande tar sig uttryck i ett 
konkret arbete med självorganiseringen. Avgörande är att de arbetar med, inte för, målgruppen, 
vilken betraktas som är aktörer och medskapare. Den roll de ser sig ha i processerna är den som 
mediator, att fungera som brobyggare mellan olika aktörer för att skapa kontakter och goda 
samarbeten. En annan avgörande skillnad är att självorganiseringen utgår från reella behov, 
definierade av målgruppen själv, inte från fördefinierade val, som oftare kan handla om vad en 
organisation, eller landets myndigheter, tror och hävdar att nyanlända behöver. Möjligheten att 
förankra arbetet i reellt upplevda behov bygger på deras starka lokala förankring. Med hjälp av 
dagliga, kontinuerliga och systematiska kontakter byggs en omfattande kunskap om de boende 
och deras behov, vilken underlättas av att kontakterna är identifikationsbaserade, de delar 
situationen, och därmed förståelsen av den. 

Det gör att även insatserna för mobilisering blir välfungerande, via konkret arbete på plats visas 
enkelt hur insatser stärker dem alla. Efter hand utvecklas också en systematik ifråga om metoder 
för mobilisering och förankring som väsentligt underlättar deras arbete, de får rutiner och vet vad 
som fungerar bäst. En fördel är också att de enbart arbetar för ett gemensamt egenintresse, att 
gynna allas inkludering, och att det inte finns något organisatoriskt egenintresse, som att öka 
antalet medlemmar i organisationen bara för sakens skull, eller för att visa resultat för någon 
annan. När Support Group senare formaliseras som organisation, med lokala och nationella 
enheter i nära samarbete, med delade mål och metoder, skapas förutsättningar för att det skulle 
kunna bli en garant för kontinuitet och hållbarhet. 

Den speciella sociala position som skapas för nyanlända påverkar också relationer till NGOs och 
övriga externa aktörer, och emellanåt till övriga asylsökande. I rapporten har vi försökt lyfta fram 
de motgångar och problem Support Group stött på – motgångar som byter skepnad längs vägen. 
Det som inledningsvis var en kritik mot att gruppen var nationellt och könsmässigt homogen har 
över tid förändrats till att synliggöra andra former av exkludering, som exempelvis att 
organisationen inte värderas som en jämlik samverkanspart. Tillskriven brist på representativitet, 
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kompetenser eller resurser kan användas som skäl för ett skillnadsskapande mellan en 
migrantdriven och exempelvis en konventionell frivilligorganisations sätt att driva hjälparbete. 
Skillnadsskapandet kan till synes vara trivialt och neutralt, men i praktiken resultera i 
särbehandling med negativa effekter på underordnade grupper, vilket gynnar majoritetssamhällets 
etablerade privilegier och maktpositioner – ordningar, normer och organiseringsformer kan då 
indirekt och oavsiktligt fungera diskriminerande mot grupper med annan bakgrund än 
majoritetssamhället (Se de los Reyes & Kamali 2005).  
 
Frivilligorganisationernas insatser har varit av stor betydelse för de asylsökandes förmåga att 
utveckla eget volontärskap och självorganisering. Genom relationer till NGOs och fristående 
volontärer har de mött och sett hur organisationer och människor bedriver sitt arbete, via dem 
har Support Group fått möjligheter att skapa nätverk och stärka sitt sociala kapital. 
Supportmedlemmarna är resursstarka personer, men med få eller inga erfarenheter av den form 
av demokratiska processer som är gängse i det svenska samhället, däremot har de visat stor vilja 
till att följa svenska normer för organisation, delaktighet och beslutsfattande. Bristen på jämlika 
positioner inverkar dock starkt på möjligheterna att etablera konstruktiva dialoger och 
samarbeten med olika omgivande aktörer, om än på varierande sätt. I takt med att Support 
Group växer som organisation uppstår ständigt nya problem, ibland för att de konkurrerar med 
andra NGOs om de knappa projektmedel som finns att söka, ibland handlar det om att de 
betraktas som alltför ”unga” och instabila som organisation, varför de då inte anses bemyndigade 
att hantera medel eller ansvar på samma sätt som mer etablerade organisationer.  
 
Supportmedlemmarna uppfattar sig ibland bli betraktade som inkompetenta ”andre” av vissa 
samarbetspartners, medan de i andra fall möter stöd för hur de själva vill forma sin roll som 
organisation. Stödet är dessutom föränderligt över tid och är tydligast inledningsvis då 
självorganisering är lokal och inte konkurrerar med andra aktiviteter. Utmärkande för gruppens 
arbete är att de hela tiden drar lärdom av andra organisationers förhållningssätt och förändrade 
attityder, vilket givetvis innebär stora krav på anpassning och flexibilitet. De förhåller sig ständigt 
till att framtiden är oförutsägbar och att samverkan alltid är villkorad. Support Groups önskemål 
när det gäller samverkan, eller gemensamma aktiviteter, är inte nödvändigtvis kompatibla med de 
måldefinitioner och arbetssätt som exempelvis andra svenska organisationer inom fältet är vana 
att hantera. Det självständiga aktörskapet kan uppfattas som problematiskt i en situation där 
utgångspunkten är att ta hand om och stödja, enligt tidigare normer för hjälparbete (Jfr Olofsson 
2017). En självständig flyktingaktör som inte villkorslöst låter sig aktiveras av andra kan då ses 
som ett normbrott.  

Ifrågasättande av Support Groups legitimitet återkommer därför med jämna mellanrum – än är 
det brist på kvinnor, än är det brist på representativitet, än är det för att de inte enbart arbetar 
lokalt. Ifrågasättandet sker öppet eller förtäckt men finns hela tiden närvarande. Till en början 
fanns en syrisk dominans i Support Group – och de flesta var välutbildade män. Denna 
sammansättning ifrågasattes inledningsvis. NGOs pekade på det som ett stort problem. Efter 
hand som gruppen inkorporerade fler medlemmar från andra nationaliteter och många kvinnor 
tystande kritiken för att byta skepnad till att de ändå inte representerade alla. Att NGOs kan välja 
att engagera sig i specifika grupper innebär inte att Support Group anser sig kunna eller vilja göra 
det samma. Kraven på dem är annorlunda och argumentationen som förs om gruppens 
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tillkortakommanden används ibland för att skapa distans till dem, ibland för att helt avvisa dem 
som aktörer att samverka med.  

De konflikter som uppstår kring praktiska frågor, vad som bör göras, hur och vem som får göra 
det och får pengar för det, är enbart en del av de problem som dyker upp. Alldeles uppenbart 
öppnas en ”marknad” för flyktingmottagande där etablerade organisationer, studieförbund och 
privata företag är aktörer som vill ha positiv uppmärksamhet för sina insatser. Support Groups 
konkurrensmöjligheter är därvid lag begränsade, men det innebär inte att de är uppgivna. De 
söker ständigt klargöra sammanhang, hantera situationen och göra den begriplig (Jfr Antonovsky 
1991, Brekke 2004). De identifierar egna kunskapsbrister – sådana måste åtgärdas för att 
legitimitet ska upprätthållas. Exkluderas de finner de egna lösningar. De är självreflexiva – 
erkänner fel och brister och gör om för att allt ska blir rätt. Den kärnpunkt organisationen skjuter 
in sig på är ett reglerat demokratiskt deltagande – något de försöker skapa internt som grund för 
trovärdighet och möjligheten att skapa en framtid via en kollektiv empowerment (Jfr Johansson 
Bligh 2006).  

Relationen till NGOs är av grundläggande betydelse, och högt prioriterad av Support Group, 
men undervägs tydliggörs problem och hinder i relationen dem emellan. Även om de nu är en 
formell organisation har de svårt att bli sedda som en likvärdig samarbetspartner, och utan 
överblick över regelverk, exempelvis när det gäller att göra bidragsansökningar, har de svårt att få 
ta del av medel för att arbeta vidare (Jfr Nilsson & Listerborn 2015). Hindren kan tolkas som ett 
ständigt uppskjutet erkännande av likvärdighet. Det skapas hela tiden nya hinder att överkomma 
(Jfr Azar 2006). Dock finns här också en viss självkritik bland NGOs som i ett tillbakablickande 
perspektiv reflekterar över att man nog inte låtit Support Group vara delaktiga i de egna 
processerna. De sedan länge etablerade relationerna mellan hjälpgivare och mottagare tycks under 
senare tid problematiseras av vissa NGO-representanter som inser att de inte tidigare arbetat på 
ett inkluderande sätt.  
 
Att lägga fokus på nyanländas resurser och vilja till egenmakt försvåras tydligt av föreställningar 
om ”den andre” som beroende, passiv och hjälpmottagare. Asymmetrin mellan hjälpgivare och 
hjälpmottagare tydliggörs i situationer där majoritetssamhällets aktörer inte tänkt tanken att ge 
flyktingen delaktighet och inflytande i sina egna organisationer, eller där flyktingen redan 
accepterat rådande normer och väntar på att en svensk ska tala om vad hen ska göra. 
Maktordningen eller asymmetrin kan knappast förklaras med de asylsökandes brist på vilja och 
kompetenser. De etablerade rutiner och normer som finns i civilsamhällets förhållningssätt, dess 
metoder och aktiviteter upplevdes inte bidra till reell delaktighet. Om nyanlända inte förstås som 
likvärdiga subjekt förutsätts de ju inte heller vara i behov av, eller ha förmåga, att styra över sin 
egen framtid. Fortfarande verkar de flesta frivilligorganisationer själva vilja definiera och agera 
utifrån sin expertroll och traderade tolkning av vad en flykting eller nyanländ behöver.  
 
Svårigheterna att etablera den typ av samverkan som supportmedlemmarna skulle vilja se 
resulterar då i ett antal problem ifråga om självorganiseringen. Att inte bli erkända som 
jämbördig, kompetent och fullvärdig part inom fältet är ett legitimitetsproblem. Vilken 
anledningen till detta är förblir ganska vagt då de inte får klara besked om orsaker till avvisandet 
från de andra parterna, och då öppnas istället utrymme för tolkningar. När samarbetspartners 
visar att det är otänkbart att anställa nyanlända bekräftas den konventionellt tillskrivna positionen 
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som offer och hjälpmottagare, och det ligger då nära till hands att tolka det som att denna 
hierarkisering bygger på eller stärks av en kulturalisering av asylsökande, att de avvisas som icke-
svenskar. I situationen tar det sig uttryck som bristande tillit till gruppen, vilket upplevs som ett 
kränkande avvisande, speciellt som de arbetat hårt på att visa sig kompetenta och trovärdiga. 
Parternas oförmåga att förklara sig illustrerar hur exkludering ofta är indirekt och sker via 
underförstådda etablerade föreställningar och förutbestämda roller. Det är sannolikt även orsaken 
till tendensen att delvis bortse från de asylsökandes resurser, kompetenser och egna åsikter och 
önskemål. Men det som är ett tydligt avvisande vid det tillfället kan dock i bästa fall förändras 
med tiden, om nyanlända visar sig både kompetenta och lämpliga enligt organisationernas 
uppfattningar. Potentiellt kan då mer nyanserade uppfattningar och andra slags tillitsmönster 
utvecklas. Risken är dock att en sådan utveckling motverkas av att Support Group kan upplevas 
som en konkurrent om de medel som finns på frivilligmarknaden.  
 

Svenskar och icke-svenskar – tillhörighet med förhinder 
Självorganiseringen har rönt både positiv uppmärksamhet och emellanåt kritik från skilda håll. 
Deras sätt att uppfatta och hantera inkluderingsfrågor skiljer sig från de etablerade, och 
reaktionerna visar att de därmed utmanar normer kring ekonomi, organisering, inkludering, 
svenskhet, jämlikhet. När de samarbeten Support Group försöker etablera efter hand börjar 
utmärkas av hinder indikerar det att definitionen som hjälpbehövande flyktingar är länkade till 
föreställningar om vi-och-dom, svenskar och icke-svenskar. Flyktingar och asylsökande kommer 
per definition från andra länder, andra nationaliteter, och kan därmed fogas in i gruppen 
invandrare, som gängse benämning lyder. Att vissa av de aktiva supportmedlemmarna hade fått 
uppehållstillstånd, och snart kvalificerat sig för medborgarskap, hjälper inte, här upplevde de att 
de fick representera gruppen invandrare som ännu inte var anpassade till den normerade 
svenskheten. De samarbeten de försöker etablera bygger ändå på att de avviker, är de som ska 
inkluderas.  

Genom att tillskrivas en offerroll underordnas asylsökande och ”andrafieras” med syfte att 
särskilja (T ex Kalonaityté 2014: 35, 41, Kamali och los Reyes 2005: 41). En sådan rolltilldelning 
visar brist på respekt som kan föda ett förfrämligande från samhället, eller till och med från den 
egna personen, enligt Essed (2005). Ytligt sett kan det handla om harmlösa och oproblematiska 
händelser, vilket dock inte är fallet här, men dessa kan likafullt innebär sociala och psykologiska 
påfrestningar. Oviljan att ge gruppen en likvärdig position och status kan hålla liv i synen på 
integration som en process som innebär att ”invandrare”, eller nyanlända, ensidigt förväntas 
assimilera sig, bli likadana som ”svenskar”, på majoritetens villkor (T ex Darvishpour & Westin 
2015). Etno-kulturella kriterier för tillhörighet dominerar, anpassningskrav ställs enbart på ena 
parten, vilket skiljer sig från Support Groups idé om inkludering som bygger på likvärdighet och 
avser en möjlighet att bli medborgare utan krav på att ge upp allt som är förknippat med deras 
tidigare liv.  
 
Bilden av flyktingen som avvikande och hjälpbehövande är tydligare för nyanlända än för 
svenskar, precis som det brukar förhålla sig bland de som skapar och upprätthåller dominerande 
normer. Etno-kulturella eller nationella stereotypier och andra onyanserade uppfattningar är ofta 
byggda på mytiska och spridda antaganden som inverkar på förståelsen av inkludering och 
människors identifikationsprocesser. Som Liedman (1999: 49) påpekar, är det inte svenska 
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medborgare som kallas svenskar, det är den diffusa kategorin icke-invandrare, som är 
mystifierande och handlar om annat än rösträtt och pass. Trots det är den flitigt använd och 
verksam som markör för olika former av uteslutning. Etnicitet som begrepp har på ett vardagligt 
plan etablerat sig som ett givet och naturligt kriterium för att skilja grupper åt, vanligtvis under 
benämningen ”kultur”. Ofta brukas det just för att markera icke-gemenskap eller icke-tillhörighet 
(Kalonaityté 2014: 85), exempelvis i samband med flyktingar och nyanlända, där distinktionerna 
mellan etnicitet, nationalitet och kultur tenderar att vara sammanblandade och oklara. 
Fortfarande gäller för nyanlända att visa sig villig att bli ”svensk” enligt en stereotyp modell – 
språket, ”svenska” värderingar, traditioner, samhällsförståelse och demokratiform ställs som 
självklara krav. 

I relation till integrations- eller inkluderingsprocesser innebär det att det finns goda anledningar 
att betänka förslaget om den dubbelsidiga sociala relation som Support Group eftersträvar för att 
undvika förenklade uppfattningar om att invandrare som grupp ska, kan och bör anpassa sig till 
”svenskar” som grupp. Det innebär en utmaning av den assimileringstanke som fortfarande 
utmärker rådande integrationspolitik (Se t ex de los Reyes & Kamali 2005). Darvishpour & 
Westins formulerar utmaningen som att det är just assimileringstanken, som behöver förändras 
till att vi istället börjar tala om ”svenskars” integration i ett mångkulturellt samhälle (2015: 21). 
 
Support Groups bärande idé kan tolkas i en sådan riktning. Den uttryckliga viljan att bygga 
inkluderingsarbete på idén om jämlikhet, att asylsökande ska ses som likvärdiga aktörer, kan sägas 
vara en annan form av grundtanke än den som nationell integrationspolitik och många 
frivilligorganisationer verkar basera sitt arbete på. De senare utövar en slags solidaritet, eller 
medkännande, i form av välgörenhet riktat till dem som har svårt, som behöver hjälpas, vilket per 
definition bygger på den enes beroende av den andre, medan den solidaritet som Support Group 
åberopar bygger på ett ömsesidigt beroende, samarbete och sammanhållning (Liedman 1999: 35, 
55). Ambitionen är då ett slags pluralistiskt samhälle, utmärkt av strukturell rättvisa och kulturell 
samlevnad, ömsesidiga relationer och engagemang, en samvaro som sträcker sig bortom snäva 
nationella definitioner av grupper. Idén är förståelig, men problemet är att kulturella 
föreställningar inte kan bortses från så lätt, de är starkt etablerade, essentiella och normerande, 
och kan därmed motverka förståelse av kultur och identitet som rörliga, föränderliga och 
situationella positioner.  
 
För att göra ett sådant samhälle möjligt måste såväl infödda som nytillkomna engagera sig i 
arbetet med att hitta andra grunder för tillhörighet och samlevnad (Jfr Hellgren 2015: 121). En 
potentiellt framkomlig väg för att underminera den exkludering och diskriminering som dessa 
former av kategorisering kan leda till är att etablera och använda oss av mer rörliga förståelser 
och begrepp för människors identifikationer och tillhörigheter, som motsvarar den komplexitet 
och föränderlighet som dessa fenomen egentligen utmärks av (Se t ex Hall 1996, Wikström 
2009). Att verkligen förändra dessa relationer har sina kostnader, om övriga aktörer accepterar 
kraven på jämlikhet så innebär det att de också måste dela med sig av resurser, inflytande och 
handlingsutrymme. Möjliga vinster, som socialt avspända och hållbara relationer, diskuteras 
sällan. 
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Det är tänkbart att både praktiska aspekter och synen på nyanlända människor, migrations- och 
inkluderingsfrågan i bred bemärkelse, kan komma att utvecklas på ett positivt sätt om 
självorganisering utvecklas till nya metoder för mottagande. Avgörande är hur myndigheter och 
alla övriga medborgare lyckas bemöta, ge utrymme för och ta tillvara den konstruktiva kraft som 
skapas av självorganiseringen.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Intervjuguide frivilligorganisationer och övriga 
 
 
Biografiska uppgifter:  

- ålder, utbildning, yrke, organisationstillhörighet 

 
Arbetet på Restad Gård: 

- När kunskap om Restad Gård som asylmottagning?  
- När involverad, varför och hur? 
- Hur många asylsökande, vilka förutsättningar för de asylsökande (vid start – beskriv 

boendesituation, platsen, förutsättningarna), vilka grupper kom, vilka engagerade sig, 
motiv till engagemang bland 
asylsökande/stödpersoner/hyresvärd/migrationsverk/kommun/frivilligorganisationer? 

- Samarbete med vilka? 
- Asylsökandes önskemål? 
- Val av insatser/aktiviteter tillsammans med vilka? (internt) 
- Val av insatser/aktiviteter tillsammans med vilka? (externt) 
- Antal volontärer (internt och uppgifter) 
- Antal volontärer (externa och uppgifter) 
- Vem/vilka leder/driver arbetet? Hur?  
- Organisering? 
- Positiva/negativa erfarenheter? Hinder/möjligheter? 
- Nyhetsrapporteringen 

 
Support Group: 

- Bildades när, av vilka, varför? Förändras verksamheten av organisering? Hur? 
- Vilka insatser, organisation 
- Möten migrationsverk, kommun, hyresvärd, civilsamhälle 
- Reaktioner civilsamhälle 
- Tillgång till volontärer 
- Hösten 2015 – antal nyanlända ökar dramatiskt – beskriv situationen – organisationen  
- Nyhetsrapporteringen 
- Aktiviteter, arbetsdelning, organisation 
- Kontakter internt/externt 
- Vilka grupper deltar och varför? 
- Vem/vilka driver frågor om praktik, double cup etc. 
- Nyhetsrapportering? 
- Studiebesök? 
- Nationella och internationella besök/rapportering? 
- Språkkurser, klädförråd, matdistribution, aktiviteter 
- Civilsamhällets intresse? 
- Stöd till enskilda grupper (yrken, barn, kvinnor, akademiker etc.) 
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- Intresse från akademien etc. 
 

Support Group Network (sommar 2016) 
- Nya förutsättningar, föreningskunskap, ny organisation, roller? 
- Vad innebär Network, vilka idéer, ambitioner, möjligheter 
- Inkluderas organisationer, civilsamhälle, volontärer 
- Samverkan tillkommande organisationer 
- Hur många involverade i SGN, var? Vilka? 

 
Utflyttning/inflyttning: 

- 2014, 15 viss stabilitet ej beslut, 2016 utflyttning p g a kommunplaceringar, SG-personer 
flyttar ut från campen 

- Nya grupper tillkommer, vilka, andra förutsättningar? 
- Hur organisera nya – svårigheter/möjligheter? 
- Samarbete hyresvärd (språkkurser) 
- Samarbete organisationer, kommun, Migrationsverk etc. 

Övrigt: 
- Hinder 
- Möjligheter 
- Framtid  

 
 
Bilaga 2. Frågor till aktiva inom Support Group, Restad Gård 
 
 

Om dig 
Biografiska uppgifter: 

- Ålder 
- Utbildning & yrke 
- Härkomst 
- Anledning till flytt/flykt 
- Hur/när du kom till Sverige 

 
Nyanländ 

- Upplevelser av det första mottagandet i Sverige – bemötande, information, placering. 
- Vad hände när du anlände till Restad? Praktiskt, socialt, myndigheters agerande. 
- Berätta om den första tiden på Restad. 

 
 

Om Support Group 
Start 

- Hur kom du i kontakt med SG? Motiv? 
- Vilka bildades SG, när, varför, inspiration, antal? 
- Hur tänkte ni kring organisering av verksamheten?  
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- Definition av huvudsyfte (olika slags mål/från få el alla på R) och arbetsmetoder? 
Fördelning av ansvar? 

- Förändras verksamheten på Restad av organisering? Hur? 
- Vad möjliggjorde/hindrade? 
- Vilka insatser/aktiviteter har gjorts/görs? Varför just dessa? Hur kom ni fram till det? 
- Reaktioner from omgivande samhälle – civil/grannar, myndigheter? Förändringar? 
- Hur hanterade ni ev. reaktioner? 
- Samverkan med Migrationsverk, kommun, hyresvärd, civilsamhälle? Hur? Hur har det 

fungerat? Diskuterat ansvarsfrågor? 
- Hur ser ni på er roll i relation till övriga? Internt/externt? 
- Hur rekryterade ni volontärer? 
- Utveckling av SG?  

 
Vilka är ni? 

- Vilka människor/grupper har engagerats/engagerats sig?  
- Något som förenar/skiljer dem åt? 
- Vad tror du om anledning till o/intresse? 
- Har ni strävat efter viss sammansättning? 
- Konsekvenser av sammansättning? 
- Hur förstått/hanterat ev. problem kring detta? 

 

Hösten 2015 - utmaningar 
- Antal nyanlända ökar dramatiskt – beskriv situationen – vad gjorde ni? 
- Nyhetsrapporteringen – hur påverkat/hanterat? 
- Förändring av aktiviteter, arbetsdelning, organisation? 
- Hinder/möjligheter för? 
- Kontakter/samverkan internt/externt? 
- Studiebesök SG? Erfarenheter av? 
- Nationella och internationella besök/rapportering? 
- Civilsamhällets intresse? 
- Stöd till enskilda grupper (yrken, barn, kvinnor, akademiker etc.) 
- Intresse från akademien/andra? 

 
 

Support Group Network (sommar 2016) 
- Nya förutsättningar, föreningskunskap, ny organisation, roller? Beskriv skedet. 
- Vad innebär Network/nya organiseringen, vilka idéer, ambitioner, möjligheter? 
- Inkluderas organisationer, civilsamhälle, volontärer? På nya sätt? 
- Utökad samverkan/tillkommande organisationer? 
- Hur många involverade i SGN, var? Vilka? 

 
Aktuella förutsättningar 

- Vad händer när människor kommer till/flyttar vidare? 
- Viktigaste utmaningar/ förutsättningar nu? 
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- Hur organisera nya? Hantera uppkomna svårigheter? 
- Påverkan på samarbete med hyresvärd, organisationer, kommun, Migrationsverk etc.? 
- Resursbehov – kunskaper, annat? 
- Planer för framtiden, internt/externt? 

 
Upplevda resultat? 

- Vad ser ni som främsta resultat? 
- Hur påverkar (relationer till) myndigheter/organisationer, övrig 

omgivning/privatpersoner? 
- Hur påverkat inkluderingsprocessen? 
- Har era insatser tagits tillvara? Vad/hur skulle det kunna göras bättre? 
- Spridning av idéer/metoder? 
- Hur påverkat asylsökandes: 

a) situation 
b) förhållningssätt, identitet 
c) syn på övriga aktörer 
d) medborgerlig rättvisa och inflytande 
e) bemötande fr omvärld- kulturell respekt 
f) hälsa och välbefinnande 
g) Sverige i stort, relation asylsökande – befintlig befolkning, exv. social hållbarhet 
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