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Sammanfattning

Huvudsyftet med uppsatsen ”Bortom grisar och planeter” är att belysa några flyktingars och
informatörers uppfattningar om vad kultur är samt hur människors förförståelser och
förväntningar om varandra kan ta sig uttryck. Det konkreta mötet mellan personer under
Flyktingenhetens samhälls- samt föräldrakurs bearbetas med hjälp av en djupare förståelse av
begreppet kultur.

Undersökningen är kvalitativ och information från deltagande observationer samt intervjuer
bearbetas med hjälp av kulturbegreppet. I diskussionen behandlas olika kurstillfällen samt
intervjuer med personer, som i slutdiskussionen till sist analyseras. I diskussionen
framkommer bland annat att det finns olika uppfattningar om begreppet kultur. En uppfattning
om att kultur handlar om traditioner och människors ursprung. En annan uppfattning om att
kultur ständigt förändras. Vid ett kurstillfälle diskuterar deltagarna exempelvis barn och
svenska skolan. Deltagarnas uppfattningar om ”det svenska sättet” förändras under
diskussionens gång på grund av åsiktsutbyte sinsemellan.

Kulturer, kan ses på två sätt, nämligen som statiska boxar eller som öppna och ständigt
föränderliga. Det förra sättet anses till viss del vara fördomsfullt, då det fokuserar på
skillnader mer än de likheter som faktiskt finns mellan människor. Det framkommer att
”boxsättet” och ”det öppna sättet” är förenliga med två tillvägagångssätt att framföra
information på under kurserna på Flyktingenheten. Det mer öppna sättet, då diskussion är i
fokus samt ett sätt då de som informerar använder sig av ”boxsättet”, det vill säga då
skillnader mellan kulturer kommer i fokus. Så småningom sammankopplas boxar med
essentialistiska berättelser som, i andra sammanhang än på Flyktingenheten, inte alltid leder
till något gott. På Flyktingenheten kan de essentialistiska berättelserna emellertid bana vägen
för något som är mer kreativt än berättelsen i sig. Genom att personer använder sig av
boxar/essentialistiska berättelser med balans och försiktighet kan de bana vägen för en
utveckling som främjar tolerans och förståelse mellan människor.



Inledning

Mitt intresse för andra kulturer har styrt mitt ämnesval. Kultur är ett ord som används flitigt,
men vad betyder det egentligen? För mig handlar kultur om den sociala miljön vi växer upp i,
det kan också handla om trosföreställningar, historia, värderingar eller regler i samhället. I ett
samhälle eller i en kultur finns det oskrivna regler. De här reglerna är sällan uttalade, de bara
finns där och alla som är invigda i just den kulturen vet reglerna. För den oinvigde kan
existensen av dessa regler vara omöjliga att ens uppfatta. Olika länder kan ha olika kulturer,
olika grupper i ett samhälle, ett land kan bestå av flera subkulturer. Det betyder för mig att det
är omöjligt att generalisera en grupp människor bara för att de kommer från samma land eller
har samma religion. En lärare jag hade på en föreläsning i religionsvetenskap menade att det
finns lika många olika tolkningar av islam som det finns muslimer. Detta är mycket talande,
anser jag. Alla människor har sina speciella unika egenskaper och personer tolkar situationer
på olika sätt, vilket är viktigt att hålla i minnet vid diskussioner om olika kulturer.
Förändringar sker ständigt, olika länder påverkar varandra när det gäller politik, ekonomi och
samhällsstrukturer. En kultur är inte statisk, vi människor och det samhälle vi lever i existerar
i en kontext, vi människor, individen och dess omgivning, olika samhällen påverkar varandra.
Det här, är min övertygelse.

Egna erfarenheter av andra, främmande kulturer har gjort mig än mer intresserad av möten,
möten mellan människor. Egna erfarenheter av att inte förstå ett främmande samhälles
oskrivna regler, erfarenheter av att göra bort mig för att jag helt enkelt inte visste, har gjort att
jag ägnat många tankar kring kulturmöten. Att få närma sig andra kulturer innebär, anser jag,
på samma gång att upprätta en distans till sin egen, vilket i det avseendet ger dubbel vinst.
Genom att försöka förstå ett annat samhälle eller en annan kultur, tänker vi oundvikligen på
vårt eget, vi jämför, begrundar och gör upptäckter. Det, tycker jag, är högst berikande för
förståelsen av andra människor och samhällen, men också för förståelsen av sitt eget samhälle
och av sig själv.

Sverige tar emot flyktingar och invandrare från olika delar av världen. De som kommer som
flyktingar har flytt från sitt land av olika orsaker och behöver skydd. De kan söka asyl i
Sverige. Migrationsverket är den instans som beslutar om flyktingarna får stanna i landet eller
inte. Väntan är ofta lång, många får vänta i ett, två år innan de får beskedet om
uppehållstillstånd, några får vända hem igen, andra får stanna. För dem som får stanna börjar
introduktionen till det svenska samhället.

1997 beslutade riksdagen om mål och inriktning för integrationspolitiken
(Näringsdepartementet, 2002). Beslutet innebar att den generella politiken skall utformas efter
samhällets etniska och kulturella mångfald. Särlösningar för invandrare skall endast avse den
första tiden i Sverige.

Integrationspolitikens mål är följande (Integrationsverket, 2003):



� Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla, oavsett etnisk och kulturell
bakgrund.

� En samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund.
� En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och som

alla, oavsett bakgrund, ska vara delaktiga och medansvariga för.

Inriktningen på integrationspolitiken är … att ge stöd till individers egen försörjning och
delaktighet i samhället, värna grundläggande demokratiska värden och verka för kvinnors
och mäns lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och motverka etnisk diskriminering,
främlingsfientlighet och rasism (Näringsdepartementet, 2002, s.5).

När flyktingarna får uppehållstillstånd får dem som vill kontakt med en flyktingenhet, där de
får träffa en flyktingkonsulent. På flyktingenheten skall de få hjälp med att integreras i det
svenska samhället. Enligt mig verkar det inte helt lätt, ofta får dessa personer lägenheter i
redan segregerade områden. En person på Stadskansliets flyktingadministration i Göteborg
(personlig kommunikation, 6 maj, 2003) berättade att 70,9 % av invandrarna i Göteborg var,
år 2002, bosatta i de nordöstra delarna av staden, som exempelvis i Angered, Hjällbo och
Hammarkullen. Det är på Flyktingenheten Nordost som min studie börjar.

Bakgrund

Innan jag ger läsaren en bild av Flyktingenheten Nordost och dess verksamhet, redogör jag för
den bakgrund samt de mål som styr flyktingenheternas verksamheter.

Integrationsverket

Integrationsverket inrättades 1997 och fick till uppgift att verka för introduktionen, det vill
säga introduktionen till det svenska samhället, för nyanlända flyktingar. Ännu en uppgift
tillföll denna nya myndighet, nämligen att främja integration samt att följa tillståndet och
utvecklingen inom olika samhällssektorer i förhållande till de integrationspolitiska målen
(Näringsdepartementet, 2002). Verket har det övergripande ansvaret för att statens
integrationspolitiska mål och synsätt får genomslag på olika samhällsområden
(Integrationsverket, 2001).

Integrationsverket beskriver integration som både ett mål och som en eller flera processer,
integrationen är ett livsprojekt som är beroende av individens egna mål, syften och
förutsättningar. För dem som bosätter sig i Sverige gäller det att hitta en strategi för att ingå i
en ny gemenskap utan att göra våld på sin kulturella och etniska identitet.  Det i sin tur
förutsätter en viss, ömsesidig process (Integrationsverket, 2003).

Med utgångspunkt för de nationella målen för introduktionen av flyktingar, avser
Integrationsverket, som också bidrar med metodstöd, att följa upp och utvärdera
introduktionen, särskilt kommunernas introduktion för flyktingar och andra nyanlända
invandrare. Kommuner och andra myndigheter ska vid behov tillhandahålla uppgifter åt
Integrationsverket som i sin tur ska återföra resultaten till kommuner och myndigheter så att
introduktionsinsatserna utvecklas. Varje kommun och myndighet bör även göra egna
uppföljningar och utvärderingar. Uppföljningen ska ske tillsammans med de nyanlända, med
syfte att förbättra och individualisera introduktionens innehåll. Efter avslutad introduktion ska



kommunen utvärdera resultatet. Introduktionstiden är högst två år, men kan förlängas med
hänsyn till den enskildes behov (Integrationsverket, 2001).

Det övergripande målet som Integrationsverket har satt upp för introduktionen av flyktingar
lyder så här (ibid.1): Samhällets introduktion för flyktingar och andra nyanlända invandrare
ger den enskilde förutsättningar att försörja sig själv och bli delaktig i det svenska samhället.

Integrationsverket har specificerat det övergripande målet till en mängd mål och delmål, för
vilka jag delvis kommer att redogöra för här. Målen handlar bland annat om att den nyanlände
efter avslutad introduktion är etablerad i svenskt arbets- och samhällsliv. Detta förutser
kunskaper och erfarenheter om det svenska samhället, dess arbetsliv samt kunskaper i det
svenska språket. Dessa kunskaper skall dessutom vara relaterade till individens kompetens,
livssituation och förutsättningar för egen försörjning. Delmålen innebär bland annat att vuxna
invandrare skall ha kunskaper om svenska samhällsförhållanden, medborgeliga friheter,
rättigheter och skyldigheter. Kunskaperna i svenska språket skall vara såpass goda att språket
fungerar som ett kommunikationsmedel i vardagsliv, yrkesliv samt vid utbildning. De
nyanlända skall ha tidig och för personen relevant kontakt med svenkt arbets- och föreningsliv
och den enskildes tidigare yrkeskompetens och utbildning skall vara värderad (ibid.).

Inom ramen för det kommunala introduktionsprogrammet skall kommunen tillsammans med
den nyanlände gemensamt utforma en individuell introduktionsplan. Båda ansvarar för om
den blir framgångsrik eller inte. Introduktionen måste uppfylla följande kriterier (ibid.):

� En individuell introduktionsplan utformas tillsammans med den nyanlände.
� Val av innehåll, pedagogik och metodik i svenskundervisningen styrs i första hand av

den enskildes behov och förutsättningar. Detta bör leda till en mångfald av lösningar
avseende såväl innehåll som former för undervisningen.

� Arbetsförmedlingen ger individen rådgivning för att inriktningen på
introduktionsprogrammet ska vara arbetslivsorienterad.

� Arbetsförmedlingen erbjuder och bekostar de program och stöd som är möjliga och
som kan underlätta den enskildes inträde på arbetsmarknaden.

� Kommunen erbjuder arbetsplatsförlagd introduktion som ett alternativ för personer
som har utbildning i ett yrke.

� Kommunen och Arbetsförmedlingen samverkar och erbjuder personer som har svårt
att lära sig svenska genom språkstudier möjlighet att delta i sysselsättnings- och
språkprogram.

� Andra myndigheter erbjuder inom ramen för den generella politiken en lika god
service till de nyanlända som för övriga medborgare.

� Kommuner, myndigheter och andra berörda aktörer samordnar sitt arbete så att det
för den enskilde blir tydligt att alla arbetar mot gemensamt uppsatta mål.

Flyktingenheten

Den tidigare Invandrarförvaltningen i Göteborg delades 1997 upp i tre enheter, som kom att
kallas för flyktingenheter. Dessa är belägna i Gunnared, Biskopsgården och Frölunda.
Flyktingenheten Nordost (Gunnared) tar emot cirka 75 % av alla flyktingar i Göteborg och är
                                                          
1 I dokumentet anges inga sidor.



därmed den största av de tre enheterna. Detta beror på att många flyktingar bor i Gunnared
med omnejd.

Flyktingenheten Nordost är en instans dit flyktingar som har fått uppehållstillstånd kan vända
sig till. De får information om verksamheten via Migrationsverket som de har kontakt med
innan de får sitt tillstånd. Det är frivilligt att komma till flyktingenheten (FE). Personer som
kommer dit blir tilldelade en flyktingkonsulent, som de sedan träffar cirka tre gånger/år. I
samband med kontakten på FE får de även en så kallad introduktionsersättning, för att kunna
försörja sig, som de inte får om dem väljer att inte komma. Då blir de istället hänvisade till
socialkontor för att söka ersättning. För att få sin introduktionsersättning måste personen
uppfylla vissa krav. Dessa krav/skyldigheter utformas i en individuell introduktionsplan
tillsammans med flyktingen. I planen ingår att personen måste gå Flyktingenhetens
samhällskurs, för att ta del av information om det svenska samhället.

Flyktingarna delas in i olika språkgrupper, det tas också hänsyn till personers utbildningsnivå.
Gruppen får sedan information om det svenska samhället. Samhällskursen, som behandlar
teman som till exempel svenska för invandrare (Sfi), tandvård, sjukvård, är sammanlagt vid
sju tillfällen. Föräldrar får gå ytterligare en kurs för att få så kallad föräldrainformation
sammanlagt fem gånger. Föräldrakursen består av information om barnavårdscentraler,
förskola och daghem, tandhygien, barns- och föräldrars rättigheter och skyldigheter samt hur
det är att vara barn och förälder i ett nytt land.

Flyktingkonsulenterna är indelade i sju specialiseringsgrupper: arbetsmarknadsgruppen,
utbildningsgruppen, hälsogruppen, fritid/föreningsgruppen, flyktingguidsgruppen, barn- och
ungdomsgruppen och mottagningsgruppen. Det är personal ur dessa grupper som ger
information om sina teman på samhällskursen och föräldrakursen. Ibland bjuder
flyktingkonsulenterna in andra sakkunniga personer utifrån som ger information, till exempel
en sköterska från en barnavårdscentral. Mottagningsgruppen är den grupp som börjar med att
informera om vilka områden/vilken information som kommer att behandlas under kursen.
För att göra det enklare kommer jag fortsättningsvis att kalla alla personer som informerar på
kurserna för informatörer.

Flyktingenheten har arbetat med samhälls- och föräldrakurser sedan hösten 2002. Kurserna är
därför under ständigt omformande och personalen prövar hela tiden nya idéer och nya grepp,
både vad gäller innehåll samt framförande av informationen. Nedan vill jag ge en kortare
resumé av två utvärderingar som gjorts och är, som jag uppfattar, en anledning till att
Flyktingenheten Nordost, genom kurserna, vill förbättra introduktionen för flyktingar.

Utvärderingar av introduktionsverksamheten

Riksrevisionsverket

Riksrevisionsverket (RRV) är statens centrala myndighet för revision och granskning av
statliga myndigheter, statliga bolag, stiftelser, affärsdrivande verk samt andra institutioner där
staten är huvudman. RRV förser även regering, riksdag och myndighetsledningar med
beslutsunderlag i form av fakta och rekommendationer. Verkets uppgift är att visa hur något
har gått till. Genom granskningarna vill RRV bidra med att statens medel används på bästa
sätt (RRV, 2003-02-12).



Riksrevisionsverket (2002) har gjort en utvärdering av tjugo olika kommuner, som heter Att
etablera sig i Sverige. En granskning av introduktionsverksamheten för flyktingar och deras
anhöriga. Utvärderingens syfte var att undersöka … i vilken mån insatserna i samband med
kommunernas introduktionsverksamhet kan anses ha underlättat för nyanlända invandrare att
etablera sig i Sverige (ibid. s. 8).

I undersökningen granskade verket individuella introduktionsplaner i olika kommuner samt
intervjuade tjänstemän, företrädare på arbetsförmedlingen (AF), svenska för invandrare (sfi)
samt personer med flyktingbakgrund. Verket har även undersökt vilka hinder det finns för
nyanlända invandrare att tillgodogöra sig introduktionen.

Verkets bedömning är att introduktionsverksamhetens förmåga att ge flyktingar och deras
anhöriga förutsättningar att snabbt etablera sig i samhället bör förbättras. Förbättringarna
gäller främst samverkan mellan olika aktörer inblandade i introduktionen. Det finns enligt
RRV brister i Migrationsverkets information till kommunerna om individernas bakgrund och
förvärvad kunskap under tiden de väntar på uppehållstillstånd. Det visar sig också att
kommunerna och företrädarna för ”svenska för invandrare” har ett svalt intresse för vad
individerna läst och erfarit inom Migrationsverkets organiserade verksamhet. Detta kan för
individer innebära att de får en upplevelse om att de börjar om på nytt när kommunen tar över
ansvaret i processen. RRV anser att sammansättning av så kallade tvärfackliga team, med
aktörer som har olika kompetens, som samarbetar, skulle öka sannolikheten för att planering
och genomförande av introduktionen blir effektivare.

Granskningen av de enskilda introduktionsplanerna visar att de är för allmänna och saknar
uppföljningsbara mål. Introduktionen präglas av brist på variation och blir i många fall
identisk för en stor del av individerna. De individuella planerna skall fungera som instrument
för samordnad planering och dialog, men har enligt verket reducerats till en formalitet, en
pappersprodukt och RRV bedömer att det finns anledning att överväga förändringar av
förordning om statlig ersättning för flyktingmottagande. Skälet till det är att få till stånd ökade
krav på kommunerna när det gäller introduktionsplanens innehåll och utformning och
möjligheter för Integrationsverket att följa upp kvaliteten i verksamheten. Det enda kravet
staten ställer på kommunerna för närvarande är att individuella introduktionsplaner upprättas.
Det är villkoret för utbetalningen av ersättning till kommunerna vid flyktingmottagande.

Annan utvärdering

Ännu en utvärdering har gjorts nyligen, av B. Niklasson, Stadskansliet i Göteborg (2002).
Syftet med den här utvärderingen var att studera den kommunala organisationen kring
introduktionsprogrammet för flyktingar samt att titta närmare på hur samverkan fungerar
mellan externa aktörer idag.

Utredningen uppmärksammar ungefär samma saker som RRV: s utvärdering, bland annat att
de kommunala aktörerna inte har hittat någon bra gemensam samverkansform kring
introduktionsplanen, heller inte kring uppföljning. Undersökningen visar dock att det finns en
stor medvetenhet om problematiken samt en vilja till förändring och ökad samverkan hos alla
aktörer.



Problemformulering och syfte

Jag är intresserad av att studera mötet mellan flyktingar och de personer (informatörer) som
informerar på Flyktingenhetens samhälls- samt föräldrakurs. Med möten menar jag det möte
som uppstår när människor kommunicerar med varandra utifrån olika perspektiv.

På Flyktingenhetens kurser möts personer från olika delar av världen. Vad anser flyktingarna
om den information de får? Vad tänker de om Sverige och vad får de för uppfattning av
informationen under introduktionsperioden? Ännu ett perspektiv är intressant, nämligen vad
informatörerna tänker om flyktingarna och varför de ger den information de ger. Vad är det
egentligen som händer i mötet mellan dessa människor?  Bakom alla dessa spörsmål ligger
frågan om hur vi människor förstår vår kultur. Där vi växer upp skapas våra referensramar
(Wiklund, 1998) för hur vi uppfattar oss själva och därmed också hur vi uppfattar vår
omvärld. Vad är egentligen kultur och hur uppfattar vi det som är främmande för oss?

Huvudsyftet med den här studien är att belysa några flyktingars och informatörers
uppfattningar om vad kultur är samt hur människors förförståelser och förväntningar om
varandra kan ta sig uttryck. Det konkreta mötet mellan personer under Flyktingenhetens
samhälls- samt föräldrakurs, kommer att bearbetas med hjälp av en djupare förståelse av
begreppet kultur.

Teori

Att prata om olika kulturer är inte så enkelt. I inledningen beskriver jag min egen idé om vad
kultur är. I följande avsnitt försöker jag skildra den diskussion som pågått kring
kulturbegreppet inom olika discipliner som antropologi, etnologi och sociologi. Det här för
mig även in på begreppet identitet samt på globalisering. Kulturbegreppets komplexitet skulle
kräva en studie i sig och har medfört att jag tvingats göra en lång historia kort. För läsare, väl
insatta i ämnet, kanske denna historia ter sig komprimerad, med allt för enkla förklaringar när
det gäller kultur, identitet och globalisering. För andra läsare, verkar möjligen resonemanget
komprimerat och svårt, av anledningen att ämnet är obekant. För min egen del är diskussionen
ett nödvändigt underlag för att kunna besvara min frågeställning.

Kultur kan ses på två sätt

Under 1800-talet var världen i stort upptäckt (Århem, 1994), mänskligheten kom att omfatta
alla kända folk och människan uppstod som ett enhetligt begrepp. Uppenbart var dock att
människor var olika och skillnader mellan människor formulerades i utvecklingshistoriska
termer. Överst på en utvecklingsskala stod den västerländska civilisationen, de mest
civiliserade och lägst på skalan fanns naturfolken, de mest primitiva. Antropologin föddes



som vetenskap i den intellektuella miljön och såg som sin uppgift att utforska de primitiva
folken som levde utanför den västerländska civilisationen. Målet var att rekonstruera
kulturutvecklingen från dess primitiva urstadium till den samtida civilisationen. En annan
uppgift var att kartlägga det mänskliga medvetandets väg från det mystiska till det rationella
förnuftet som kännetecknade den civiliserade människan. Evolutionens människosyn hörde
ihop med medvetande, kultur, förnuft och samhälle. De primitiva kulturerna presenterades,
enligt Århem, som ofullgångna varianter av vår egen civilisation. Berättelser om primitiva
kulturer var också en nostalgisk reflektion över det som hade gått förlorat med civilisationens
framväxt, de primitiva folken var det vi själva inte var längre. Författaren hävdar att den
västerländska självbilden alltid har byggt på okunnigheten om det främmande och att
okunnigheten gav upphov till fantasier om det främmande som i sin tur underbyggde vår
eurocentriska världsbild. Fördomar befästes och gav dem dessutom vetenskaplig legitimitet.
Jag citerar: Föreställningen om de primitiva folken var en del av den västerländska
civilisationens världsbild- och är det i hög grad fortfarande (s.11).

Under 1980-talet växte kritiken mot den ensidiga bild av kulturer och samhällen som system
och tidlösa strukturer. Kulturer kom istället att handla om sociala processer, mellanmänskliga
relationer samt konkreta situationer som formar, omformar och genererar. Kulturer sågs heller
inte längre som homogena, de kunde variera med kön, ålder och klass samt grupptillhörighet.
Århem menar att kritiken förändrade synen på kultur. Han menar att  Kulturen ses som
situationellt och kontextuellt konstruerad, men också som en mångtydig historisk och
ideologisk konstruktion som individer aktivt och kritiskt förhåller sig till (ibid. s. 18).

Ehn och Löfgren (1996) diskuterar kulturbegreppet och menar att det tidigare fanns en
förväntan på att etnologer, som gav sig ut på fältet skulle komma tillbaka med ”en kultur”, i
egenskap av ett mönster, ett system av sedvänjor och traditioner, tänkesätt eller värderingar.
Kultur blev ett begrepp som innebar att forskaren skulle frilägga livsformer och tankemönster
och visa på deras inre sammanhang. Författarna skriver: Detta innebar alltid en förenkling, ett
förtydligande av vissa drag, men medförde även att man valde att bortse från det oordnade,
motsägelsefulla, mångtydiga och osammanhängande i människors sätt att leva och tänka (s.
63).

Begreppet kulturell identitet kom att användas under 1980-talet på grund av missnöjet med
kulturbegreppets begränsade användbarhet. Ehn och Löfgren (1996) menar att istället för att
utgå från en väl avgränsad tankegemenskap, så utgick identitetsbegreppet från individen. De
skriver: Tyngdpunkten lades på hur olika människor personligen bearbetade existerande
kulturella stoff inom givna ramar (s.63). Identitet är något som skapas i mötet med andra
genom en läroprocess som skiftar mellan olika tidsåldrar, livscykelfaser och sociala grupper.
Författarna hävdar att människor inte lever inneslutna i sin kultur, utan i skilda situationer och
livsskeden. I dessa situationer och skeden kan de använda sig av olika kulturella former.

Det finns således två sätt att se på kultur. Det ena är att se kulturer som statiska och
beständiga, som boxar. Det andra sättet är att se kulturer som öppna och i ständig process.

Nationell identitet

Även identitetsbegreppet har skapat diskussioner. Hall (1992) menar att nationella identiteter
inte är något som människor föds med, men som bildas av det som blir representerat för oss.
Människor är inte endast medborgare i en nation, utan deltar i en framställd idé av nationen.



Nationen är en riktning, ett sätt att konstruera mening som både influerar och organiserar
människors handlingar samt deras föreställningar om sig själva. Nationella kulturer
konstruerar mening om nationen som vi människor kan identifiera oss med. Denna mening
kan konstrueras genom berättelser om nationen genom historia, litteratur, media, men också
genom att den nationella identiteten presenteras som ursprunglig, statisk och evig. Det finns
också, enligt Hall, påhittade traditioner som till exempel speciella ritualer som genom
repetition söker inpränta vissa värderingar, uppföranden och normer. Idén om nationell
identitet är dessutom grundad på att det finns ett rent och originellt folk. Hall hävdar
emellertid att det sällan är ursprungsfolket som har makt i en nation och menar att den
kulturella nationen även kan vara en struktur för kulturell makt. Författaren skriver att många
moderna nationer, som tidigare bestod av oförenliga kulturer, har blivit enade genom
erövringar och förtryck där kulturer, seder, språk och traditioner blev kuvade. Först vid
kolonialiseringen av olika länder upprättades nationer och gränser. Nationer upprättade lagar
och förordningar med mera, som inte tidigare hade existerat i det landet. I själva verket
kanske människor tillhörde olika klaner eller etniska grupper som alla hade olika seder och
bruk.

Istället för att tänka på nationella kulturer som att de är enade bör vi, enligt Hall, tänka på dem
... as a discursive device which represents difference as unity or identity. They are cross-cut
by deep internal divisions and differences, and ´unified only through the exercise of different
forms of power (ibid., s.297). Vad Hall menar är alltså att vi ska se nationella kulturer som
osammanhängande anordningar som representerar olikheter, djupa inhemska skiljaktigheter
och att nationer är enade endast på grund av utövandet av makt. Hall säger att till exempel
västra Europa inte har några enade nationer sammansatt av ett enat folk, han menar att alla
moderna nationer är kulturella hybrider. Därför går det inte med att prata om ett enat folk som
har samma etnicitet, det vill säga kulturella drag, som till exempel språk, religion, seder och
traditioner.

Identitetsbegreppet har enligt Hall (1992) förändrats genom tiderna. Det går att prata om tre
olika typer av identitet, vilka jag nu ska försöka redogöra för. Under upplysningen så
uppfattades människan som en centrerad individ med handlingskraft, begåvning, förstånd och
medvetenhet. Dessa egenskaper föddes människan med och de förändrades inte under
livstiden. Det var en individualistisk föreställning av individen och hans (under upplysningen
var subjekten ofta beskrivna som manliga) identitet. Denna typ av identitet kallar Hall för
”enlightenment subject”. Tiderna förändrades och individen (sociological subject) uppfattades
börja spegla den växande komplexiteten av den moderna världen. Individen blir nu formad i
interaktion med andra människor och med samhället, som förmedlar värden, symboler och
mening till individen. Insidan och utsidan av individen sammanförs och individen uppfattas ta
in föreställningar och värderingar som hjälper till att orientera de subjektiva känslorna med de
objektiva platser som finns i den sociala och kulturella världen. Människan identifierar sig nu
med sin omgivning, en struktur skapas som stabiliserar både individer och den värld de lever
i. Världen ter sig sammanhållen och förutsägbar. Nu, idag, börjar identiteten bli fragmenterad
på grund av att världen förändras både strukturellt och institutionellt. Världen som vi tidigare
kunde identifiera oss med har blivit öppen och problematisk. Den postmoderna individen
(post-modern subject) har inte någon fast identitet. Identiteten blir rörlig, formad och
transformerad till det som blir representerat och framfört i det kulturella system som omger
oss. Subjektet är inte längre sammanhängande, utan antar olika identiteter. Inom oss finns
motsägelsefulla identiteter som drar åt olika håll och som ständigt skiftar. Om individen
känner att hon har en sammanhängande identitet, är detta på grund av en skildring, fantasi om



sig själv. Vi människor identifierar oss, vare sig vi vill eller inte, numer med olika tillfälliga
identiteter.

Vad Hall (ibid.) vill säga med detta är att världen, människan samt människans tolkning av
världen har förändrats genom tiderna och att dagens moderna samhällen är i ständig, snabb
förändring. Globalisering är en orsak till att världen förändras. Hall citerar Giddens, som jag
tycker klarlägger detta på ett förträffligt sätt:

The modes of life brought into being by modernity have swept us away from all types of social
order in quite unprecedented fashion. In both their extensionality (´external aspects´) and
their intensionality (´ínternal aspects´) the transformations involved in modernity are more
profound than most sorts of change characteristic of prior periods. On the extensional plane
they have served to establish forms of social interconnection which span the globe; in
intensional terms they have come to alter some of the most intimate and personal features of
our day-to-day existens (ibid. s. 278).

Globaliseringen

Globaliseringen (Hall, 1992) som i sig är en process, innefattar de processer som är
verksamma på den globala arenan, som skär genom nationella gränser samt integrerar och
sammanför samhällen och organisationer i nya tids- och rums kombinationer. Detta är dock
inget nytt fenomen, menar författaren. Som jag redogjort för ovan, menar han att nationer
aldrig var så självständiga och enade som de påstod sig vara. Både skapandet av självständiga
nationer samt globaliseringsprocessen är redan djupt rotade företeelser. Detta kan, enligt Hall,
te sig motsägelsefullt vid diskussioner om globalisering.

Nu vill jag återkomma till begreppet nationell identitet och redogöra för hur Hall (ibid.) ser på
begreppet idag. De globala processer som pågår gör att världen ter sig mindre för människan.
Händelser långt borta, påverkar människor omedelbart. På grund av att världen blir allt mer
globalt beroende, förvandlas kulturella identiteter och dess kulturella koder till fragment.
Dessa betonar det dagliga, det icke-permanenta samt kulturell pluralism. Detta kan kallas för
det globalt post-moderna. Eftersom nationella kulturer blir mer utsatta för influenser utifrån är
det svårt att hålla kulturella identiteter intakta. Globaliseringen och spridningen av bland
annat konsumtion skapar nya globala och lokala identiteter. Globaliseringen är dock ojämt
distribuerad i världen, väst dominerar den globala marknaden och fattiga människor emigrerar
för att bosätta sig i västvärlden. Detta har lett till mångfald av nationella kulturer och
nationella identiteter. Mångfalden har ibland lett till att lokala identiteter har stärkts, som en
försvarsreaktion för dem som känner sig hotade genom närvaron av andra kulturer. Detta har
på sina håll lett till rasism och bildandet av nationalistiska partier eller religiös
fundamentalism. Globaliseringen har också medfört skapandet av nya identiteter. Hall
beskriver, som exempel på det, att begreppet ”black” är i England karakteristiskt både för den
afro-karibiska gemenskapen som för den asiatiska. Detta betyder inte att grupperna har
gemensam kultur, etnicitet eller språk, utan att de blir behandlade likadant av den dominanta
kulturen. Globaliseringen har alltså, enligt författaren, en mångfaldig inverkan på identiteter
samt en effekt som rubbar de stängda identiteterna i en nationell kultur.

Århem (1994) talar också om postmodernism och globalisering. Han menar att flera
antropologer numer helt vill överge kulturbegreppet av den anledningen att om kulturer inte



har gränser eller inre sammanhang, går det inte att prata om kulturer på ett meningsfullt sätt.
De antropologer som tycker så här anser att kulturbegreppet är en konstruktion som
objektiverar människor, fixerar liv i stereotypa former samt drar gränser i tid och rum där det
inte finns några. Genom att fokusera på skillnader hindrar kulturbegreppet oss från att se det
som förenar alla människor i en värld som i grunden är sammanhängande och kontinuerlig
(s. 19). Dessa kritiker vill istället lyfta fram enskilda människor och deras livssituation.

Kritiken ovan, som Århem (ibid.) kallar för ”den nya kritiken”, kan enligt författaren också
kritiseras, som i sin artikel diskuterar detta ingående. Med risk för att ge en alltför kort och
orättvis bild av författarens resonemang vill jag ändå kortfattat försöka förklara vad han
menar med kritiken mot ”den nya kritiken”. Kulturer reduceras, menar författaren, till praxis
och process, händelser och upplevelser. Det kollektivt omfattade, intersubjektiva innehållet i
socialt liv förloras ur sikte (s. 21). Författaren menar att båda sätten, det klassiska- och det
nya kritiska postmoderna sättet att se kultur, är otillräckliga, båda plattar ut verkligheten och
reducerar den. Författaren föreslår därför att de båda synsätten ska komplettera varandra. Han
menar: Lösningen är inte att bortse från det som skiljer människor och samhällen åt för att
komma åt det som är gemensamt, utan snarare att försöka begripliggöra skillnaderna (s.22).

Metod

Kvalitativ metod

I boken ”Från erfarenhet till text” (Ehn/Klein, 1994) diskuteras hur forskaren hanterar sin
subjektivitet och sin egen personliga närvaro i studiet av andra människor. En grundläggande
tanke i boken är att forskarna själva är en del av det som studeras, inte bara distanserade
åskådare. Ehn och Klein skriver att studiet av andra i viss mening är detsamma som att
studera sig själv. De skriver att Samtidigt som man undersöker andras liv, begrundar man
mer eller mindre sin egen existens (s.10). Detta har också varit min erfarenhet i den här
studien, där jag har observerat människor i en speciell situation. Att vara reflexiv, menar
författarna, gör studien mer rättvisa, än att försöka vara objektiv genom att försöka ... sopa
bort alla spår av det personligt sammansatta i den färdiga texten (s. 11). Att vara reflexiv är
enligt Ehn och Klein att vara medveten om sin egen medvetenhet.

Forskaren reagerar på sina egna observationer, detta kan kallas för motöverföring,
vederbörande blir då känslomässigt inblandad i sitt material, som också är en del av
forskaren själv. Överlappningen mellan forskaren och dem som betraktas kan väcka ångest
som oftast skjuts undan med hjälp av vetenskapliga metoder, genom redovisning av
forskningsproblem och insamlingsmetoder avskiljer forskaren lidelser och grubbel från
ämnet. Genom att inse att man även studerar sig själv i studiet av andra, bör forskaren även
granska sina egna tankar, känslor och handlingar som en del av forskningsprocessen. Detta
leder till mer subjektivitet snarare än objektivitet som annars verkar vara ett vetenskapligt
ideal. Jag citerar: Ty ju mer ”vetenskaplig” man försöker vara genom att avslöja sitt verkliga
arbetssätt, desto mindre vetenskaplig (i vedertagen mening) verkar man vara (Ehn/Klein,
1994, s. 14).

Min egen reflexivitet i arbetsprocessen tänker jag, med bakgrund av detta resonemang, ge
uttryck för i diskussionen senare i uppsatsen. Vad jag redan nu vill delge läsaren och som jag
själv anser vara intressant är att jag under min arbetsprocess har fått ”gå till botten” med vad
jag egentligen menar med olika kulturer. Uppsatsprocessen har gjort att jag, med hjälp av min



handledare, tvingats fördjupa mig i kulturbegreppet. Det här har fört mig vidare till andra
idéer än de tankar och idéer jag en gång startade med, vilket har tagit stor plats i mitt
uppsatsarbete samt skapat både förvirring och vånda.

Deltagande observation

Det finns massvis metodböcker som beskriver vad deltagande observation är. Ehn och
Löfgren (1996) menar att dessa böcker ofta förklarar hur man förbereder sig, tar kontakter,
hur man presenterar sig och sin undersökning med mera. Författarna hävdar att detta kan vara
bra att läsa som en orientering om vad som förväntas av en observatör, men att texterna ibland
handlar mer om fältarbetsideal än om den verkliga erfarenheten ute på fältet (s. 120). De
menar att deltagarobservation inte är en metod med rigorösa regler för hur data tas fram utan
mer ett sätt att använda sig själv som forskningsinstrument. Forskaren använder blicken,
hörseln, intellektet och också egna erfarenheter och minnen, sin personlighet samt förmågan
att vinna andras förtroende. I deltagarobservation är ett syfte ofta att få veta så mycket som
möjligt om dem man observerar för att förstå dem och deras verklighet. Forskaren försöker
kartlägga hur människor definierar sin verklighet och de sociala relationer de ingår i och
beskriver vidare verkligheten genom hur olika människor uppfattar den. Författarna skriver:
Syftet är inte att avgöra vilken verklighetsuppfattning som är den ”sanna”, utan snarare hur
olika perspektiv kontrasteras mot varandra eller bildar en helhet (s. 126). Det är också min
övertygelse. När det gäller människors upplevelser som jag kommer att skildra i den här
studien, genom både deltagande observation och intervjuer, finns enligt mig, inga rätt eller fel.

Så här gjorde jag

Efter att ha pratat med personalen på Flyktingenheten om deras verksamhet bestämde jag mig
för att följa en grupp flyktingar under en samhällskurs, för att göra observationer om vad som
händer i mötet mellan flyktingar och informatörer. Gruppen jag följde bestod av
persisktalande personer som kommer från Iran och Afghanistan samt en grupp personer som
pratar serbokroatiska. De personerna kommer från olika delar av forna Jugoslavien, närmare
bestämt från Bosnien och Kroatien. Parallellt med samhällskursen följde jag även en
föräldrakurs, för de personer som är föräldrar och som behöver information som rör barnen
och det svenska samhället. Här träffade jag andra, nya personer. Under föräldrakursen
förekom sammanlagt fyra olika språk; arabiska, albanska, dari och serbokroatiska. I båda
grupperna deltog både kvinnor och män. Tolkar, en för varje språkgrupp medverkade vid
varje tillfälle.

På Flyktingenheten finns ett väntrum, där alla samlas som ska till någon flyktingkonsulent
eller på gruppinformation. Jag väntade också för det mesta i väntrummet, vilket var ett
strategiskt val, för att markera att jag inte arbetade på Flyktingenheten, vilket jag ansåg vara
viktigt. Jag var noga med att presentera mig för grupperna de första kurstillfällena. Då
berättade jag även om min utbildning och varför jag skulle medverka på kurserna. Jag
berättade att jag var intresserad av att intervjua några personer, både kursdeltagare samt
informatörer. Jag påpekade att alla som ville medverka skulle vara anonyma, att jag inte
skulle nämna några namn i min studie.



Informationen ägde rum i ett konferensrum. De olika språkgrupperna samlades tillsammans
med sin tolk vid olika ändar på det stora avlånga konferensbordet. Vid föräldrakursen delades
bordet upp och placerades ut på olika ställen i rummet, för att inte grupperna skulle störas av
varandra vid tolkningen. Jag satte mig där det fanns plats. Jag var dock noga med att inte sätta
mig nära personen som informerade, för att ingen skulle uppfatta mig som arbetskamrat till
vederbörande.

Mitt fokus under observationerna var främst hur informationen framfördes. Vad det var för
information, vad den gav för reaktioner och hur den mottogs samt vilka frågor som kom upp.
Kurstillfällena såg olika ut från gång till gång. Vid de tillfällen då informatörerna arbetade
med att upprätta en dialog med gruppen antecknade jag det som jag ansåg vara intressant.
Andra gånger var det inte så mycket dialog, då informerade informatören om sitt ämne och
efterfrågade sällan kursdeltagarnas åsikter eller tankar. Då iakttog jag ansiktsuttryck,
eventuella blickar som utbyttes bland deltagarna med mera. Det gjorde jag för att försöka
bilda mig en uppfattning om hur stämningen var eller hur deltagarna uppfattade det som
informerades om, eller i stort, hela informationstillfället. Generellt försökte jag vid varje
tillfälle att vara så lyhörd som möjligt för vad som hände i samtal mellan informatör och
flyktingar samt mellan flyktingarna som deltog. Efter varje tillfälle skrev jag ned mina
reflektioner och informationens innehåll, i stora drag samt eventuella citat från samtal.

För att få fram och skildra en persons verkliga uppfattning om en situation krävs både tillit
och tid. Det hade räckt med att observera en av de två kurserna jag deltog i. Jag förstår nu att
jag i början av mitt arbete rycktes med i Flyktingenhetens entusiasm över att jag intresserade
mig för deras verksamhet. De ville att jag skulle få se så mycket som möjligt av
introduktionsinformationen, för att jag sedan skulle kunna ge respons på kurserna. Jag erbjöds
tidigt att få delta i både föräldra- och samhällskursen parallellt och tackade ja av bara farten.
På så sätt blev arbetet mer omfattande än vad det skulle kunna ha varit, för en 10
poängsuppsats.

Mitt eget deltagande på kurserna påverkade till viss del både flyktingar och informatörer. En
del informatörer uttryckte, när jag presenterade mig före informationen, en viss oro över att
jag skulle vara med för att observera. Flera berättade att kurserna inte är något färdigt
koncept, eftersom denna form för introduktion är ny och flera uttryckte att de inte hade någon
vana av att informera. Flyktingarna verkade inte vara så påverkade av min närvaro. Jag tror
likväl att vetskapen om att en person observerar allt du säger och gör samt dessutom
antecknar, gör att vem som helst kan bli hämmad. Jag har, i vetskap om att människor kan bli
misstänksamma mot mina avsikter för att observera och intervjua, försökt att vara så öppen
som möjligt med vad jag är intresserad av och vad jag kommer att skriva om i min uppsats.
Etik är viktigt i sådana här sammanhang.

Intervjuer

Mina intervjuer har varit öppna, halvstrukturerade. Före intervjuerna gjorde jag två
frågemallar, en för intervjuer med flyktingar och en för intervjuer med informatörer (se
bilagor). Tanken med frågemallarna var att de skulle vara en hjälp för mig att hålla mig till
ämnet, för att få svar på mina frågeställningar. Fyra av mina fem intervjuer är bandade, en
person ville helt enkelt inte att jag skulle använda bandspelare. Då försökte jag istället att
anteckna så mycket det gick, vilket krävde koncentration. Det gjorde att intervjun inte fick det



flöde som vid de övriga tillfällena. De fyra bandade intervjuerna har jag transkriberat, för att
få en översikt över mitt material.

Intervju eller samtal

Jag har upplevt intervjuerna olika, men de flesta har blivit som samtal som även jag har
deltagit i. Detta har också varit min strävan, att intervjun skulle vara så naturlig som möjligt.
Jag ville få igång ett samtal, där även jag kunde komma med tankar och berättelser. Jag höll
mig inte strikt till mina frågemallar, men bläddrade i dem emellanåt för att se så jag täckte in
mitt område. Många gånger upplevde jag att just detta sätt att samtala på lättade upp
stämningen och att det blev en trevlig stund, där det ena gav det andra. Ehn och Löfgren
(1996) bekräftar mitt sätt att tänka. De menar att syftet med intervjuandet är att skaffa
kunskap om hur andra människor lever och har levt, hur de tänker och vilka värderingar de
har, men att intervjun ofta blir mer än ren faktainsamling för vetenskapligt bruk. De skriver att
Den utformas gärna som ett personligt möte mellan två individer, där den ena ställer frågor
och lyssnar, medan den andra svarar och berättar (s.131). Jag anser att mina intervjuer har
haft karaktären ”personligt möte” snarare än att de har varit intervjuer där jag frågar och
personen som intervjuas svarar. Jag kommer emellertid ändå kalla dessa
möten/samtalstillfällen för intervjuer. Tillfällena skapades ju av den anledningen att jag ville
ha information rörande specifika teman.

Efteråt när jag blickar tillbaka, hade jag velat intervjua samma personer flera gånger av det
skälet att jag tror att det är svårt att få fram en persons verkliga uppfattning på bara någon
timme.

De fem intervjuer jag har haft har varit på olika platser eftersom jag har tagit hänsyn till
respektive persons önskemål om plats, deras önskemål har varit i prioritet. Jag tycker att det
har varit viktigt att intervjua på en plats där personen i fråga känner sig avslappnad och
bekväm. Den första intervjun gjorde jag i ett grupprum på Universitetsbiblioteket. En intervju
gjordes på en arbetsplats och de tre övriga har ägt rum i personernas respektive hem.

Tillfälligheter som styr

Med följande berättelse vill jag skildra den verklighet som jag fick erfara när det gäller att
hitta personer att intervjua. I mångt och mycket var det tillfälligheter som utgjorde valet av
dessa personer i min studie.

När det gäller flyktingar var vetskapen om att de redan var en utsatt grupp, skäl till att gå extra
försiktigt fram när det gällde förfrågningar om intervjuer. Det var för det mesta samma
personer som deltog under kurstillfällena och det gällde för mig att försöka få kontakt med
personer för att så småningom få intervjua dem. Det var inte lätt eftersom jag ganska tidigt
förstod att flyktingar har blivit intervjuade flertalet gånger under sin asyltid i Sverige. Jag
hade känslan av att ingen hade särskilt stor lust att låta sig intervjuas ännu en gång. Vid fjärde
tillfället på samhällskursen frågade jag en grupp persisktalande personer, medan tolken
fortfarande var kvar, om någon kunde tänka sig att bli intervjuad. En man anmälde sitt
intresse. Då jag frågade om det gick bra att banda vårt samtal, markerade mannen tydligt att
om frågorna rörde sig om politik ville han inte svara. Jag garanterade att frågorna endast rörde
informationen samt de personer som hade informerat på samhällskursen och att jag inte var



intresserad av varför han kommit till Sverige. Vi bestämde en tid för att träffas. Den andra
personen jag intervjuade är kvinna och det var också av det skälet jag frågade om jag fick
intervjua henne. Hon är från Bosnien och var en av tre kvinnor på samhällskursen, som för det
mesta hade cirka tio deltagare. Hon godtog mitt förslag om intervju direkt och vi bestämde en
tid. Den tredje personen jag frågade kunde prata engelska. Det var trevligt att ha direktkontakt
med någon och slippa att blanda in tolk, därför frågade jag om jag fick intervjua
vederbörande, som blev intresserad. Vi hade dessutom fått god kontakt eftersom vi brukade
sitta bredvid varandra under föräldrakursen.

Att prata med människor via tolk var inte alltid lätt. När det gällde att fråga om någon var
intresserad av att bli intervjuad, kunde jag inte fråga i avskildhet, utan fick passa på när
tolkarna fortfarande var närvarande. Eftersom jag ville garantera anonymitet var detta en
balansgång. Vid de tillfällen tolkarna var närvarande, kanske även informatörer var
närvarande och då kunde jag ju inte fråga flyktingarna. Jag fick helt enkelt ta tillfället i akt när
det fanns tolk samt flyktingar närvarande vid ett tillfälle när ingen informatör kunde höra. Vid
de två intervjutillfällena, då jag använde tolk, fick jag ingen direktkontakt med personerna i
fråga. Det upplevde jag ibland som ett hinder. Allt blev en tolkningsfråga. Förstod tolken mig
rätt och tolkades frågan med den känslan eller tonfallet som jag hade ställt den? Vid en av
intervjuerna svarade personen jag intervjuade på min fråga med ett ordspråk. Detta ordspråk
kunde tolken i det här fallet inte översätta. Sådana små incidenter anser jag kunde störa flödet
i samtalet. Ett annat problem uppstod när jag skulle skriva ut mina intervjuer från kassetten,
då jag upptäckte att jag inte riktigt förstod vad tolken sa på grund av att vederbörande inte
pratade så korrekt svenska. I intervjustunden trodde jag förmodligen att jag förstod, men
förståelsen för vad som yttrades kom bort när jag koncentrerade mig exakt på orden och dess
betydelse.

Att fråga informatörer om de ville bli intervjuade var lättare. Jag kunde söka upp personer
från de olika specialiseringsgrupperna efter kurserna, då de satt i sina arbetsrum. De flesta
visste vem jag var, trots att de inte själva hade deltagit under informationstillfällena. De hade
blivit informerade om, av min kontaktperson på stället, att jag skulle skriva en uppsats som
skulle handla om samhälls- samt föräldrakursen. De visste att jag var intresserad av deras
arbete och flertalet gånger under observationstiden var det flera personer som frågade hur det
gick med skrivandet. Flera berättade själva om sitt arbete med flyktingar och jag fick även
vara med om några förtroliga samtal rörande deras arbetssituation.

Två personer på Flyktingenheten nekade till intervju. Det verkade som om vetskapen om att
jag inte skulle intervjua så många, gjorde att de här personerna kände en viss oro över att de
skulle känna sig utpekade i personalgruppen. Det, tror jag, handlar om tillit både till sina
arbetskollegor samt till mig som person, de kände ju inte mig och visste inte hur jag skulle
använda informationen. Den tredje personen jag frågade var dock positiv till att låta sig
intervjuas.

En person jag intervjuade kommer från en annan instans än Flyktingenheten. Den här
personen föreslog själv ett samtal om informationen han givit på samhällskursen. När jag
senare kontaktade vederbörande via e-post för att fråga om jag fick intervjua honom, fick jag
svar tillbaka att jag var välkommen till hans arbetsplats för att intervjua honom samt hans
kollega, som också brukar hålla i information för flyktingar. Plötsligt stod jag i ett dilemma
”Är det okej att intervjua två personer samtidigt”? Jag bestämde mig för att det var okej och
tackade ja till intervjun. Intervjun skulle senare visa sig vara uttömmande och mycket
givande. Det hade varit dumt att tacka nej till detta tillfälle på grund av att jag var rädd för att



det inte var passande enligt eventuella gängse regler om intervjumetoder, vilket gjorde att jag
först tvekade.

Diskussion

I avsnitten som följer behandlas mötet mellan personer på de kurser jag observerade på
Flyktingenheten. I de olika avsnitten bearbetar jag ett eller flera kurstillfällen samt delar av
intervjuer och samtal jag haft med olika personer. I det första stycket berättar jag om mina
tankegångar i arbetsprocessen.

Ingenting blir som man tror

Mitt intresse för främmande kulturer har varit en drivkraft för mig att skriva den här
uppsatsen. Mina egna erfarenheter har präglat mig och har gjort att jag ägnat kulturmöten
många tankar. Det var så min arbetsprocess började. Jag hade det hela klart för mig; jag skulle
leta teorier om interkulturell kommunikation som jag trodde var användbara i min studie.
Förmodligen har jag varit präglad av mina tidigare studier i lingvistik, interkulturell
kommunikation innehåller nämligen till viss del språkliga studier. Jag ska förklara närmare.
Inom språkvetenskap ryms många områden, men vad jag tycker (utan att för den skull utge
mig för att vara expert på området) löper som en röd tråd genom de olika fälten, är pratet om
strukturer. Språkliga strukturer, grammatiska strukturer, logiska strukturer, semantiska-,
fonologiska-, rumsliga strukturer med mera. Olika språk hör till olika språkgrupper som ofta
hör till olika delar av världen, då blir det lätt att även börja prata om språk och kultur och då
även om kulturella strukturer. Jag minns en kurs jag gick i Öst- och Sydöstasienkunskap, där
det ingick ett block på 5 poäng i tvärkulturell kommunikation, i samarbete med ”Institutionen
för Lingvistik”. Tentamen på det blocket bestod av frågor som till exempel: ”Vad gör en
thailändsk person om han/hon hamnar i en... situation”?, eller ”En malay möter en... hur
reagerar personen”? Jag minns att några kurskamrater och jag reagerade över dessa frågor och
jag tror läsaren förstår vart jag vill komma. Det hela handlade om att strukturera upp världen
och också att förenkla samt generalisera den grovt, i detta fall, den Öst- och sydöstasiatiska
världen. Kanske för att det skulle bli lättare att begripa den?

Nåväl, jag är inte enbart präglad av de ”lingvistiska strukturerna”, jag har även läst andra
ämnen som behandlar de stora strukturerna, nämligen de globala. Jag har också granskat de
strukturerna kritiskt (Todaro, 1997). Därför kanske det inte var så främmande för mig när min
handledare tittade på mig med en bekymrad blick, sa att han var tveksam till interkulturell
kommunikation och istället föreslog att jag skulle fördjupa mig i begreppet kultur. Det som på
samma gång ledde mig in på det stora, vida perspektivet, det där globala. Jag blev förvirrad,
men det blev bra på samma gång. Jag fick fördjupa mig i något som var viktigt för mig, fick
nya perspektiv på vad kultur kan vara eller vad det inte kan vara, om det nu går att prata om
kultur över huvudtaget... Jag gavs möjligheten att få ställa två perspektiv emot varandra och
upptäckte att de kulturella strukturerna i förhållande till de globala, stora strukturerna var
motsägelsefulla. Det här hade inte varit tydligt för mig tidigare.

Vad jag vill säga, egentligen, är att jag började med en tankegång i uppsatsen och så hamnade
jag i en helt annan. Det blev helt enkelt inte som jag trodde.



Sagan om Sverige

Det blev heller inte som en av de män jag intervjuade trodde, eller rättare sagt, Sverige såg
inte ut som i boken han hade läst. Jag frågade nämligen om han visste något om Sverige innan
han kom hit. Han berättade för mig om boken, att den handlade om Sverige för länge sedan,
på den tiden då nästan alla var bönder. Mannen menade att det inte ser så ut i det svenska
samhället nu, bondesamhället existerar inte längre. Däremot hade han hört andra personer
berätta om Sverige i nutid då han hade varit på flykt. Jag blev nyfiken och han berättade
följande:

– De sa att man ska åka till Sverige. Sverige är mycket bättre än alla andra länder när
man har familj och barn, då är det väldigt bra för barnfamiljer. Det är sådant här som
man har hört. Sen är det en sak och det är att i Sverige är det inte så lätt att man kan
bli, att svenskar kan bli… Svenskar tar inte snabbt kontakt med folk, att man blir vän
med svenskar det tar tid, det är inte så lätt. Om vi ska jämföra det, det är som vi..., om
vi träffar någon så efter en vecka så umgås vi hela familjen och jag tror svenskar är
lite försiktiga de vill inte bli kompis med en gång. Det tar tid, så småningom om man
får lära känna varandra. Det är inte, jag tror kanske det gäller Europa är det så, men
i Sverige är det i alla fall så att man blir inte snabbt vän med någon.

Jag vill påpeka att mannens språk förmodligen är mer korrekt än vad det verkar vara här, jag
vill göra läsaren medveten om att en del citat i avsnitten som följer, är tolkens tolkning och
tolkens ordval. Detta vittnar om det jag pratade om tidigare i metoddelen, nämligen de
problem som uppstår vid tolkning.

För att återgå till ämnet så vill jag ge ytterligare exempel på hur bilden av Sverige och
svenskarna kan se ut. När jag samtalade med den bosniska kvinnan så frågade jag vad hon
skulle säga om Sverige och det svenska folket om hon skulle berätta för någon som aldrig
hade hört något om Sverige. Hon svarade då att det finns två sidor hos svenskarna. Å ena
sidan är de kalla, å andra sidan är de tillmötesgående och trevliga, de har inte det bosniska
temperamentet. Bosnier kan nämligen bli arga och säga ifrån. Svenskarna tar hand om sig
själva, de äter hälsosam mat och oroar sig inte för allting. De njuter, dricker och promenerar.
Ibland älskar de djur mer än människor. Hon sa att bosnier är gourmeter, oroar sig för allting
och lever inte så länge. I Sverige duar människor varandra, det gör de inte i Bosnien, det är
oartigt. Jag undrade om hon har upplevt att någon på Flyktingenheten har varit oartig, men det
hade hon inte. När jag påpekade att det var ett gott betyg och ”fiskade” efter eventuell kritik,
markerade hon och sa:

– Jag säger som jag upplever och känner!

Jag ville få fram kritik i form av eventuella motsättningar och missförstånd, men jag fick
aldrig fram något. Möjligen fanns det någon kritik, men att jag aldrig fick reda på det. En
ytterligare dimension kan vara att jag kanske inte var tillräckligt tydlig i ”mitt fiskande” eller
att det helt enkelt inte räcker med att träffa en person en gång för att få fram olika aspekter av
en företeelse eller situation. Eventuellt ingav jag heller inget förtroende för den här personen.
En annan tanke som dyker upp är att dessa personer tidigare har genomgått flera intervjuer
och att Migrationsverket möjligen har bedömt huruvida flyktingars berättelser om flykt har
varit sanningsenliga. Jag kan inte uttala mig om Migrationsverkets sätt att intervjua på, men
kanske pågick det en del ”fiskande” efter information som kanske inte stämde överens med
berättelsen i övrigt. Påminde mitt ”fiskande” om en sådan intervju?



Hur har då den bilden som de här personerna har av svenskar uppkommit? Den första
personen hade hört av andra hur Sverige och svenskarna är och den andra personen hade en
egen klar och tydlig bild av svenskarna och båda gör jämförelser med sina hemländer. De tre
flyktingar jag intervjuade undrade alla över hur svenskarna umgås. Alla tre bor på platser i
Göteborg där det bor en stor andel invandrare, därför träffar de heller inte så många svenskar
och kan på så sätt inte göra sig någon uppfattning genom verkliga möten. Med tanke på att det
existerar segregation av invandrare i samhället är det inte svårt att förstå att det bildas
fördomar om både svenskar och invandrare. Jag vill här knyta an till teoriavsnittet och Halls
resonemang om skapandet av nya identiteter. Han nämner att begreppet ”black” i England är
karakteristiskt för både den afro-karibiska gemenskapen som för den asiatiska. De båda
grupperna har klumpats ihop, mycket på grund av att de alla blir behandlade likadant av den
dominanta kulturen. I detta sammanhang får det mig att tänka på hur vi ofta använder
begreppen invandrare eller flyktingar som om att det var en homogen grupp. De personer som
jag intervjuat använder begreppet svenskar på samma sätt, som om vi är en homogen grupp.
Vi glömmer bort att vi är individer, alla med egna erfarenheter och egenskaper, även om vi
många gånger har gemensamma referensramar genom att vi har växt upp i samma samhälle.

Vågar jag fråga?

Den första intervjun jag hade var lite svår. Mannen hade sagt att han inte ville svara på frågor
om politik. Hur skulle jag våga fråga honom om hans kultur? Kultur kan ju för en del
personer betyda traditioner, vilka ofta är tätt sammanbundna med religion som i sin tur kan
vara tätt förbunden med politik. Jag vågade helt enkelt inte fråga. Vi pratade istället om
informationen på Flyktingenheten på olika sätt, tills han själv frågade mig ungefär så här:
”Vill du inte att jag ska berätta något om min kultur, det gör jag gärna för jag har så mycket
att berätta”? Jag visste inte vid det här laget vad jag skulle svara. Självklart ville jag höra, men
vid hans fråga om vad jag ville veta, blev jag åter igen osäker och istället för att styra in
samtalet på något så sa jag: ”Vad som helst” och han började berätta om hur det kunde gå till
när man gifter sig i hans hemland. Det var intressant, men inget jag skulle kunna använda i
uppsatsen.

Detta leder mig in på kulturbegreppet och vid de följande intervjuerna var jag mer tydlig med
mina frågor och med vad jag ville veta. Jag frågade mer rakt på sak och alla fick frågan ”Vad
är kultur för dig”? eller ”Vad betyder begreppet kultur för dig”? En person förstod inte min
fråga, för denna person verkade det självklart att kultur handlade om traditioner och
förhållningssätt i situationer. En annan person sa att kultur är människors ursprung,
traditioner, hur människor lever. Samma person gjorde en jämförelse mellan sitt hemland och
Sverige:

– Culture is how you live, here in Sweden you almost live the same apart from those,
how do you call them, the same [hon menar samer], those who come from norra
Sverige. There are not so far from here to Stockholm and Malmö, all of you are
Swedes, but come in my country, it’s more than 35 languages so we have different
cultures. In my culture we kneel down when we are greeting elders, elder people and
like that, but in other tribes which is not.

Kvinnan kommer från ett land som har varit kolonialiserat, hon har lärt sig engelska språket i
skolan. Det är obligatoriskt, men i landet finns fler än 35 olika språk och olika stammar har



olika traditioner. Detta är intressant och speglar det Hall pratar om, nämligen att det inte är
säkert att en nation är så enad, den kan i själva verket bestå av flera olika klaner och etniska
grupper.

Jag frågade en av informatörerna om vederbörande kunde urskilja några mönster för olika
flyktinggrupper. Det tyckte hon inte gick, hon tyckte det var svårt att överhuvudtaget prata om
kulturer. Hon svarade så här:

- Jag tycker att det är jättesvårt, jag tycker att det är svårt att prata om kulturer, eller
att detta är en människa som kommer från den här kulturen, då är han på det här
sättet, därför att det är så mycket som spelar in, så otroligt mycket och liksom den
bakgrunden man har i egenskap av att man har bott i det landet eller så är det bara en
del av den här människan, sen så finns det ju jättemycket egna tankar och egna
erfarenheter och de har tagit sig till det här landet, till Sverige och alltså hela den
resan, hela den processen och så, det är så, alltså jag tycker det är jättesvårt...

Vad den här personen vill säga, enligt min tolkning, är att det finns så mycket individuella
egenskaper och erfarenheter hos människor, att det inte går att prata generellt om människor
bara för att de kommer från samma land. Hon berättade också för mig att hon ansåg att
kulturer aldrig är statiska, att det är något som hela tiden förändras.

Bara för att människor kommer från samma land eller kultur behöver det inte betyda att de har
något gemensamt. Det sa en informatör till mig när vi pratade om vänskap mellan människor.
Informatören ansåg att personer kan känna gemenskap och likhet oavsett om de kommer från
olika länder eller olika delar av världen. Han delgav mig följande:

– ... man känner sig väldigt nära en individ oavsett var på jorden den personen befinner
sig. Det är den där individualiteten som finns hos oss alla, gemensam bakgrund,
gemensam historia, jag tror att det är ganska mycket som är likt...

Det blev motsägelsefullt

Det fanns en förmanande ton under nästan hela träffen och ibland upplevde jag den även
kränkande. Ibland pratade de med gruppen som om de vore barn samtidigt som de tryckte på
egenansvar. Det blev motsägelsefullt.

Detta är en reflektion som jag gjorde efter ett kurstillfälle på Flyktingenheten. Denna gång var
det tre informatörer som informerade om ”svenska för invandrare”. Jag tyckte att
informationen vid detta specifika tillfälle var problemfokuserad, det var som att
informatörerna på förhand tog ut vad som skulle hända. Till exempel pratade de om att det var
viktigt med närvaro i skolan på ett sätt som om de tog för givet att personer skulle utebli. De
verkade också ta för givet att personer skulle vilja byta skola efter ett tag. Därför informerade
de om att det går att byta skola, men bara vid speciella skäl. De betonade att lång resväg inte
är skäl att byta skola. Den ena informatören hade själv flyktingbakgrund, vilket gjorde att
vederbörande delgav kursdeltagarna exempel på kulturella skillnader mellan Sverige och
andra länder. I det här fallet uttryckte han till deltagarna att de alla kom från stora länder och
att det i dessa länder är stor skillnad på resväg beroende på om man bor på landsbygden eller i
staden. Andemeningen med detta påstående var, enligt min tolkning, detsamma som att ”i era



hemländer är en del av er vana vid att åka långt, då kan ni väl göra det här också”. Jag vet inte
hur gruppen uppfattade detta, men det verkade som om de lyssnade noga. Till viss del verkar
det som om de informatörer med flyktingbakgrund får mer gehör än övriga, kanske för att
deltagarna föreställer sig att de personerna har liknande erfarenheter som de själva har. Den
här informatören gav ytterligare exempel på kulturella skillnader:

– En sak som är kulturell, det hände mig och kan hända er. När skolan börjar 8.00, då
är det 8.00, var på skolan fem i åtta. Om ni kommer för sent en gång/vecka kan betyda
att läraren skriver att ni inte varit alls. Det är viktigt att vara punktlig.

Efter kurstillfället ville informatörerna få respons på informationen av mig. De berättade att
de informatörer som medverkat, brukade gå igenom och diskutera informationen efter varje
gång. Jag visste inte hur jag skulle förhålla mig till detta. Skulle jag stanna och ge
reflektioner, kunde jag det när jag gjorde observationer? Skulle detta påverka min studie på
något sätt? Jag beslutade mig för att stanna, men att inte säga så mycket. När de frågade mig
om mina reflektioner kunde jag ändå inte låta bli att berätta vad jag tyckte. Jag berättade för
dem att jag upplevde att delar av den var förmanande och problemfokuserd. De var alla
överens om att de problem de tagit upp ofta uppstår och att informationen de ger är viktig,
men att det kanske kan göras på ett annat sätt. Jag måste säga att jag beundrar dessa
människors entusiasm. Det finns inga tveksamheter beträffande om de är seriösa i sitt arbete.
De har stort intresse för att göra kurstillfällena så bra som möjligt. Därför var de också öppna
för att ta emot synpunkter från någon som observerat. Vid ett senare tillfälle intervjuade jag
en av informatörerna, då återkom vi till framförandet av informationen och vederbörande
menade att det viktigaste är att budskapet till flyktingarna kommer fram. Han tryckte på att
det är viktigt att i alla avseenden vara tydlig med informationen och tydligt säga vad som
gäller i olika situationer. Han tyckte att det fanns ett svenskt sätt att prata som är lite mjukare
och som kan bli förvirrande för många. Han uttryckte detta på följande sätt:

– ... Jag menar det viktigaste är att budskapet kommer fram. Det här kan du göra det
här kan du inte göra, annars misstolkar man. Om jag säger ”det skulle vara bra att
om du…” du vet, typiskt ett svenskt sätt att prata. Då blir det en mycket förvirrande
situation. Detta kan man använda med flyktingar när de har varit ett par år här eller
något sådant. Då har man referenser för att tolka detta. Nu måste jag säga ”Du måste
detta om du är sjuk…”

Han fortsatte med att säga att språket och det sätt språket används på är kulturellt och menade
att det svenska språket inte är myndigheternas språk. Jag frågade om han menade att
”myndigheternas språk” innebar att man är mer tydlig. Han instämde och sa:

– ...  och sen kommer överraskningar och våra flyktingar upplever som något orättvist.
”Varför är du så hård?” ”Varför ber du mig att…?” Jag förstår detta för man har
inte sagt tydligt, vad det är som gäller.

Informatören upplever detta som ett problem och berättade att tydlighet, genom att berätta hur
det verkligen förhåller sig, vad flyktingar har för rättigheter och skyldigheter, inte betyder att
man behandlar dessa människor som barn, det är precis motsatt. Vidare menade han att
svenska myndigheter sänder olika budskap. Ett budskap är att flyktingar måste ta sitt eget
ansvar och ett annat är att myndigheterna är omhändertagande och att flyktingarna många
gånger är utelämnade till en myndighet. Därför är det viktigt för myndigheterna att säga hur
det verkligen förhåller sig i det svenska samhället. Det här, anser informatören, gör att



myndigheterna visar flyktingar respekt samtidigt som de i längden vinner dessa personers
respekt. Vidare ansåg han att det är myndigheternas roll att socialisera flyktingar i samhället
och att flyktingar måste förstå att det finns olika sätt att tolka och uppleva saker på.
Exempelvis menade han att det i svenska samhället är viktigt att vara punktlig. Har inte
flyktingar fått reda på det och till exempel kommer för sent till jobbet varje dag, finns det risk
för att arbetskamrater börjar prata illa om dem.

Senare i samtalet återkom vi till hur det är bäst att bemöta flyktingar. Mannen tycker att det är
viktigt att bekräfta flyktingarna, inte endast när det gäller det förflutna, utan också bekräfta
personer i det som finns här, i det svenska samhället. Då är det viktigt att tala om hur
samhället ser ut, han sa så här:

– ... Att bekräfta någon är inte bara att bekräfta någon i det förflutna utan också
bekräfta i det som det är här, därför att tyvärr så i det här samhället finns det
kriminella och segregerade och vi kan inte säga en bild av Sverige som inte stämmer
med verkligheten. Därför att de är inte dumma...

Vi diskuterade vidare och kom in på att flyktingarna själva, med hjälp, ska göra upp mål för
sin framtid, i detta fall handlade det om mål i anslutning till en utbildningsplan. Informatören
berättade att det i vissa fall kan vara ett problem att göra dessa mål, eftersom en del personer
inte ens förstår vad ett mål är. Dessa personer har svårt att planera vad de ska göra om två
eller tio år. För en del kan det till och med vara svårt att planera en månad framöver. Jag
tänker på målen för introduktionen och att det naturligtvis ibland även måste vara svårt att
göra en individuell introduktionsplan av samma anledning. Informatören hävdar att göra upp
mål och att planera för sin framtid förmodligen är ett svenskt förhållningssätt. Anledningen
till att det kan vara svårt för flyktingar att förstå vad mål är, tror jag har att göra med att flera
flyktingars hemländer är krigsdrabbade eller olycksdrabbade på annat sätt. För dem kanske
inte ens morgondagen finns, hur är det då möjligt att göra upp planer för framtiden?

Sverige ÄR byråkratiskt

Denna träff var inte så förmanande som den förra. Det var mer ren information, men all info
hittills har präglats av ekonomi och ersättningsprat. Det är mycket information varje gång
och jag reflekterar över att det är mycket att hålla reda på. Sverige ÄR byråkratiskt och själv
kan jag inte allt det här som tas upp. Hur mycket av informationen är viktig för flyktingarna
att få nu, hur mycket kommer de att komma ihåg senare?

Reflektionerna ovan skrev jag efter ett kurstillfälle som handlade om sjukvård. Flera gånger i
mitt liv har jag sagt meningen ”Sverige är byråkratiskt”, men aldrig har jag upplevt det så
tydligt som under informationen på Flyktingenheten. Jag började fundera över om deltagarna
verkligen kunde ta till sig all information och hålla ordning på allt informationsflöde, vilket
jag själv hade svårt för. Jag blev nyfiken på vad de flyktingar jag intervjuade tyckte om
informationen i största allmänhet, en person sa:

– För mig personligen är informationen som de ger till oss jättebra, så ser jag på det
och vi behöver all information, även om de ger oss en liten bit av informationen,
resten ska vi ta reda på själva, för att när man ska bo i ett år eller tio år här i Sverige
är det viktigt att man får ta reda på saker och ting om sjukvårdssystem och apotek och
allt, allt om teater, musik, allt, konst och sådant, det är viktigt.



Under kurstillfällena hörde jag ingen information om teater, musik eller konst. Kanske var det
en önskan från den här personen att få information om hur dessa saker tar sig uttryck i det
svenska samhället. Ingen av flyktingarna jag intervjuade sa något negativt om informationen
på Flyktingenheten. De tre personerna tyckte även att de fått god hjälp och blivit väl
behandlade av informatörer och deras respektive flyktingkonsulenter. En person sa att hon
inte ens hade ord för vilken god hjälp hon hade fått.

En informatörer berättade att det för vissa invandrargrupper, som vederbörande hade mer
kunskaper om, kunde vara känsligt att prata om sjukvård:

- ... alltså vad som är kultur eller tradition eller religion är liksom svårt att urskilja,
men jag vet att man pratar helst inte om sjukdomar eller att barnen eventuellt kommer
att bli sjuka utan att då säger man ”om Gud vill”, liksom... ”låt inte Gud höra så att
det drabbar oss...” speciellt när det gäller barn att prata om, alltså jag som, alltså
man kan göra det i familjen o sådär, då är det en helt annan sak, men jag som kommer
utifrån o pratar i en kvart, tjugo minuter om det här att era barn kanske ska bli sjuka
eller liksom du vet så, jag kan känna att det krockar så... då kan jag känna det att...
visst jag kan köra på mitt race här för att jag tycker att det är viktigt och att det är en
del av introduktionen o blablabla så kan jag hålla på så fast jag känner att familjen
egentligen sjunker längre o längre ner i fåtöljerna, ”prata inte mer om det här, prata
inte mer om det här”...

Informatören anser ändå att det är viktigt att informera om de här sakerna. Hon frågar sig
vilken kulturell hänsyn som går att ta kontra det uppdrag som finns och det informatörer ser
som viktig information.

Vilken information är viktig för flyktingarna att få nu? Jag fick svar på den frågan av en
informatör som menade att introduktionen är en långsiktig process, där introduktionskurserna
endast är en liten del och varje tillfälle är en del av hela kursen, informatören säger så här:

– Ja, jag menar det här måste ses som en process. För det första det är en hel
introduktionskurs, kan man säga. Vi ger bara en liten del. Först har de fått en viss
information på Migrationsverket, sen fortsätter detta genom att flyktingar träffar oss eller
träffar flyktingkonsulenter och det ingår inom sfi, sfi är inte bara att lära sig svenska det är
också att lära sig samhället, kultur, inte bara det svenska språket. Så det är olika påfyllningar
och det är viktigt att det finns en röd tråd. Vi kan inte driva vår insats, det är en liten insats.
Det är en liten insats i en hel konstellation.

I mitt hemland har det varit krig i 25 år

”I mitt hemland har det varit krig i 25 år.” Detta sades i samband med att informatören
frågade om gruppen hade haft några fritidsintressen i sitt hemland. Vad personen förmodligen
menade var att det inte är så lätt att ha några fritidsintressen när det pågår ett krig. En annan
person sa ”Jag var bonde”, vilket gjorde att personen i fråga inte hann med några intressen,
för att han arbetade från tidig morgon till sena kvällen. Informatören var inte omedveten om
detta och jag fick intrycket att vederbörande förstod dessa personers situation i hemländerna
mycket väl. Fritid och intressen kan vara viktigt för den psykosociala hälsan, det anser jag,
därför förstår jag informatörens försök att uppmuntra dessa personer till att börja med



fritidsintressen, eller ta upp de intressen som de eventuellt har haft tidigare. En man från
Bosnien uttryckte till exempel sitt stora intresse för jakt, vilket han ville börja med här.

Vilken syn personer har på fritidsintressen beror naturligtvis på vilken miljö de kommer ifrån.
Hall (1992) menar att det är västvärlden som dominerar den globala marknaden. Jag anser att
västvärldens dominans kan innebära många saker. Det är inte alla människor i världen som får
ta del av ”den goda kakan”, som västvärlden har i sin hand. I detta fall rör sig ”den goda
kakan” om att ha möjligheten att utöva en hobby. Vissa personer kanske aldrig har haft
möjligheten att ens tänka på vad de vill göra på sin fritid, för de kanske aldrig har någon
sådan. En person jag intervjuade berättade för mig att hennes uppväxt var hård, exempelvis
fick hennes mamma jobba hårt för att få ihop till skolavgift och också till skoluniformen. Hon
berättade att om barns skoluniform var trasiga, kunde det till och med hända att de fick sluta i
skolan. Ibland kunde det vara svårt att få ihop pengar till mat, hon säger:

– ... we live like this. Today there is money, tomorrow there is no money and today there
is food maybe we  only live on tea...

En person sa under informationstillfället att han bara var intresserad av att få arbete och tills
dess gå i skolan och lära sig svenska. För mig verkar det som om denna person inte ens
förstod varför informationen innehöll ämnen som fritidsintressen. Det är som om personen
säger ”Det här är inte viktigt, kom till saken, någongång...” Informationen den här gången
handlade även om föreningslivet i Göteborg. Enligt de mål som finns för introduktionen ingår
att de nyanlända ska bli insatta i dessa bitar. Min tanke blir då, i detta konkreta möte på
Flyktingenheten, att det förmodligen inte är så lätt att informera om dessa saker på grund av
att personer har olika referensramar för vad som är viktigt i livet. Enligt min mening är
informationen ändock viktig.

Trött och berörd

Gruppen verkar lite trött idag o det är jag med. Jag känner att jag nästan inte kan ta in mer
information nu och jag undrar vad gruppen egentligen känner? Tycker de att det ska bli
intressant eller känner de som jag? Ytterligare en aspekt finns ju, kommer de inte, får de
heller inte någon introduktionsersättning... Jag blir berörd av alla dessa människor, många
kom säkert hit från ohållbara omständigheter i sina hemländer. Vissa personer fastnar i
huvudet, även om jag aldrig pratat med dem…

Den här informationen handlade om arbetsmarknaden i Sverige. Även vid det här kurstillfället
verkade några personer inte förstå vikten av informationen. När informatören informerade om
var man kan hitta arbeten sa en person att ”Först måste vi göra sfi (svenska för invandrare),
sen kommer nästa steg”. Informatören ansåg att om ett arbete är efterfrågat kan personer söka
även om de inte kan svenska särskilt bra. Personen i fråga sa att om man inte förstår språket är
det svårt att söka jobb och förklarade att bildelar heter olika på olika språk och att det inte går
att arbeta som mekaniker om man inte vet vad bildelarna heter. Informatören sa att hon inte
ville sätta upp några riktlinjer för hur och när det är bra att söka jobb. Jag uppfattade att
personen hade respekt för deltagarna och försökte säga att de är bra och kompetenta även om
de inte kan svenska. Hon ville inte att deltagarna skulle ge upp att söka arbete av den
anledningen att de inte har tillräckligt med språkkunskaper.



Jag hade ett informellt samtal med en kvinna om flyktingars svenskakunskaper. Kvinnan var
och informerade på Flyktingenheten vid ett annat tillfälle. Hon menade att det läggs alldeles
för stor vikt vid att flyktingar/invandrare skall lära sig svenska och sa att kunskapen som
gemene man bär på är det viktigaste. Hon gav mig ett exempel som ungefär löd så här: Tänk
om en amerikansk forskare kommer hit och inte skulle få gehör, bara för att vederbörande inte
kan det svenska språket. Forskaren får gehör av den anledningen att han har stor kunskap och
naturligtvis också för att han har status. Jag uppfattar det som hennes mening är att invandrare
också har stor kunskap, men att de inte får tillräckligt med gehör av den anledningen att de
inte har så hög status. Kvinnan, som har kunskaper om skolan och invandrarbarn, pratade
vidare om dessa barns situation i skolorna, där barnen tvingas studera olika ämnen på ett
främmande språk. Hon säger ungefär så här ”Vem hade kunnat tänka sig att plugga historia på
ryska, samtidigt som du studerar det ryska språket”? Hon menar att det är barnens
kunskapsutveckling som är det viktigaste. Hon säger att det tar sju år för ett barn att lära sig
ett språk ordentligt och menar att det då tar ännu längre tid för vuxna. Hon tror att de vuxna
invandrarna har mycket kunskap som de inte utvecklar eller tar vara på. Dessa människor, har
enligt den här personen, om några, livserfarenhet och är starka människor, bara det faktum att
de har flytt sitt land och tagit sig till ett annat land är en stor erfarenhet. Det som jag har sett
och hört under mina observationer är att flyktingar själva ser språket som ett stort problem
och upplever att om de inte kan svenska kan de inte komma vidare. Jag började fundera på om
de har rätt. Värdesätter det svenska samhället endast människor om de kan svenska?

Jag diskuterade språkkunskaper med en person jag intervjuade som trodde att det är
frustrerande för flyktingar att inte kunna kommunicera obehindrat med människor i det
svenska samhället. Hon pratade om att det inte är lätt att kommunicera på ett nytt språk och
att personer inte har uttryck för de saker som de har inom sig. För personer som inte känner
dem, kan de uppfattas som att de endast är den människan som de kan visa genom sitt språk.
Hon ansåg att personer som kommer hit inte endast förlorar förmågan att uttrycka sig i
samhället, utan att de även förlorar andra delar som de hade i sitt hemland:

– ... man förlorar ju väldigt mycket... man kanske hade en position som läkare och man
liksom var hela byns medelpunkt där o så kommer man hit då o så säger man att ”ja
men du får börja läsa på sfi o så får du, kanske om 10- 15 år blir du läkare”. Just
bara att människor förhöll sig till dig som en läkare o integör det här o inte ens vet
jag är en läkare också, att jag är, eller konstnär eller att man var duktig på något
praktiskt yrke att man kunde, att man var skomakare eller någonting att man utförde
saker, som man inte kan göra här därför att det finns inga skomakare liksom, till
exempel, att ”jaha vad ska jag göra här, men jag var ju jätteskicklig på mitt gebit” o
här är det värdelöst liksom, det är ju ingenting alltså, får börja om från början, tänka
i ny riktning liksom, det är jättesvårt o hela ens gamla liv, ingen vet vem man var eller
ingen vet vem man eller vad man har med sig sådär. Alltså det ligger en frihet i det
också, man kan ju faktiskt börja om på nytt, alltså man är ju inte bunden av det där o
man kan ta till sig sådär, så det är ju inte bara neråt så.

Det finns en medvetenhet hos informatören om den komplexa situation som kan uppstå för
flyktingar i Sverige. Hon säger också att det finns möjligheter i att komma till ett nytt land, att
individer kanske kan lägga tråkiga saker bakom sig, för att börja om på nytt.



Här är det så kallt

– Vädret är inte samma som hemma, här är det så kallt. Vi har en liten bebis och vet inte om
vi kan gå ut när det är kallt. Hur gör man?

– Om barnet är friskt är det ok att gå ut. Kylan är olika. Om inte de vuxna vill gå ut, så ska
man heller inte gå ut med barnet. Ibland är det 5 minusgrader, men fint väder och solen
skiner, då kan man ta på bebisen rejält och gå ut. Om det blir kallt blir det kallt underifrån,
om man vill vara på den säkra sidan så kan man lägga tidningspapper i botten på vagnen. Då
kan man ta en promenad på en timma... Barn ska vara ute och leka, det är bra. De barn som
leker mycket ute är ofta friskare än de barn som är inne mycket. Om det finns lite skog och
träd med pinnar och stenar så är det bra. Då kan barnen hitta på mycket. Göteborg är
trevligt och det finns många ställen att åka till. Vet ni om turistbyrån?

Sådana här frågor kom upp under ett informationstillfälle på föräldrakursen. Under denna
gång upplevde jag det som om olika kulturer inte existerade. Här fanns människor som hade
gemensamt att de var föräldrar och som undrade över olika saker beträffande barnen.
Personen som informerade den här gången bemötte frågorna med en sådan lätthet och glädje
att det blev en oerhört uppsluppen och tillåtande stämning. Ännu en informatör var
närvarande vid detta tillfälle, denna person ställde frågor till gruppen och knöt ihop
informationen på ett bra sätt.

Diskussionen beträffande vädret fortsatte. En av informatörerna frågade gruppen om de ansåg
att det är besvärligt med det svenska vädret. Hon fick till svar att det inte bara är svårt för
barnen utan även för vuxna personer, som dessutom kan bli deprimerade av vädret.
Informatören sa då att det händer att svenskar också blir deprimerade på grund av vädret och
att det inte är så konstigt att svenskar ofta dryftar väder och vind. Diskussioner om vädret kom
även upp vid ett annat tillfälle, då en informatör informerade om förskolan. Hon förklarade att
vissa traditioner sitter i väggarna och en sådan tradition är att man i Sverige vill att barnen ska
gå ut oavsett väder. Informatören påpekade att det är viktigt för föräldrarna att säga ifrån till
förskolan om de inte vill att barnen ska gå ut när det är väldigt dåligt väder. I själva verket
pratade informatören om föräldrars rätt till delaktighet i sina barns vardag på förskolan.
Föräldrar har rätt att säga ifrån.

Föräldrars delaktighet och ansvar var även något en annan informatör tryckte på när det gäller
barn i skolan. Personen menade att många invandrarbarn idag är våldsamma och aggressiva i
skolan. Barnen säger att de vill väcka respekt med den tuffa attityden. Informatören har själv
flyktingbakgrund och jämförde ibland Sverige med andra länder. Hon sa bland annat att det i
Sverige inte är den hårda disciplinen i skolan, som existerar i våra länder. Hon använde
benämningen våra som om hennes hemland samt kursdeltagarnas hemländer var likställda
och också annorlunda Sverige. Informatören fortsatte berätta att man i Sverige förväntar sig
att en person ska tänka själv och inte endast reagera utifrån straff och repressalier.
Informatören anser att ett barn som behöver bli hotat och straffat för att respektera, är ett barn
som måste lära på nytt. Hon sa så här:

– ... Vi vet att i många av våra länder är det vapen, styrka, våld som tvingar oss att lyda de
som har makten. Vi måste lära våra barn att lära sig att våld är inget bra sätt att lära sig
respekt på. De som har vapen är inte bättre...



Detta, menar informatören, är föräldrarnas ansvar att berätta för barnen. Under detta tillfälle
använde kvinnan sin egen erfarenhet om sitt hemland. Hon gjorde skillnad på Sverige och
kursdeltagarnas hemländer och gjorde kulturer till boxar. I det här fallet var det, enligt mig,
pedagogiskt, eftersom jag upplevde att informationen verkligen togs emot av deltagarna.

Fördomar

Vid en information om barns- och föräldrars rättigheter och skyldigheter i Sverige så uppkom
en diskussion om barnuppfostran mellan deltagarna. Den började med att en informatör
frågade om någon hade funderingar på hur man uppfostrar barn i Sverige. En deltagare
svarade att det inte är någon skillnad på om man är född här, Irak eller i USA. En person
berättade att hon hade hört att svenska föräldrar ibland säger ”håll käft” till sina barn och att
hon inte tyckte om detta. En deltagare tyckte att det är för mycket frihet för barnen i Sverige
och att det inte är så i hennes hemland. Informatören menade att det inte är alla barn som är
mogna för att ha mycket frihet och sa att för en del barn är det en frihet att ha regler och
ramar, för då vet barnet vad som gäller. Informatören påpekade att det är upp till föräldrarna
att sätta gränser. Någon hävdade att även om man sätter gränser så påverkas barnen av den
svenska kulturen, av skolan och sina kompisar. Någon annan svarade att barn påverkas av
skolan och sina kamrater även i hemlandet. Påståendet bekräftades av flera. Informatören knöt
ihop säcken, hon berättade att även de svenska barnen påverkas av skolan och sina kompisar.
De jämför sig med sina kompisar och berättar för sina föräldrar vad kompisarna får göra.
Informatören menade att när det gäller invandrare, kan det här vara speciellt svårt.
Invandrarföräldrar vet inte riktigt vad som gäller i det nya samhället och barnen kan komma
hem till föräldrarna och berätta hur det går till i Sverige. Informatören gav rådet att
föräldrarna alltid ska fråga sina barn var de har fått informationen ifrån och sedan även
kontrollera om den stämmer.

Under den här diskussionens gång slogs, enligt mig, fördomar hål på genom att deltagarna
fick utbyta tankar och åsikter. Den engelskspråkiga personen jag intervjuade sa så här om
kurstillfället i fråga:

- ...  it was good and right that we learnt from each other, what thoughts the others had,
what thoughts I had, what the people who were talking were giving us... that was
something that was good. We had to learn from each other, what I had in my heart
was not enough so I add it something from the others.

Jag diskuterade skolan med samma person, vi pratade om invandrarbarn och svenska barn och
vi båda syftade tillbaka på diskussionen ovan. Personen menade att en del utländska barn gör
sig dummare/busar mer än svenska barn. Vidare sa hon att de svenska barnen har en gräns för
hur mycket de kan busa, men att de utländska barnen inte har lärt sig vart gränsen går och går
därför över gränsen. Jag frågade om hon menade att gränsen är som en slags osynlig regel
som de som växt upp i detta samhälle vet existerar, men att den är omöjlig att uppfatta för
exempelvis invandrarbarn. Personen bekräftade detta och sa:

- Yes, they understand what they are up to, they are not like foreigners, but for a
foreigner, he will come here... and extremely go beyond and this one, he knows how to



control himself, he lives in that system and he knows how to use it. So for them it´s no
problem but it´s a problem to foreigners.

Jag undrade i detsamma om jag lagt orden i munnen på personen jag intervjuade. Kanske är
det så att denna person aldrig tidigare har reflekterat över att det finns oskrivna regler i ett
samhälle. Hennes tankar om detta uppkom eventuellt i samma stund som jag sa det. Det får
mig att tänka på min roll och vad det betyder för personen att jag presenterar mina tankar.
Vad får det för betydelse för min studie som helhet? Jag blir varse om att min studie och mina
tolkningar har skapats tillsammans med de personer jag har observerat och intervjuat.

Kompisar

Efter informationen pratade den lilla pojken med mig på sitt språk. Jag förstod inte, jag tittade
på pojkens pappa, som i sin tur tittade på tolken, som i sin tur översatte. Vill du följa med oss
hem och dricka te? Pojken frågade mig om jag ville följa med honom hem. Vi hade nämligen
blivit kompisar, vi två. Han var med sin pappa på föräldrainformationen och jag såg att det
var svårt för honom att sitta stilla. Jag hade penna och papper framför mig, jag ritade en katt.
Jag räckte pappret till pojken som blev intresserad, han satte sig på stolen bredvid mig. Där
satt vi och ritade katter, kaniner, grisar, stjärnor och planeter i tysthet. Vi sa ingenting till
varandra men vi förstod varandra ändå och vi gillade varandra...

Barn ser inte skillnader mellan människor, inte till en början i alla fall. Detta säger en
informatör jag intervjuade:

– ... Barnen som möter Sverige i början, när barnen är väldigt små 3,4,5 år gamla,
oftast kommer de tillbaka från dagis o säger ” jag har träffat Muhammed, Ismael och
jag har träffat t. ex. Ulle o Oskar osv.”  o sen så fort de har passerat 7 årsåldern då
säger de ”Jag har träffat den här turkiske killen, kurdiska killen, svenska killen,
afghanska killen” gränserna börjar tydliggöras och vi kan inte göra någonting åt det.
Vi kan göra något åt det fast vi har inte velat historiskt sätt velat ta dessa saker på
allvar...

Vi pratade vidare om det här och det verkade som om informatören menade att vi visst kan
göra något åt de här gränserna som uppkommer mellan människor. Det är viktigt att se till
individer, snarare än att generalisera människor bara för att de är ifrån samma land. Senare
under samtalet pratade vi om introduktionen för flyktingar i stort och informatören hävdade
att det är mycket som har förändrats i Sverige sedan han själv kom hit som flykting, vilket var
över tjugo år sedan. På den tiden behövde inte flyktingarna bo i segregerade områden, det var
lättare att få arbete och det var färre flyktingar som var bidragstagare. Nu för tiden menar
informatören att alla blir bidragstagare från början och att det krävs mycket av människor för
att de ska få arbete. Han säger:

– ... Nu är situationen så att alla blir bidragstagare från början och detta präglar
väldigt mycket förhållandet till Sverige och svenskarna. Det finns inte jobb och de
jobb som finns kräver inte bara svenska, det kräver massor av kompetenser och man
kan inte se flyktingen som isolerad, inte bara från sitt förflutna och sitt hemland och
man kan heller inte se som isolerad från det här samhället och det är tufft. Det är
väldigt lätt för politikerna att säga att om 2 år ska alla kunna svenska o alla ska gå



kursen på sfi, men 80 % får inget bidrag och 50 % får inte dagis, det är konkreta
problem. Många har inte permanent uppehållstillstånd, de flesta somalier o de flesta
kurder kommer här har bara provisoriskt tillstånd. Och sen säger vi du ska lära dig
det här och 6 månader efter kan du få sparken från Sverige. Det är saker som blir
sämre... Det är vårt jobb att se människan i sitt sammanhang och att människan
förstår att hon har ett värde... människan är en politisk varelse, de kan också agera
för att förbättra för sig själv och för de andra och det är också integration. Det är
integration att förstå att jag är inte objekt här jag är också ett subjekt.

Samma informatör pratade om att han tyckte att det var berikande att arbeta med flyktingar.
Han menade att det är möjligt att plocka olika bitar till sig när man möter personer med olika
bakgrund. Han förklarade för mig att det hela går ut på att sudda ut gränserna mellan
människor:

– ... Det hela går ut på, jag tror, om man suddar de här gränserna så känns det att man är i
harmoni med sin miljö och det är det som är viktigt och det kallar jag rikedom, faktiskt.

Slutdiskussion

Jag fick nya glasögon

Jag vet inte exakt vad jag egentligen, i början av min studie, trodde skulle hända under mina
observationer. Mötet mellan personer på Flyktingenhetens kurser intresserade mig och jag
trodde nog att olika individers förväntningar och förförståelse om varandra skulle göra att de
inte förstod varandra. Detta skulle i sin tur skapa motsättningar som i sin tur skulle försvåra
flyktingars introduktion till det svenska samhället. Det var nog med den sortens ”glasögon”
jag började min resa (min studie alltså). Jag granskade varje tillfälle kritiskt och väntade på att
något skulle hända, men det hände inte. Istället hittade jag människor som hade respekt för
varandra och som försökte förstå varandra. Under de första observationstillfällena reagerade
jag negativt på en del information som gavs och även hur den framfördes. Några saker som
var värt att reagera på, annat som så småningom skulle dementeras i takt med att jag fick
andra positiva erfarenheter under kurstillfällena. Dessa, tillsammans med intervjuerna gjorde
att jag vidgade mina perspektiv. Jag bytte glasögon.

Grisar och planeter

Vi förstod varandra, den lille pojken och jag, i alla fall när vi satt där och ritade grisar och
planeter. När det gäller informationen som ges under Flyktingenhetens kurser är det
emellertid mer avancerat än så. Det räcker inte att enbart rita grisar och planeter. Information
förutom grisar och planeter måste ges och då krävs en annan sorts förståelse som gör att
budskapen i informationen når de olika kursdeltagarna. Olika informatörer har olika strategier
för att föra fram sina budskap. Några kurstillfällen präglas av ren information, då
informationen förs fram utan att informatörerna efterfrågar kursdeltagarnas tankar om det som
dryftas. Andra gånger startas diskussioner vars främsta mål verkar vara att deltagarna skall
utbyta tankar och åsikter. Diskussioner startar processer i människor och processer i
människor skapar ofta förändring i tankegångar. På Flyktingenheten Nordost handlar



processen i mångt och mycket om att förstå det svenska samhället, vilket handlar om
introduktionen till detsamma. Introduktionen är som bekant ett förlopp och det ska mer till än
att göra individuella introduktionsplaner samt gå på samhälls- eller föräldrakurser, eller båda
delarna, för att sedan börja sfi och lära sig svenska. Det handlar om att de personer som är
inne i introduktionsprocessen ska förstå och bearbeta den information som ges under tiden.
För att de ska kunna göra det krävs det att informationen som ges, ges på ett lämpligt sätt samt
bearbetas med hjälp av personer som förstår vilka insatser som krävs. I de stycken som följer
diskuteras dessa spörsmål. Först vill jag dock föra läsaren tillbaka till kulturbegreppet.

Hur var det nu igen?

Jag repeterar. Det finns två sätt att se på kultur. Det ena sättet innefattar en statisk syn, då
kulturer blir till boxar, där de olika boxarna bildar egna system av tänkesätt, traditioner eller
värderingar. Då de olika boxarna möts blir människor varse om skillnader sinsemellan och det
är skillnader, snarare än de likheter som finns mellan människor, som kommer i fokus. Det
andra sättet att se på kultur är det som representerar kultur som ett flöde, en process, som
formas och omformas efter sin omgivning, där ingenting är statiskt. Enligt denna syn är det
mer naturligt att prata om begreppet kulturell identitet.

Hur har då boxtänkandet om kulturer uppkommit? Hall (1992) och även Århem (1994) menar
att historien kring kulturer dels har skapats genom förtryck. Århem förefaller prata om ett
förtryck som utspelar sig under det århundrade, då den västerländska ”civilisationen”
undersökte de ”primitiva” kulturerna, då personer kom hem från resor och gjorde spännande
skildringar om främmande kulturer. En bild av det, för västerlandet främmande, skapades
genom subjektiva upplevelser och berättelser. Hall hävdar att det inte går att prata om kulturer
eller nationer med ett enat folk. Det går heller inte att prata om ett enat folk som har samma
etnicitet, eftersom nationer i själva verket är kulturella hybrider som är enade enbart på grund
av utövandet av makt. Makten har skapat berättelser om nationen i syfte att ena de människor,
som på samma gång blivit förtryckta. Huruvida detta fungerar i praktiken kan, enligt mig,
diskuteras. Det finns som bekant åtskilliga exempel i nutid på exempelvis innbördeskrig inom
skapade nationer som kan vara föremål för makt och förtryck. Att skapa berättelser om
nationer, som blir till boxar, fyller en funktion politiskt, som skapar distinkta gränser mellan
människor och olika grupper i samhället (även i det globala samhället) och som ofta innebär
att makten tillfaller den grupp som är starkast politiskt och även ekonomiskt. Det är sådana
indelningar och gränser, som jag skulle vilja säga, många flyktingar har blivit utsatta för, som
gjort att de flytt sina hemländer.

De båda sätten att se på kultur kritiseras av Århem (1994) som menar att de plattar ut
verkligheten på varsitt sätt. Boxtänkandet generaliserar för mycket och lämnar inte utrymme
för att se de likheter som faktiskt finns mellan människor, medan det andra sättet reducerar
det kollektiva och sociala livet som omger och präglar människor. Han anser att de båda
sätten ska komplettera varandra. Det gäller att begripliggöra skillnaderna, inte att bortse ifrån
dem.

Öppen stämning

Olika informatörer använder olika sätt att föra ut sina budskap som varierar beroende på
kurstillfällets tema. Jag tycker mig se att det finns två framträdande tillvägagångssätt vilka är



förenliga med de två sätten att se på kultur. Ett sätt då informatörerna använder sig av boxar
för att förklara företeelser på, ett annat sätt som är mer öppet, där informatörerna genom
diskussioner skapar en process eller ett flöde. I det här stycket vill jag berätta om det mer
öppna sättet. Vid dessa tillfällen skapar informatörerna en öppen stämning, genom att ta upp
ett ämne som till exempel barnuppfostran eller skolan. De ställer en fråga som engagerar
kursdeltagarna, som börjar diskutera. Informatörerna låter deltagarna själva föra diskussionen
framåt, men kommer ibland med inlägg som syftar till att slå hål på de föreställningar och
fördomar som exempelvis finns kring skolan och det svenska sättet att uppfostra barn.
Informatörernas yttranden syftar också till att klargöra föräldrars skyldigheter och rättigheter
när det gäller barnen och deras skolgång. Kursdeltagarna utbyter tankar och idéer mellan
varandra såväl som med informatörerna. I det här fallet är inte olikheter mellan kulturer i
fokus. Eventuella skillnader som lyfts fram förnekas heller inte. Kommer något på tal
diskuteras olikheterna för att de ska förstås och för att tillföra resonemanget ytterligare åsikter
eller tankar kring ämnet, som gör att deltagarna får ett utbyte av varandra.

När det gäller föräldrakursen verkar det enkelt att använda sig av det öppna sättet att
informera på. Föräldrar är alltid villiga att diskutera sina barns väl och ve. Barnens
välbefinnande i det svenska samhället skapar engagemang hos föräldrarna och för mig
förefaller träffarna vara uppskattade. Ett tillfälle som skapade engagemang var när en
informatör informerade om barnavårdscentraler. Som redan är beskrivet i diskussionen
verkade det vid detta tillfälle som om det inte existerade några kulturer. Inga frågor var
märkliga och alla frågor möttes med respekt och ödmjukhet. Här var föräldrarna i fokus och
det spelade ingen roll vilket land eller vilken kultur de kom ifrån. Skillnader mellan
förhållningssätt när det gäller exempelvis feber kom fram. Det hade varit enkelt för
informatören att lyfta fram dessa skillnader för att peka på att det finns olika förhållningssätt i
olika kulturer, men det gjordes aldrig. Istället fokuserade informatören på barnen och
förklarade varför det var bäst att göra si eller så, vilket inte gjorde att olikheterna försvann
men att sakfrågan, nämligen barnen, kom i fokus. Det spelade helt enkelt ingen roll vilken
kulturell bakgrund deltagarna hade. Under kurstillfället presenterades tips och råd om barn
som blir sjuka, som alla kunde ha nytta av, om de så ville. Även under detta tillfälle utbyttes
tankar och idéer mellan deltagarna, som informatörerna skickligt fångade upp och som de
under tillfällets gång kommenterade.

Sans och balans

Det var inte under alla kurstillfällen som informatörerna skapade diskussioner. Viss
information är svår att diskutera, till exempel när man ska gå till vårdcentralen, jourcentralen
eller akutmottagningen eller exempelvis information om ersättning, frikort hos läkaren eller
på Apoteket. Den informationen skall ges och det är bara för informatörerna att beta av bit för
bit. Det är svårt att ge den här informationen på andra sätt, även om jag tycker att det ibland
avhandlades för mycket information under ett och samma tillfälle. Det var, även för en svensk
person (mig själv, i detta fall), svårt att hålla isär vilka papper som skulle fyllas i när eller
vilken myndighet eller instans som skulle kontaktas hur och när. Viss information kändes
överflödig.

Vid andra kurstillfällen lyfte informatörerna fram skillnader mellan olika kulturer. De
använde sig till en viss del av boxtänkandet kring kulturer. I dessa fall var dock inte syftet att
stanna vid och låsa sig fast vid de olikheter som kan existera mellan olika kulturer, det
handlade om att använda sig av dem för att nå förståelse bland kursdeltagarna. Boxarna som



jag beskrivit ovan befäster vanligtvis fördomar kring människor och gör kulturer och
människor till stereotypa företeelser. Syftet med att använda sig av boxar under dessa
tillfällen var ett annat, vilket kräver sans och balans. Balansgången är hårfin, inga snedsteg är
tillåtna eftersom informatören då riskerar att leda deltagarna in i fällan, som gör att fördomar
befästs och skillnader mellan kulturer blir i fokus och som i sin tur kan göra att introduktionen
till svenska samhället försvåras. För att klara denna svåra balansgång krävs både erfarenheter
och kunskap. Det gäller att använda boxarna vid rätt tillfälle i rätt stund. För att exemplifiera
detta vill jag lyfta fram speciellt två tillfällen då detta utspelades. Vid ett kurstillfälle som
handlade om skolan pratade informatören bland annat om aggressiva invandrarbarn. Hon
använde sig av sin egen erfarenhet som flykting och använde benämningen våra länder som
om hon själv och kursdeltagarna kom från länder som fungerade på samma sätt och därmed
också skilde sig från Sverige. Hon menade att invandrarbarn bland annat inte visade svenska
lärare respekt för att de inte hade lärt sig respektera vederbörande om de inte var rädda för
dem. Hon klargjorde för kursdeltagarna att svenska barn inte behövde bli hotade och straffade
för att visa respekt. Informatören lyfte fram kulturella skillnader när det gällde fler företeelser,
för att nå förståelse bland kursdeltagarna. Detsamma gällde vid ett annat tillfälle då en
informatör visade på att det är viktigt att komma i tid i Sverige. Informatören använde sig av
sin egen bakgrund som flykting och gjorde tiden till en kulturell skillnad när det gäller
Sverige och kursdeltagarnas hemländer. Den här informatören menade i en intervju att det
viktigaste är att budskapet går fram och att tydlighet, genom att berätta hur någonting
verkligen förhåller sig är att visa respekt för personer.

Essentialism

I boken ”Kultur och erfarenhet” (Ehn, 1993) för Ehn bland annat ett resonemang kring
begreppet etnicitet och menar att det finns många problemområden när det gäller att studera
etnicitet. Det kan nämligen studeras på flera olika sätt. Författaren hävdar att man beroende av
disciplin och teoretiska perspektiv kan lägga tyngdpunkten på vissa frågeställningar och
blunda för andra. Enligt det konstruktivistiska perpektivet utgår man från att etnicitet är något
som skapas och omskapas i socialt liv. Discipliner med den här uppfattningen menar att etnisk
identitet är av relativ betydelse, beroende på sammanhanget. Enligt ett annat perspektiv
framställs etniska grupper som relativt fasta och som slutna system som går att klart skilja
från varandra. Då ses etnicitet som en grundläggande mänsklig identitet, en egenskap som
individer föds med och aldrig kommer undan. Den här uppfattningen betonar exempelvis ett
koncentrat av härstamning och kulturell särprägel och kan kallas för essentialistisk.

Jag förmodar att läsaren känner igen de båda uppfattningarna, den essentialistiska samt den
konstruktivistiska, som ju är förenliga med mitt teoriresonemang om kulturbegreppet samt de
båda tillvägagångssätt att framföra information på, som jag tidigare har beskrivit. Det öppna
sättet, det som skapar ett flöde, en process. Det andra sättet, då informatörerna använder sig
av boxarna, som jag anser kan ses som essentialistiska. Vad som är intressant är att boxarna
som jag tidigare har beskrivit som stereotypa och som rentav farliga att använda sig av,
plötsligt har ändrat karaktär. I avsnittet ovan hände något. Boxarna skapade plötsligt
förståelse, en plattform att utgå ifrån. De tidigare hårda boxarna förvandlades till mjuka
formbara boxar, boxar att förhålla sig till. De kan i detta ändamål ses som att de blev en
tillgång och möjligen en väsentlig del i informationen.

Berg diskuterar essentialistiska berättelser i boken ”Där hemma, där borta” (Andersson, Berg,
Natland, 2001). Författaren diskuterar begreppet utifrån en artikel skriven av Stuart Hall i



vilken Hall resonerar om kulturell identitet när det gäller Jamaica, där han för övrigt är född. I
sin artikel säger Hall bland annat att kulturella identiteter är historiskt betingade och menar att
de därför genomgår ständiga förändringar. Han fortsätter:

... Istället för att bestämmas för evigt av ett essentialistiskt förflutet är de underkastade
historiens, kulturens och maktutövningens kontinuerliga spel. Istället för att baseras på ett
slags återerövning av det förflutna som hela tiden väntar på att återupptäckas och som, sedan
när det väl upptäcks, kommer att forma vår självkänsla för all framtid, kan kulturella
identiteter ses som olika sätt att positionera sig själv eller bli positionerad inom det förflutnas
berättelser (ibid. s. 210).

Det är bland annat utifrån det här uttalandet som Berg börjar resonera om essentialistiska
berättelser. Författaren menar att det finns en uppfattning om att all essentialism är av ondo,
men att Hall i sin artikel anser att den essentialistiska berättelsen har gjort nytta. Vidare
intresserar sig Hall inte för hur den essentialistiska berättelsen ser ut, utan istället för hur den
kommit till användning i praktiken. Halls resonemang fortsätter och han menar att dolda
historier (som jag här och nu översätter till essentialistiska berättelser) har spelat en väsentlig
roll när det gäller uppkomsten av flera av vår tids samhällsrörelser. Berg anser i samband med
detta att det inte är den essentialistiska berättelsen i sig som leder till utveckling, utan att den
för med sig och stimulerar något som är mer kreativt än själva berättelsen. Det är dock inte
graden av essentialism som avgör värdet på en essentialistisk berättelse. Vad som avgör
värdet är vad berättelsen kan uträtta i sin sociala och kulturella kontext.

I vissa fall är den essentialistiska berättelsen av ondo, eftersom dess värde ibland är relaterat
till politiska värderingar, vilka inte alltid är så trevliga, som till exempel främlingsfientliga
åsikter. Berg nämner Vit makt-rörelsens berättelse om arisk ursprunglighet och överlägsenhet
och menar att Den berättelsen är förkastlig eftersom den legitimerar en vedervärdig politisk
praktik (ibid. s. 213). Jag instämmer. Vad jag vill fokusera på här, är inte den essentialistiska
berättelsen som är av ondo, utan den berättelsen som stimulerar till utveckling i ett gott syfte.
Den som gjorde att mina första glasögon, dem som jag startade min resa med, började kännas
något dimmiga.

Berg diskuterar essentialistiska berättelser i samband med orientalisk dans, jag ska försöka
göra det när det gäller informationen som ges på Flyktingenheten. Flyktingenheten Nordost är
ingen samhällsrörelse, men har som mål att uppnå något. Dess mål är att flyktingar får en bra
introduktion, som ska ge förutsättningar för den enskilde att så småningom kunna försörja sig
själv samt bli delaktig i det svenska samhället. Under några tillfällen då informatörerna
använde sig av boxar kan man på samma gång säga att de använde sig av essentialistiska
berättelser. Jag ska försöka förklara närmare.

Den essentialistiska berättelsen kan berätta en historia om en nation eller till exempel om ett
lands traditioner. Låt vara att allting inte behöver vara sant utan att det som sägs i den
essentialistiska berättelsen till och med kan vara påhittat av en maktelit som jag tidigare har
gett exempel på i Halls resonemang. Vid några kurstillfällen använde sig informatörerna av
essentialistiska berättelser som eventuellt dolde vissa fördomar. Det var dock inte den
berättelsen i sig som var det viktiga. Det fanns en anledning till att berätta den. Målet var att
kursdeltagarna skulle förstå hur det svenska samhället fungerar. För att kunna nå den
förståelsen utgick informatörerna från påståenden om hemländerna och om Sverige, det
gällde, vad jag uppfattade, att hitta en gemensam plattform att utgå ifrån. Inte för att låsa sig
fast vid påståendena, men för att utveckla dem.



Jag funderar på om informatörerna på Flyktingenheten själva är medvetna om att de ibland
använder sig av boxar, som skulle kunna ses som essentialistiska berättelser. Om
uppfattningen om att all essentialism är av ondo stämmer, är detta tillvägagångssätt också av
ondo. Det kan vara det, om informatörerna tappar balansen och gör snedsteg som skulle göra
att påståenden och fördomar kring kulturer blir fastlåsta. Det skulle i sin tur stänga dörren för
att nå förståelse mellan människor. Vissheten om att ”vi är så olika” skulle då möjligen göra
att individer inte ens skulle försöka att interagera med andra, som för dem ter sig främmande.
Det här skulle, för flyktingar, försvåra integrationen i det svenska samhället avsevärt.

Min uppfattning är att det är en balansgång att använda essentialistiska berättelser. Det kräver
att personer vet vad de gör, att de kan förhålla sig till berättelsen och till dess ändamål. När
det gäller Flyktingenheten så har jag inte upplevt att boxarna är av ondo. Under de
kurstillfällen då jag var med och som essentialistiska berättelser eller boxar användes, tror jag
att de banade vägen för en utveckling vilken kan innebära att kursdeltagarna kan få nya
perspektiv på vardagen i det svenska samhället. Genom att informatörerna presenterade olika
perspektiv för kursdeltagarna, olika boxar att förhålla sig till, kunde de stereotypa boxarna
ändra karaktär.

Plötsligt blev de hårda boxarna mjuka och jag fick lov att byta glasögon. Flyktingenheten har
skapat ett rum som tillåter ett visst sorts boxtänkande. Det handlar här om mjuka boxar som
kan ändra form samt bana vägen för tolerans och förståelse mellan människor i samhället.
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                                                                                                                                           Bilaga 1

Frågemall för intervju med flyktingar

� Vad hade du för yrke i ditt hemland? Vad gjorde du i ditt hemland?

� Hur länge har du varit i Sverige?

� Vad visste du om Sverige innan du kom hit? Hur fick du denna info?

� Vad tänkte du om Sverige innan du kom hit, hade du några tankar?

� Vad fick du för information om det svenska samhället innan du kom till
Flyktingenheten?

� Vad är kultur för dig?/Vad betyder ordet?

� Vad tänker du på när jag säger svensk kultur?

� Vad tänker du på när det gäller ditt hemlands kultur?

� Om du skulle berätta för någon om Sverige och svenska folket, vad skulle du berätta
då?

� Om du fick välja helt själv, vad skulle du vilja veta om Sverige?

� Vad tycker du om Flyktingenheten?

� Vad tycker du om informationskursen på Flyktingenheten?

� Har du hört samma information tidigare, någon annanstans?

� Hur tycker du det är att gå på informationskursen?

� Kan du berätta lite om hur du upplever kontakten men flyktingkonsulenten?

� Kan du berätta lite om hur du upplever att du blir behandlad på Flyktingenheten och
på informationskursen?

� Har kursen förändrat din syn på Sverige?



                                                                                                                                     Bilaga 2

Frågemall för intervju med flyktingkonsulenter och andra informatörer

� Hur länge har du arbetat på flyktingenheten? Hur länge har du arbetet här på…?

� Vilka intressen förde dig hit?

� Vad har du för bakgrund och utbildning?

� Vad vet du om de flyktingar som kommer hit, till exempel om deras situation i
hemländerna?

� Tycker du att det går att urskilja något specifikt mönster för någon flyktinggrupp, efter
att de har kommit hit? Vad är det i sådana fall?

� Vad får du för kontakt med de personer som du är flyktingkonsulent för? /Vad får du
för kontakt med de flyktingar du träffar?

� Förstår ni varandra?

� Vad betyder ordet kultur för dig?

� Vad tänker du på när jag säger svensk kultur?

� Vad tycker du om informationskursen?

� Varför informerar ni om dessa olika teman? Hur har ni valt dem och finns det något
som styr valet av info?

� Vad tycker du de här olika personerna ska uppnå under informationsträffen, vilka krav
ställer du som flyktingkonsulent? Vad vill du uppnå med informationen du ger?

� Har du några förväntningar på särskilda grupper?

� Kan du berätta lite om hur du upplever informationsträffarna?

� Hur upplever du stämningen på träffarna?

� Ger kurserna bra och tillräcklig information om Sverige?


