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ABSTRACT  
 
Syftet med denna studie är att ge en bild av hur kvotflyktingar uppfattar och 
praktiskt hanterar sin tillvaro, samt att identifiera olika taktiker/strategier 
som därvid använts. Empirin består av ostrukturerade intervjuer med 4 
informanter, vilka tidigare mottagits som kvotflyktingar. Intervjuerna har 
transkriberats och kodats för analys. Kvalitativ metod har använts. 
Teoretiskt ramverk för analys har bestått av tre kopplade ingångar:  
1. Scenen för handling. 2. Habitus. 3. Taktiska dispositioner. Empirin visar 
att informanterna uppskattar Sverige som Scen för handling. Sverige 
uppfattas som ett tryggt och välordnat land. Demokrati, yttrandefrihet, 
religionsfrihet och vänlighet beskriver kontexten. Avigsidorna är byråkrati 
och disciplinering. Informanternas tidigare erfarenheter inverkar tydligt på 
hanteringen av tillvaron. Informanterna betonar vikten att se och hitta 
möjligheter i Sverige. Resultatet visar att informanterna tillämpar ett 
förhållningssätt med beredskap för taktiska manövrer längs vägen.  
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1. Introduktion. 
 

”Ba Sweden khâsh amaden! – Vi välkomnar er till Sverige!”  
 
Den persisktalande tolken hjälper oss att välkomna de tre familjer afghaner som 
precis tagit sina första steg i Sverige. De har flugit i snart 13 timmar. 
Flygplatsterminalen är den första svenska miljö de möter. Tolkens välkomnande ord 
är de första orden som möter i Sverige. Nu är det min tur att tala och jag säger ” Är 
ni hungriga? Törstiga? Är ni trötta? Vi har en buss som väntar utanför, det är två 
timmars färd till den plats där ni skall bo. Välkomna till Sverige!” 

 
I mitt civila arbete som flyktingsamordnare har jag sedan 2003 haft möjlighet att möta fler 

än 200 personer vilka har anlänt till Sverige (och Ljusdal) som kvotflyktingar. Min erfarenhet 
säger mig att kvotflyktingen initialt har mycket ringa kunskaper om Sverige, om människorna 
och kulturen och om vilka ”koder” det är som gäller i Sverige. Nyfikenheten har med tiden 
ökat kring vilka medel kvotflyktingen använder för att hantera det nya liv man ställs inför vid 
ankomsten till Sverige. 

 
Sverige är, enligt FN: s flyktingkommissariat UNHCR, ett av 16 länder i världen som 

årligen tar emot ett visst antal flyktingar som behöver ett nytt säkert hemland, så kallade 
kvotflyktingar (UNHCR, Hemsida, 2008). Att komma som kvotflykting till Sverige är en 
upplevelse som ställer människor på svåra prov. Kvotflyktingen har oftast lämnat alla 
materiella ting, sitt arbete, sin släkt, sin familj och sina vänner kvar i hemlandet.  Den 
nyanlände kvotflyktingen kommer till en omgivning där plötsligt stora delar av dennes 
praktiska och teoretiska kunskaper bedöms som överflödiga. Språket i Sverige är annorlunda, 
regelsystemen är annorlunda och tankestrukturerna hos de människor man möter kan vara 
svåra att tränga in i. Sverige har i flera avseenden visat sig vara ett land där kulturmönster och 
sociala praktiker tar sig mycket annorlunda uttryck än i världen i stort. Enligt Thorleif 
Pettersson och Yilmaz Esmer (Integrationsverket, 2005) så medför svenskarnas sekulära 
värderingar och mentala fokus på emancipativa frihetsvärden, att ”svensken” i rätt hög grad 
skiljer ut sig från övriga världen. Många av flyktingarna som anländer kan dessutom ha haft 
svåra traumatiska upplevelser bakom sig. Integrationsverket skriver att ”PTSD1 konstaterades 
hos mer än en tredjedel av deltagarna i en studie av nyanlända flyktingar i Stockholm 
(Søndergaard, 2002)” (Integration 2002, Integrationsverket 2003, s 185). 
 

Vid försök till att komma in på vidareutbildning eller ut på arbetsmarknaden visar 
undersökningar att flyktingar regelmässigt finner stora hinder och att flyktingen finner sig 
nedklassad socialt och kulturellt (Integrationsverket 2006, 2007 m.fl.). Neergaard säger att det 
finns skäl att tro att exkludering och underordning på arbetsmarknaden till betydande del kan 
förklaras genom rasifierade rekryteringspraktiker (Gunnarsson & Neergaard & Nilsson, 2006, 
eds, s 166). Schmauch (2006) hävdar att rasism är vardagligt förekommande i Sverige, även 
om den är dold och/eller förnekad. En påtaglig risk för social exkludering och underordning 
existerar. Integrationsverket beskriver den totala bilden i sin sammanfattning av 
integrationspolitikens resultat (Integrationsverket 2007, s 220): ”Indikatorerna visar generellt 
sett att personer som inte kommer från västländer är mer sjuka, i högre grad sysslolösa, bor 
sämre, är fattigare och har barn med sämre skolresultat.” 
 

                                                 
1 Posttraumatiskt stressyndrom. efter engelskans posttraumatic stress disorder, orsakas av ett överväldigande trauma 
(svår händelse) som inneburit livsfara eller en grav kränkning av en persons fysiska integritet. Det centrala symtomet är att 
den traumatiska händelsen återupplevs, förknippat med skräck eller vrede. (Stockholms läns landsting, hemsida, 2008) 



 2

Hur hanterar alltså kvotflyktingen sitt dagliga liv under sådana omständigheter? Vilka är 
svårigheterna? Vilka är möjligheterna? Vilka mekanismer är det som styr det vägval som 
kvotflyktingar gör? Hur kan kvotflyktingen klara att mentalt ställa om sig och socialt hantera 
den utmaning man ställs för vid ankomsten till Sverige? 
 

1.1. Syfte. 
Syftet med denna uppsats är att ge en bild av hur kvotflyktingar uppfattar och praktiskt 

hanterar sin nya tillvaro i Sverige, samt att i deras beskrivningar identifiera olika 
taktiker/strategier som kvotflyktingarna använt sig av under sina första år i Sverige. 
 

1.2. Angreppssätt och vidare framställning/disposition. 
Det angreppssätt som en forskare väljer kommer att påverka stora delar av materialet, bland 

annat val av analytiskt ramverk, metod och datainsamlingsteknik. I syfte att ge möjligheter att 
följa de val jag gjort, presenterar jag i nedanstående avsnitt mitt vetenskapsteoretiska 
angreppssätt. Avsnittet avslutas med en kortare beskrivning av hur jag kommer att disponera 
och analytiskt strukturera den vidare framställningen.  
 
1.2.1. Angreppssätt 

Min utgångspunkt för föreliggande arbete är hermeneutisk eller t.o.m. i viss mån 
socialkonstruktivistisk. Jag menar i likhet med Bourdieu (1994, s 80) att den vetenskapliga 
verksamheten är en social verksamhet och att den vetenskapliga konstruktionen även är en 
social konstruktion av verkligheten. Samhällsforskningen är en aktivitet som inte bara 
blottlägger fakta utan också konstruerar dem (May, 2001, s 75) vilket medför att det för mig 
inte är aktuellt att anlägga ett positivistiskt perspektiv i så motto att jag tror att forskaren 
skulle kunna hålla ett ”neutralt” perspektiv. Val av metod, val av teoretisk tolkningsram, 
förhållningssätt under inhämtande av empiri och även tolkningen av empirin kommer 
ofrånkomligen att präglas av forskarens egna värderingar, dennes egen positionering i 
samhället och den sociala verklighet denne lever i. Att i likhet med den metafysiska 
realismen, försöka vidmakthålla att det finns ett enda sant perspektiv eller neutralt perspektiv 
är för mig ogörligt. May (op.cit, s 26) skriver att vid tillämpningen av hermeneutiska principer 
befinner sig samhällsforskaren i ”mitten av forskningsprocessen, en position som utgör en 
förutsättning för att man skall förstå det sociala livet”. Jag är av uppfattningen att denna 
position ”i mitten” är fördelaktig och nödvändig för att skapa ett möte. May beskriver att vid 
en ”dialogisk retrospektion” så bör det ske ”ett öppet och aktivt utbyte mellan forskaren och 
forskningssubjekten för att skapa en ömsesidighet och delaktighet i forskningen” (op.cit, s 
75). En aktiv medverkan innebär att känslor och erfarenheter bör ingå som en naturlig del i 
forskningsprocessen (op.cit. s 75). Jag menar därmed att den förståelse som en intervjuare 
och/eller analytiker kan nå, dels bygger på ett engagemang, dels bygger på tolkning av det 
erhållna materialet. Jag anser att denna tolkning av utsagor eller texter av nödvändighet är 
”politisk” till sin natur, och att tolkningen i sig innehåller inkorporerade värderingar och 
diskursiva inslag. Donna Haraway hävdar till exempel att all kunskap tolkas utifrån ens egen 
situering, att all kunskap tolkas utifrån ens egen position i den sociala kontexten (Haraway, 
1991, Kap 9). Kunskap skall enligt Haraway skapas inifrån den kontext man lever i, istället 
för att skapas ifrån ett utanifrån/ovanifrån - perspektiv. Sammantaget har alltså för mig 
engagemang och deltagande varit viktigare i föreliggande arbete, än strikt ”objektivitet” och 
distansering gentemot informanterna.  
 
1.2.2. Disposition 

I nästa kapitel, kapitel 2, Bakgrund, finns en redogörelse för några tidigare studier som 
avhandlar frågor vilka är likartade denna, eller gränsar till föreliggande studie. Vidare 
kommenteras de speciella omständigheter som skiljer kvotflyktingens allmänna situation mot 



 3

asylflyktingens. Kapitel 3, Analytiskt ramverk, beskriver mina teoretiska utgångspunkter för 
analys av materialet, utifrån 3 huvudsakliga ingångar – Kontext, Habitus samt Taktiska 
dispositioner. Kapitel 4, Metod, inleds med en redogörelse för min egen förförståelse. 
Därefter följer en redogörelse över hur jag gått tillväga i mitt arbete och över vilka 
metodologiska överväganden jag gjort. I Kapitel 5, Resultat och analys presenteras och 
analyseras det jag funnit. I detta avsnitt beskrivs också Ljusdal som kontext och 
kvotflyktingens situering i Ljusdal. Uppsatsen avslutas med kapitel 6, Diskussion. Jag 
sammanfattar där och drar vissa slutsatser kring hur kvotflyktingar uppfattar och hanterar sin 
vardag. Här diskuteras också hur scenen för handling/kontexten och den personliga 
läggningen (habitus) påverkar de taktiska dispositioner kvotflyktingen gör. Jag ger även här 
förslag på tänkbar framtida forskning kring ämnet kvotflyktingar. 
 
2. Bakgrund. 
 

2.1. Tidigare forskning och studier. 
 
Integrationsverket har gett ut ett flertal intressanta rapporter som berör frågor kring 

integration, flyktingskap, social exkludering, rasism, diskriminering, etnicitet med mera, 
genom åren. Bland andra kan nämnas Integration 2002 (Integrationsverket, 2003) samt 
Integration 2005 (Integrationsverket, 2006) och Statistikrapport 2007 (Integrationsverket, 
2007) samt slutligen verket Integrationspolitikens resultat – På väg mot ett samlat system för 
uppföljning och analys vid 16 statliga myndigheter (Integrationsverket, 2007). Alla dessa 
arbeten syftar till att ge en samlad bild av tillståndet och utvecklingen av integrationen i 
Sverige. Som nämnts i inledningen av denna studie så präglas bilden av flyktingskapet i stor 
utsträckning av social exkludering och underordning. 

 
Aleksandra Ålund och Carl-Ulrik Schierup (1991) har producerat en essäsamling om 

”multikulturella paradoxer” i Sverige. De hävdar bland annat att de sociala vetenskaperna i 
Sverige reproducerar kunskaper om immigranter såsom ett problem, och att forskningen kring 
immigranter är tätt sammantvinnad med statens politik. De vill visa hur denna diskurs 
kategoriserar immigranters kultur så som avvikande. Sålunda disciplineras immigranterna in i 
den konstruerade föreställningen att deras beteende och deras kultur är det som skapar sociala 
problem. Immigranterna förväntas i den diskursen anpassa sig till den ”svenska” kontexten.  
 

Ulrika Schmauch (2006) har studerat hur personer med ursprung i olika länder i Afrika 
konfronteras med den osynliga vardagsrasismens realitet. Hon hävdar att en form av denna 
vardagsrasism är svenskars krav på invandrarens anpassning till en tillsynes ouppnåelig form. 
Dessa upplevelser har en stor inverkan på hur man förhåller sig till det svenska samhället. 
Kontexten här präglas av en strukturell ojämlikhet mellan de människor som rasifieras och de 
människor som betraktas som normen i samhället. 
 

Ingvar Svanberg (1989) har gjort en etnografisk studie av Kazakiska flyktingar i Turkiet. 
Svanberg säger att generellt sett så är flyktingars anpassningsprocess långsammare än övriga 
invandrares, därför att flyktingen ser vistelsen i det nya landet som högst tillfällig. Svanbergs 
studie visar att Kazakerna har lyckats behålla en egen kulturell identitet i vardagen, trots det 
turkiska samhällets tryck mot assimilering och antagande av en Turkisk identitet. Kazakernas 
första decennium i Turkiet medförde dock en snabb och, enligt Svanberg, nödvändig 
anpassning till de nya förhållandena. 

 
Beatriz Lindqvist (1991) har studerat Chilenska flyktingar i exil i Sverige ur ett 

kulturanalytiskt perspektiv. Bland annat konstaterar hon att de dispositioner som flyktingen 
förvärvat i sitt hemland i hög grad inverkar på flyktingarnas strategier i arbetsliv och 
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utbildningssystem. Ett tydligt klassperspektiv kan konstateras, där akademiker och arbetare 
väljer olika strategier. 
 

Åsa Gustafsson (2004) har studerat integrations och normaliseringsprocesser bland 
Bosniska flyktingar bosatta i Umeå respektive Malmö. Studien visar att integrations och 
normaliseringsprocesserna både beror på, och påverkar, deltagandet i det sociala, politiska 
och kulturella livet i allmänhet. Hon hävdar att flyktingens livsmönster är sköra; Deras sociala 
positioner i lokalsamhället uppfattas som mer beroende av deras etniska tillhörighet än av 
deras utbildnings- och erfarenhetsmässiga kunskaper. Integration och normalisering handlar 
därför inte bara om flyktingens egen förmåga att hantera erfarenheter och upplevelser, istället 
är frågan huruvida samhällets institutionella praktiker är inkluderande eller exkluderande i 
lika hög grad avgörande. 
 

2.2. Den svenska flyktingkvoten.  
FN: s flyktingkommissariat - UNHCR - och svenska regeringen har alltsedan 1950 (när 

UNHCR bildades) en överenskommelse om att Sverige genom organiserad överföring skall ta 
emot kvotflyktingar. Varje år tilldelar regeringen medel till Migrationsverket för att överföra 
cirka 1 700 kvotflyktingar till Sverige (Migrationsverket hemsida, 2008). När kvotflyktingen 
fått uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige ska Migrationsverket hitta en lämplig 
mottagande kommun, innan personerna det gäller kan resa till Sverige. Dessa flyktingar 
erbjuds ett introduktionsprogram vid bosättningen i Sverige, där kommunerna, i samverkan 
med andra myndigheter, ansvarar för den praktiska introduktionen (Länsstyrelserna 
gemensam hemsida, 2008). Introduktionen varar i normalfallet i 2 år, varefter det extra stödet 
upphör.  

 
Den person som anländer till Sverige inom den av regeringen fastställda flyktingkvoten, har 

(till skillnad från asylflyktingar) oftast ingen tidigare erfarenhet av landet och därmed ingen 
förkunskap om regelsystem, kultur, sociala koder etcetera. Kvotflyktingen har i regel fått sitt 
permanenta uppehållstillstånd beviljat cirka 6 månader innan ankomst till Sverige2. 
Kvotflyktingen har samma tid för introduktion som asylflyktingen - 2 år - innan kommunens 
introduktionsprogram upphör. Det medför att kvotflyktingens behov under 
introduktionsperioden ser annorlunda ut,. Kvotflyktingen är bland annat i behov av en mer 
omfattande samhällsinformation. 
 

Kvotflyktingen har heller ingen möjlighet att välja vilken ort i Sverige man vill bosätta sig 
på. Han/hon placeras i den kommun som accepterar Migrationsverkets förfrågan om ett 
mottagande av den kvotuttagne flyktingen. Som flyktingmottagandet ser ut i Sverige betyder 
detta att de kommuner som har ett stort mottagande av asylflyktingar, till exempel 
storstadsområden, inte tar emot särskilt många kvotflyktingar. De kommuner som har en låg 
attraktionskraft för asylflyktingar, exempelvis Norrlands inland, tar däremot den större 
andelen av kvotflyktingarna. Abdullah Reekan på Migrationsverket (samordnare av 
kvotflyktingmottagandet i Sverige) har tagit fram statistik som visar att de flesta 
kvotflyktingarna tas emot av Norrlandskommuner. Länsvis kan sägas att i tur och ordning 
Norrbotten, Västernorrland, Gävleborg, Västerbotten och Jämtland är de län som har det 
största mottagandet av kvotflyktingar i Sverige3.  
 
 
 

                                                 
2 Källa: Flyktingenheten Ljusdals kommun. 
3 Statistik, Migrationsverket, 2007, 2008. Tillgänglig hos författaren. 
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3. Analytiskt ramverk. 
 

Ramverket till mitt teoretiska perspektiv består av tre olika, men till varandra kopplade 
ingångar.  

 
Den första ingången jag valt är ”scenen” som en arena för handling. Detta är en viktig 

dimension då kontexten kan både begränsa och definiera det möjliga handlingsutrymmet. 
Ålund & Schierup (1991) har i sin forskning visat hur immigranter förväntas anpassa sig till 
den ”svenska” kontexten. Även Schmauch (2006) har i sin forskning kring vardagsrasism 
visat på svenskars krav på invandrarens anpassning. 

 
Den andra ingången är den personliga läggningen eller habitus,. Habitus kan definieras som 

slags inbyggt system för vilka strategier vi kommer att använda i olika situationer i livet. Vid 
en analys av hur flyktingar hanterar sin tillvaro i ett nytt land är denna aspekt viktig då habitus 
innehåller ett slags handlingsscheman som styr hur ”scenen” skall uppfattas och vilken 
reaktion som är mest ändamålsenlig (Bourdieu, 1995, s 37). Lindqvist (1991) har visat på att 
de dispositioner som flyktingen förvärvat i sitt hemland i hög grad inverkar på flyktingarnas 
strategier. 
 

Ingång nummer tre är möjligheterna att operera på ”scenen” för handling via ett 
manipulerande av disciplinens mekanismer. Att trots avsaknaden av styrkeposition på 
”scenen” kunna, genom en mångfald av taktiker, dra nytta av de möjligheter som uppstår, att 
gripa tillfället i flykten (de Certeau, 1984). Som ett exempel har Svanberg (1989) i sin studie 
kunnat konstatera att Kazakerna i Turkiet har lyckats behålla en egen kulturell identitet i 
vardagen, trots samhällets tryck mot assimilering och antagande av en Turkisk identitet.  
 

3.1. Scenen för handling/kontexten. 
Det svenska samhället är ett av de mest moderna i världen. De moderna samhällenas 

statsmaskinerier präglas av tekniker för att fasthålla, fördela och registrera (Foucault, 1987, s 
307). Staten är en av de instanser som reglerar praktikerna och den skapar förutsättningar för 
en samordning av de olika habitus (eller dispositioner) som människorna som lever inom 
staten bär (Bourdieu (1995, s 106).  

Makten finns dock inte bara inom staten, maktens disciplinering har spridits till i stort sett 
alla instanser inom ett samhälle, t.o.m. till familjen (op. cit, s 116-119). Det betyder i detta 
sammanhang att det svenska samhället präglas av en ständigt förekommande 
disciplineringsprocess som styr och fördelar hur individer och grupper kan och får bete sig. 
För den nykomne flyktingen trycker samhället och makten på hur man skall bete sig. Ordning 
och arbetsamhet blir oundgängliga ingredienser i allas liv. En svensk diskurs formas som 
bildar ett slags rutnät som ramar in människornas liv. Ett sätt att vara och förhålla sig 
utkristalliseras; Detta sätt att praktiskt förhålla sig och agera blir/är påbjudet (Ibid.). Sveriges 
och svenskarnas diskurs präglas här (i internationell jämförelse) i mycket hög grad av bland 
annat av en låg uppslutning runt de traditionella värderingarna (religion, familj och 
fädernesland) och en stark betoning av de så kallade Emancipativa frihetsvärdena (Pettersson, 
Esmer, 2005, s 17). Med Emancipativa frihetsvärden menas att ”individuell identitet och 
integritet prioriteras framför ekonomisk trygghet, av subjektiv livstillfredsställelse, av att man 
accepterar sociala minoriteter som invandrare och homosexuella, av förtroende och tillit till 
andra och av att man deltar i olika typer av protesthandlingar som namninsamlingar och 
köpbojkotter”. (Pettersson, T. Esmer, Y. 2005, s 15). Det svenska sättet att vara ”så 
annorlunda” betyder också naturligtvis att flyktingens egna referensramar till en början har 
begränsad giltighet. En reflexivitet, ett sätt att hantera de nya omständigheterna måste till, där 
flyktingen tänker på och reflekterar över de nya omständigheterna (Giddens, 2003, s 548). I 
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det högmoderna Sverige blir självet ett reflexivt projekt (Giddens, 1997, s 45) och 
kvotflyktingen måste ständigt göra revideringar av sitt sociala handlande mot bakgrund av 
nya informationer eller kunskaper (op.cit, s 30). 

 
Beskaffenheten hos den ort där man bosatt sig utgör naturligtvis en signifikant skillnad. 

Befolkningsmängd och arbetsmarknad kan till och med vara av avgörande betydelse för hur 
disciplineringsprocess och principiella ramverk sätts. Meningarna huruvida en större stad eller 
en mindre ort är bättre för individen går delvis isär. Schierup menar att den politik som ”Hela 
Sverige-strategin” 1985 lade fast, ledde till absurda konsekvenser. Mottagandet av flyktingar 
(som dittills skett mestadels i storstäderna) skulle nu bäras av alla kommuner gemensamt. 
Många flyktingar fick därmed inte längre frivilligt bosätta sig var de ville och deras 
introduktionsersättning och de övriga välfärdssystemen kopplades till boendet i den aktuella 
kommunen (Ålund, Schierup, 1991, s 36-37). Schierup anser att detta tvingade flyktingar till 
att under åratal leva i: 

 
…outlying communities with high unemployment and few chances of ever finding a job. It has isolated 
individuals and families in often hostile local communities, thus eventually forcing them to re-migrate 
from the communities in which they have been put by the administration towards urban areas which offer 
a variety of opportunities and the company of their fellow countrymen. 

 
Åsa Gustafson (2004, s 97) skriver å andra sidan om (relativt lilla) Umeå jämfört med 

(storstaden) Malmö att det blandade boendet i Umeå: 
 

… gav större möjligheter till extern integration. Det blev helt enkelt naturligt att prata med både svenska 
och invandrade och även om det till en början handlade om korta samtal på dagis så kan dessa korta 
samtal sägas minska känslan av utanförskap. I en mindre stad kan den externa integrationsprocessen 
främjas av bristen på intern integration både bland den etablerade befolkningen och bland etniska 
minoriteter.  

 
Jämförande studier tyder också på att introduktionen för flyktingen de första åren kan vara 

bättre i en ”icke storstadskommun”. En utvärdering av ”projekt Stockholm” visar på att de 
nyblivna flyktingar, utan egen bostad i Stockholm, som organiserat flyttat till mindre 
kommuner valt rätt (Integrationsverkets stencilserie. 2003, s 67): 
 

De flyktingar som har flyttat till projektets ursprungliga samarbetskommuner har fått en betydligt bättre 
bostadssituation samt en bättre introduktion än vad de hade i Stockholm. Denna förbättring gäller också 
jämfört med utvecklingen för de få kvarboende hushållen som intervjuades i denna utvärdering. En 
huvudslutsats av utvärderingen är att ett bättre bostadsförhållande i de nya kommunerna har lett till ett 
bättre familjeliv som i sin tur haft stor positiv betydelse för barnens utveckling. 
 

Sammanfattningsvis kan sägas att i de studier som producerats pekar de flesta indikatorer på 
att socialt och rumsligt är risken för segregation mindre på en liten ort. Nackdelen med den 
mindre orten förefaller vara saknad av landsmän (i vissa fall), samt i vissa kommuner större 
svårigheter att nå egen försörjning via arbete. 
 

3.2. Habitus / socialt kapital. 
Pierre Bordieu (1994, 1995) visar på en handlingsmodell som jag tar som den andra 

ingången i min egen teoretiska infallsvinkel inför empirin. Han beskriver själv sin 
handlingsmodell (1995, s 15) med följande rader: 

 
… jag har här velat formulera grundvillkoret för en adekvat tolkning av analysen av förhållandet mellan 
de sociala positionerna (ett relationellt begrepp), dispositionerna (eller de olika habitus) och 
ställningstagandena, de ”val” som de sociala agenterna på praktikens mest skilda områden: inom 
kokkonst, sport, musik, politik osv.  
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Habitus är alltså en disposition, en läggning, ett förkroppsligat kapital, som möjliggör att 
agenten praktiskt kan bemästra det sociala sammanhang som han/hon befinner sig i. Bourdieu 
menar att det är i själva verket detta förkroppsligade kapital (habitus) som definierar den 
sociala klassen och som ligger till grund för uppkomsten av särskiljande praktiker (1994, s 
271). Här skall förstås att subjekten är handlande och kunskapssökande agenter som är 
begåvade med ett praktiskt sinne. Praktiskt sinne eller praktiskt förnuft definierar han bland 
annat som ett förvärvat system av preferenser, principer för att betrakta och göra distinktioner, 
stabila kognitiva strukturer och handlingsscheman som styr vilken hur situationen skall 
uppfattas och vilken reaktion som är ändamålsenlig (Bourdieu, 1995, s 37).  Habitus är alltså 
något vi bär med oss. Ett slags inbyggt system för vilka strategier vi kommer att använda i 
snart när alla situationer i livet. Bourdieu gör en jämförelse med ”bollsinne” eller 
”speluppfattning” inom idrotten, och menar att habitus analogt innebär att man har kapacitet 
att uppfatta möjligheter som finns inom det ”pågående spelet”. Habitus kan alltså sålunda ses 
som vilket kapital man har inkorporerat, socialt, klassmässigt och så vidare. Detta kapital är 
det medel som individen har att kämpa med på det sociala fältet (op.cit, s 45). 
 

3.3. Taktiska dispositioner. 
Den tredje ingången i min teoretiska ansats bildas av Michel de Certeau (1984). Han bygger 

sin teori på antagandet att agenterna, som ofta annars antas vara passiva och styrda av 
etablerade regler, istället är aktiva och opererar inom de yttre ramar eller villkor som är lagda 
på dem. De Certeau baserar sin teori delvis på både Foucault och Bourdieus tankar, för att 
sedan bygga vidare. Från Foucault hämtas tankar kring hur makten (Panoptismen) övervakar 
och disciplinerar samhället och individerna. Även om disciplinens och övervakningens nät, 
enligt de Certeau, blir allt större och tydligare utövat så menar de Certeau att det då ökar 
vikten av att undersöka på vilka vägar ett helt samhälle kan motstå att bli reducerat till blott 
disciplin (op.cit, s xiv). De Certeau vill visa på medel att operera/fungera som medger ett 
manipulerande av disciplinens mekanismer, han vill undersöka hur individer genom att följa 
reglerna kan invadera dem så att säga inifrån. De Certeau vill uppfatta och analysera de 
mikrobliknande operationer som försiggår inom teknokratiska strukturer och som avvärjer 
maktens och disciplinens funktioner genom en mångfald av taktiker som visar upp sig i det 
dagliga livet.  

Från Bourdieu hämtas tankar kring Habitus, eller de förvärvade kunskaper, det kapital 
individen bär med sig. De Certeau hämtar också inslag från Bourdieus praktiska sinne (op.cit, 
s 51-52) och de strategier som Bourdieu finner hos både Kabylerna och bönderna i Béarn 
(op.cit, s 52-53).    

De Certeau argumenterar dock för att man bör skilja på strategi och taktik.  
• En strategi kan enligt honom endast byggas eller utövas ur en styrkeposition. 

Strategin bygger på att ett subjekt med vilja och makt (såsom en armé, ett företag, en 
stad eller en vetenskaplig institution) kan skapa sig en egen plats, en egen maktbas. 
(op.cit, s 35-36).  Denna egna plats, denna maktbas tillåter subjektet att kapitalisera de 
uppnådda fördelarna, att förbereda framtida expansion, och därigenom etablera 
subjektets självständighet i förhållande till omständigheterna. Vidare tillåter 
etableringen av denna maktbas en översikt. Att skapa denna egna plats möjliggör en 
panoptisk praktik; Från denna maktbas kan subjektet observera och analysera de 
objekt som är inom synhåll.  

• En taktik är enligt de Certeau bestämd av frånvaron av en plats. Avsaknaden av en 
passande plats, att därmed behöva ”spela på” en plats där terräng och regler är 
bestämda av andra, är utmärkande för en taktik. En taktik innebär att manövrera på 
”fientligt” område. En taktik är att söka dra nytta av de möjligheter som uppstår, att 
gripa tillfället i flykten. Avsaknaden av plats/maktbas gör att eventuella uppnådda 
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fördelar inte kan kapitaliseras. En taktik utkämpas bit för bit, utan möjligheten att ha 
ett övergripande perspektiv, utan att kunna behålla det som vunnits. I korthet kan en 
taktik sägas vara den svages konst. (op.cit, s 37) 

 
Vidare kritiserar de Certeau Bourdieus fokusering på hur strukturen styr individen. De 

Certeau menar på att individen så att säga kan navigera fritt inom de spår eller ramar som 
strukturen eller habitus sätter.  

 
Om vi omfattar de Certeau och hans sätt att se på saken så bör alltså kvotflyktingen (i 

avsaknad av styrkeposition) huvudsakligen agera via taktiska dispositioner. Kontexten samt 
reglerna i denna kontext är givna, satta på förhand, någon ”passande plats” finns ej. Det 
disciplinerande rutmönstret är lagt av bland andra Regering, Migrationsverket, Ljusdals 
kommun samt även av den heterogena ”svenska” befolkningen i Ljusdal. Inom dessa ramar, 
detta rutmönster kan dock kvotflyktingen agera via taktiska dispositioner, så att säga inom 
strukturen.    
 
4. Metod 
 

4.1 Förförståelse. 
De fyra informanter som intervjuats för denna uppsats är alla kvotflyktingar som tidigare 

mottagits i Ljusdals kommun. Jag har i mitt yrke som flyktingsamordnare under 2 års tid haft 
ett samordningsansvar för dessa personers introduktion i det svenska samhället. Informanterna 
och jag har därmed naturligtvis skapat oss en relation till varandra. En sådan relation inverkar 
naturligtvis på hur informanterna svarar. 

Fördelen med denna relation är att jag upplever att jag har kunnat uppnå ett bra och 
förtroendefullt möte i intervjusituationen inför denna uppsats. May (2001, s 155) säger att 
”intervjuaren och den som intervjuas måste upprätta en intersubjektiv förståelse”. I mitt tycke 
har så skett. Jag upplever att informanterna haft förtroende för mig och för mina syften. 
Vidare menar jag att jag genom min förförståelse kan bortse från vissa kommunikativa brister 
som beror på språksvårigheter eller kulturella skillnader.  

Naturligtvis kan min sociala situering, som vit, akademiskt utbildad man med mångårig 
förankring i lokalsamhället, inte jämföras med kvotflyktingens. Mitt perspektiv är inte 
detsamma som kvotflyktingens. Icke desto mindre ger mina erfarenheter i arbetet och min 
förvärvade förförståelse mig en god möjlighet att tolka kvotflyktingars erfarenheter på ett 
någorlunda rimligt sätt, samt att få till stånd ett reellt möte, anser jag.  

Nackdelen med min relation till informanterna är naturligtvis att man kan hävda att dessa 
(tidigare) befunnit sig i en beroendeställning till mig. Flyktingarna skrivs dock regelmässigt ut 
från det kommunala introduktionsprogrammet efter två års tid. Alla informanter i studien är 
utskrivna från flyktingenheten, och är därmed fria att hantera sina egna liv, utan inblandning 
från kommunen och/eller mig. Många av kvotflyktingarna har genom åren frivilligt 
återkommit till mig och enheten för att få råd och stöd, fastän dom är utskrivna från oss.  

Enligt det angreppssätt jag tidigare skissat bör också forskarens egna erfarenheter ingå som 
en naturlig del i forskningsprocessen. Min relation till informanterna bör dock naturligtvis 
vägas in i analysen av resultatet. 
 

4.2. Intervjuer. 
Jag har valt att genomföra datainsamlingen med fokuserade intervjuer som metod. 

Fokuserade intervjuer benämns även ibland som ostrukturerade (May, 2001, s 152).  
Jag har kompletterat intervjuerna, i vissa avseenden, med min egen kännedom om 
informanterna. Jag har även tagit fram vissa statistiska uppgifter och annan information via 
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Internet, samt även via personlig kontakt med samordnaren för kvotflyktingsmottagandet i 
Sverige Abdullah Reekan. 
 
4.2.1. Intervju som metod. 

Utifrån mitt angreppssätt så har den fokuserade intervjun klara fördelar. May (2001, s 152) 
utrycker det så här: 
 

Den möjliggör ett kvalitativt djup genom att den intervjuade får tala om ämnet utifrån sin egen 
referensram. Med det menar jag att de kan utgå från sådana idéer och betydelser som ligger dem nära, 
vilket gör att man som forskare kan förstå den innebörd som individerna själva tillskriver händelser och 
relationer. Man får kort sagt en djupare förståelse för subjektens perspektiv.  

 
Urvalet av intervjupersoner styrdes av att jag ville intervjua personer som kommit till 

kommunen som kvotflyktingar. Av etiska och metodologiska skäl ville jag dock inte intervjua 
personer som fortfarande var inskrivna på flyktingenheten. Jag ville också gärna se till att 
informanterna kommit från olika ursprungsländer. Jag upprättade en lista på 10 personer som 
skulle kunna uppfylla dessa kriterier. Jag kontaktade sedan de fyra första av dessa per telefon 
och informerade dem kortfattat om att jag gjorde ett forskningsarbete vid Mittuniversitet och 
önskade att intervjua dem i ca en timme, och att deras medverkan var helt frivillig. Alla sade 
att de gärna ställde upp. Jag bokade sedan tider för att träffa de enskilda. Alla informanter har 
själva haft möjlighet att välja var och när vi skulle träffas. Alla informanter har intervjuats i 
sina egna bostäder. 

Efter att ha genomfört dessa fyra intervjuer ansåg jag mig ha fått in ett material som kändes 
tillräckligt för att kunna göra analys. Jag kontrollerade med min handledare om detta antal 
räckte, vilket även hon ansåg. Jag valde därför att ej genomföra fler intervjuer.  

 
Innan intervjustart, i hemmen, har jag till respektive informant mer explicit förklarat 

arbetets bakgrund och förutsättningar. Jag har berättat att min avsikt är att skriva en B-uppsats 
som handlar om hur kvotflyktingar uppfattar sitt liv i Sverige och i Ljusdal och har förklarat 
vad en B-uppsats är. Jag har berättat att jag gärna vill intervjua dem i ca en timme och att jag 
ville använda bandspelare, för att sedan skriva ut intervjuerna på papper för att kunna 
analysera dem. Jag har sagt att jag i möjligaste mån kommer att försöka anonymisera 
informanterna i den slutliga texten, men att det naturligtvis finns möjligheter att till exempel 
personer som bor i Ljusdal kan identifiera informanterna. Alla informanter gav mycket tydligt 
klartecken till att gå vidare. Tre av dem sade uttryckligen att jag gärna kunde få skriva ut 
deras namn också. Jag har ändå av etiska skäl valt att inte skriva ut deras riktiga namn, utan 
namnen är fingerade. 

Alla informanter fick själva välja om de ville genomföra intervjun själva eller i sällskap med 
någon. En av informanterna hade sin fru närvarande under intervjutillfället, hon sade dock 
inget under intervjun. En annan av informanterna hade sin 17-åriga son med som extra 
tolkhjälp när jag beskrev intervjuns syfte och upplägg. Sonen närvarade dock inte vid själva 
intervjutillfället. En annan informant hade en vän närvarande under delar av intervjun. 
Informanten hävdade att vännen inte kan svenska. Eftersom mitt huvudsyfte var att få en 
förtroendefull intervju så ansåg jag det vara viktigt att informanterna själva fick styra dessa 
aspekter.  
 

I den fokuserade intervjun finns naturligtvis ett mål med intervjun, men personen som 
intervjuas är friare att tala om ämnet ifråga utifrån sina egna premisser (May, 2001, s 152).  
Intervjuerna i denna uppsats har genomförts som ett slags öppna samtal, men med delvis stöd 
av en frågeguide (se bilaga 1) som jag förfärdigat innan första kontakten togs. Den första 
frågan i frågeguiden var ”Kan du berätta för mig om hur ditt liv förändrades när du fick 
uppehållstillstånd i Sverige?”. Med ett undantag inleddes intervjuerna med denna fråga. Jag 
hade utarbetat ett fåtal teman som jag gärna ville ha svar på:  
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• Hur var den första tiden? Hur hanterade du vardagen? 
• Förändrades ditt liv i Sverige med tiden? Hur då i så fall? 
• Hur är ditt liv just nu? Vad är viktigt idag? 

 
Under intervjuns gång försökte jag hålla i minnet om informanten själv kom in på dessa 

teman. Om så skedde, så styrde jag inte alls samtalet utan lät informanten tala om det som 
denne ville själv. Om informanten efter ca 20 minuter/en halv timme inte alls kommit in på 
dessa teman så styrde jag in samtalet på ”mina” teman genom att ställa någon fråga kring 
dessa teman.  Jag försökte hålla mig och min person i bakgrunden under intervjuerna, men 
deltog ändå i samtalet när detta kändes riktigt. Vissa av personerna har pratat på av sig själva 
och jag har då mest markerat att jag förstått, eller frågat åter när något i deras berättelse varit 
oklart. Ett par av informanterna hade mer svårigheter med sin svenska, varför dessa intervjuer 
innehöll fler direkta frågor från min sida. Dessa två intervjuer innehöll också fler 
kontrollfrågor, för att jag skulle kunna förvissa mig om att jag uppfattat informanten riktigt.  
 
Alla intervjuer har genomförts i en lugn och förtroendefull stämning är min bedömning. Alla 
informanter har bjudit på thé och förmått mig att stanna en stund extra efter intervjuns 
avslutande. Enligt min egen bedömning har alla informanter inte bara frivilligt ställt upp på att 
intervjuas, utan man har till och med ansett att det varit mycket positivt att bli intervjuad. 
Flera av informanterna har tyckt att det varit bra att få tala om sina egna erfarenheter. Flera 
har också sagt att man hoppas och tror att man genom att ställa upp på intervjun kan komma 
att hjälpa andra personer som kommer som kvotflyktingar till Sverige. En av informanterna 
har sagt att han vill ge något tillbaka till Sverige som har tagit emot honom och familjen och 
givit dem trygghet.  
 

4.3. Analysmetod. 
Vid analys av det insamlade materialet har jag använt mig av delar av den analysmetod som 

beskrivs i Qualitative Data Analysis (Miles & Huberman, 1994). Då mitt angreppssätt är mer 
hermeneutiskt än Miles och Hubermans har dock fokus mer lutat mot ett tolkande 
förhållningssätt vid analysen. Innan intervjuandet vidtog har jag försökt läsa in mig på vilka 
teorier som finns tillgängliga och som jag trott kunnat vara relevanta för mitt syfte. Jag har 
sedan under arbetets gång tittat över om teorins ramverk behöver justeras utefter det erhållna 
materialet. Jag har efter varje intervju skrivit kontaktkort med ett slags sammanfattning av 
vilket intryck jag fick av intervjun. Intervjuerna har sedan transkriberats (skrivits ut på 
papper) så snart som möjligt efter intervjuns genomförande, oftast samma kväll. Detta för att 
vid transkriberingen av intervjuerna kunna ha kvar ett så tydligt minne som möjligt av 
intervjutillfället. Efter transkribering av alla intervjuer har jag läst igenom det samlade 
materialet och därefter också justerat mitt teoretiska ramverk. Jag har sedan upprepade gånger 
läst igenom materialet, antecknat i marginaler, kodat materialet, identifierat teman, och åter 
justerat det teoretiska ramverket något. Jag har kodat om vid ett par tillfällen och provat mig 
fram för att kunna tolka materialet. Jag har också jämfört mina teman och kodningar med 
tidigare forskningsresultat. Jag har försökt bygga min kategorisering på undersökningens syfte 
och mitt teoretiska intresse. May (2001, s 169) säger att dessa ”faktorer därvid måste vara 
öppna för modifieringar beroende på de data som intervjuerna producerar”.  Jag har försökt att 
följa detta.  
 

4.4. Etiska överväganden. 
Deltagandet i studien har varit helt frivilligt. Information om studien, mitt syfte, samt frågan 

om konfidentialitet har förklarats muntligt för informanterna. Min tidigare relation till 
informanterna och min sociala situering, som vit, akademiskt utbildad man med mångårig 
förankring i lokalsamhället kommer naturligtvis att påverka det uppkomna resultatet. Det 
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troliga är dock att jag uppfattats som en förtrogen som man kan dela med sig av sina 
erfarenheter till. Risken finns dock alltid att informanterna uttrycker sig mer positivt om 
Ljusdal och Sverige, än de skulle göra till en mer okänd intervjuare. Detta kommer att försöka 
tas hänsyn till vid analysen.  
Vid den vidare framställningen har informanternas namn ersatts med fingerade namn. Vid 
direkt citering av informanterna har några språkliga justeringar gjorts för enskilda 
informanter. Exempelvis har upprepningar och stakningar på enskilda ord utelämnats. Dessa 
enstaka justeringar är dock av mindre omfattning och påverkar inte materialets huvudsakliga 
korrekthet och trogenhet mot informantens avsedda mening.  
 

4.5. Tillförlitlighet, trovärdighet och generell giltighet 
Jag beskriver i denna studie kvotflyktingen som målgrupp, Sverige och Ljusdal som 

kontext, de metodologiska överväganden jag gjort, och det analytiska ramverk jag förhållit 
mig till. Allt detta i syfte att läsaren skall kunna förstå hur resultaten växt fram och vilken 
logik som ligger bakom analysen. Jag har vidare redovisat hur mitt vetenskapsteoretiska 
angreppssätt ser ut.  I kvalitativ metod där forskaren befinner sig i mitten av 
forskningsprocessen är det också viktigt att forskarens förförståelse redovisas, vilket har skett 
i denna studie. Sammantaget har jag beskrivit studiens hela kontext för att bedömningar kring 
arbetets trovärdighet och giltighet skall kunna göras. Beskrivningen av målgruppen bör också 
kunna ge underlag till bedömningar för huruvida studiens resultat är överförbart till andra 
liknande målgrupper. Enligt min bedömning uppfyller därmed studien de krav man rimligen 
kan ställa på en kvalitativ studie avseende tillförlitlighet, trovärdighet och generell giltighet 
 
5. Resultat och analys. 
 

5.1 Bakgrundsfakta om informanterna. 
De informanter som medverkat i studien presenteras nedan översiktligt: 

 
Nour är 48 år, gift och har sju barn, varav fem hemmaboende. Han är ursprungligen från 

Sudan, men familjen vistades i flyktingläger i Syrien i ca tre år, detta innan han togs emot i 
Sverige för ca 4 år sedan. Nour är sunnimuslim. Modersmålet är ett stamspråk från Sudan, 
han talar även flytande arabiska. Nour har utbildning motsvarande svensk grundskola, alltså 
nio år i skola. Nour har arbetat som polis (motsvarande länsman) i många år i Sudan, och som 
daglönare på byggarbetsplatser i Syrien. Idag har Nour sökt flera jobb bland annat som 
väktare, bilmekaniker och bilelektriker. Han har annars det senaste året läst på folkhögskola.  
 

Farouk är 22 år, ogift, och äldste son i en familj som är Afghanska medborgare och etniskt 
betecknar sig som Turkmener. Farouk kom till Sverige för mindre än två år sedan och 
familjen hade innan dess vistats i Turkmenistan i åtta år, utan uppehållstillstånd. Farouk är 
sunnimuslim. Modersmålet är Turkmenska och han talar även Turkiska och en del Dari4. 
Farouk har utbildning motsvarande svensk gymnasieskola, alltså 12 år i skola. Farouk har 
arbetat på restauranger, som taxichaufför och som försäljare på marknader i Turkmenistan. 
Farouk har för någon månad sedan flyttat från Ljusdal till Stockholm och arbetar som 
chaufför åt en firma som handlar med grönsaker på marknader. 
 

Oo Zaw är 45 år, gift och hade fyra barn med sig till Sverige. Han har sedan dess blivit far 
till ytterligare ett barn (han har också 2 äldre barn sedan ett tidigare äktenskap som bor i 
Australien). Oo Zaw som är medborgare i Burma5 benämner sig etniskt sett som Burman och 
                                                 
4 Språket Dari är den Afghanska formen av Persiska.  
5 Myan Mar är den officiella benämningen på landet. De flesta Burmeser som flytt ur landet vill dock inte använda den 
benämningen. Källa: Flyktingenheten Ljusdals kommun.  
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kom till Sverige för tre och ett halvt år sedan. Innan dess hade Oo Zaw varit på flykt i 
djungelområdet6 mellan Thailand och Burma i mer än 10 år, och i flyktingläger i Thailand i 
cirka sex år innan ankomst till Sverige. Oo Zaw är buddhist. Modersmålet är burmesiska. Oo 
Zaw har 10 års skolgång från Burma + en kortare jordbruksutbildning. Oo Zaw har arbetat 
som egen jordbrukare, främst risodling. Oo Zaw har precis fått besked om säsongsanställning, 
efter att tidigare haft en kommunal lärlingsutbildning på samma arbetsplats. 
 

Hassan är 41 år, skild och har 3 barn som bor kvar i hemlandet hos sin mor. Hassan är 
Iransk medborgare och kom till Sverige för nästan 3 år sedan. Innan dess har han i 12 års tid 
varit på flykt i ett flertal länder i mellanöstern, bland annat Libanon under de tre sista åren 
innan mottagandet i Sverige. Hassan är bahá'í7, men säger sig nu vara icke troende. 
Modersmålet är Farsi8, men han talar även Arabiska och en del Kurdiska. Hassan har 11 års 
utbildning från Iran. Han har arbetat som skulptör/konstnär i Iran, och senare som 
stödpersonal till barn i ett UNICEF-läger i Libanon. Hassan går idag svetsutbildning via 
Arbetsförmedlingen och är därefter utlovad arbete i en grannkommun. 
 

5.2. Arena Ljusdal. 
 
5.2.1 Ljusdal som scen för handling. 

Ljusdal är en kommun med ca 19 000 innevånare, varav ca 7500 bor i centralorten Ljusdal 
(Ljusdals kommun, hemsida, 2008). Kommunen är stor till ytan, den 20: e största kommunen 
i Sverige, och är glest befolkad - 4 innevånare per km2  (Närljus, hemsida, 2008). Mellan åren 
1982 och 2007 har Ljusdals kommun tappat cirka 2300 innevånare eller 10,8 % av 
befolkningen (regionfakta, hemsida). Befolkningspyramiden visar upp en hög andel äldre och 
ett förhållandevis lågt antal barn och ungdomar (SCB, hemsida, 2008). Kommunen ligger i 
princip mitt i Sverige, ca 4 timmar resväg norrut från Stockholm med tåg och cirka 2 timmars 
resväg norrut från Gävle. Ortens arbetsmarknad har fram till mitten på 1970-talet präglats av 
skogliga arbeten och småskaliga träindustrier. Efter denna period har kommun, landsting och 
mekanisk industri och också en växande tjänstesektor varit de största arbetsgivarna (Närljus, 
hemsida, 2008).  
  

Ljusdals kommun har haft mindre än 25 invandrare/år (SCB, hemsida, 2008), fram till ca 
1988 då det första organiserade flyktingmottagandet startade. En topp av invandring kan 
noteras 1993 (Bosnienkrisen), då ca 170 invandrare/flyktingar folkbokfördes i Ljusdals 
kommun (SCB hemsida, 2008). Då flyktingmottagningen upphörde vid mitten av 90-talet 
sjönk invandringen sedan kraftigt under åren 1995-2003 (ca 50 personer/år), för att sedan 
stiga igen då flyktingmottagningen återupptogs igen 2003. 2004 tills idag ligger invandringen 
på mellan 140 – 160 personer/år. Flyktingmottagningen svarar för ca en tredjedel av dessa 
personer per år.  

Sedan 2003 har Ljusdals kommun totalt mottagit ca 250 flyktingar (maj-07). Av dessa är 
ungefärligen 40 % Afghanska medborgare och 30 % Burmesiska medborgare. Övriga 
nationaliteter är bland andra Irak, Somalia, Liberia, Sudan, Iran med flera9.  

SCB: s statistik över totala antalet personer med utländsk bakgrund i Ljusdals kommun år 
2007 är 1081 st. Procentuellt motsvarar detta ca 5,6 % av befolkningen. I jämförelse med 
Storstadskommuner (Sveriges kommuners o landstings definition) så ligger motsvarande 
siffra på 29,6 %. I jämförelse med övriga kommuner i storleken 15000 till 25000 innevånare, 

                                                 
6 Karen State i Burma. Karenerna bedriver en väpnad kamp mot Burmas regeringstrupper.  
7 Bahá'í är en lära, som startades i mitten på 1800-talet. Bahá’í: er hävdar att dom verkar för fred, samarbete och harmoni.     
(Svenska bahá'í -samfundet, hemsida, 2008) 
8 Språket Farsi är den iranska formen av Persiska. 
9 Källa: Flyktingenheten Ljusdals kommun. 
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så ligger procentsatsen för dessa kommuner på 10,3. Ljusdal har sålunda låg andel personer 
med utländsk härkomst, särskilt i jämförelse med storstaden (SCB, hemsida, 2008). 
 

Ljusdals kommun tillhör de kommuner i Sverige som har den allra högsta andelen 
kvotflyktingar utav sitt totala mottagande av flyktingar10. Introduktionsprogrammet i 
kommunen är därför också, till stora delar, anpassat efter kvotflyktingar. Detta kan eventuellt 
ha betydelse för hur kvotflyktingen uppfattar sin tillvaro. Kommunens introduktionsprogram 
präglas av en stor satsning på samhällsinformation och på att tolk finns på plats under de 
första månaderna av introduktion. Ett massivt stöd ges i början av introduktionen för att sedan 
klinga av. Kvotflyktingen går normalt på en kurs Samhällsintroduktion/SFI-preparand under 
de första 10 till 12 veckorna för att sedan börja på SFI11. Oftast kompletteras SFI-
undervisningen med praktik i någon form. Möjligheter finns till fler spår i introduktionen 
bland annat lärlingsutbildning, folkhögskoleundervisning eller arbetsmarknadsutbildning.  

 
Ljusdal som kontext sett utifrån ovanstående information, styrker bilden från tidigare 

studier, att den lilla ortens fördelar är god bostadssituation och en god introduktion samt större 
möjligheter till extern integration (Gustafsson, 2004 + Integrationsverket, 2003).  
Nackdelarna är som tidigare nämnts en, i jämförelse med storstaden, mindre diversifierad 
arbetsmarknad samt (för vissa nationaliteter) en avsaknad av större grupper av landsmän 
(Ålund, Schierup, 1991).  
 
5.2.2. Informanternas uppfattning om tillvaron i Ljusdal. 

Empirin visar att Sveriges demokratiska system med yttrandefrihet, religionsfrihet, 
mötesfrihet uppfattas som något mycket positivt av alla informanter. Även det välordnade 
myndighets- och lagsystemets maskineri uppskattas mestadels. Men det svenska reglerade 
systemet har också en baksida. Sverige uppfattas av de flesta informanter som ibland onödigt 
byråkratiskt. Att man måste boka tid hos myndigheter, att reglerna är nya och svåra. 
Disciplineringen i Sverige är alltså påtaglig, upplever informanterna. Vissa sociala koder är 
påbjudna, och det svenska språket är påbjudet.  

 
Detta ansluter till tankarna från Bourdieu (1994, 1995) och Foucault (1987) jag tidigare 

redogjort för i mitt analytiska ramverk. Staten reglerar praktikerna och skapar förutsättningar 
för en samordning av de olika habitus (som människorna bär). Denna ständigt förekommande 
disciplineringsprocess styr och fördelar hur individer och grupper kan och får bete sig. 
Observera dock här att även påbjudna regleringar från staten, som till exempel religionsfrihet, 
av flyktingen kan uppfattas som något positivt. 
 

Nour berättar om religionsfriheten så här. 
 

Nour:   Fri här, frihet om religion i Sverige. Och jag ser många svenskar går till kyrkan på lördag eller 
söndag, och jag vet inte, och jag läser religion i skolan..och finns en frihet att man…  om man vill bli 
Christian, eller man kan bli utan religion och..finns olika religioner här i Sverige. Å man… 

Kenneth:  Det är en..en frihet? 
Nour:   Ja frihet i religion. Och det är bra och.. men, men jag tänker att man måste tro! Man måste tro på 

Gud, det är viktigt, viktigt.  
Kenneth:  Det har varit viktigt för dig? 
Nour:   Jaaa..man tror..på nånting ju..jag tror på Gud. Å men..som religion ska vara fri, man vill tro på 

nånting, men man har frihet. 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Statistik från Migrationsverket. Tillgänglig hos författaren. 
11 SFI = Svenska för invandrare. Grundläggande svensk-undervisning via kommunens vuxenutbildning. 
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Oo Zaw utrycker sin syn så här på frågan om vad som är annorlunda i Sverige.  
 

Oo Zaw:   Jaa. Inte samma..med politiken. I Sverige politiken har.. alla..människor..tycker om politiken. Och 
vill vara member (medlem, min anmärkning). Och vi i.. mitt land hos alla människor, ingen vill vara 
member. Å politiken..inte bra där politiken i Burma. I Sverige politiken är mycket bättre.  

Kenneth:  Mm..Okej. Är det det svenska demokratiska..?  
Oo Zaw:  Ja demokrati 
Kenneth:  Så det, är någonting bra i Sverige?  
Oo Zaw:  Ja mycket bra!  
 
Hassans syn på bra och dåliga sidor av det svenska systemet uttrycker han så här. 

 
- Hassan:  Jag tror i Sverige, jag tror…demokracy är jättebra, men..byråkracy är inte bra.  
- Kenneth: Okej. Jag förstår precis ( båda skrattar)  
- Hassan:  Du förstår! (skrattar) Det är ett problem, därför att jag…det kommer mycket papper hem. Mycket 

mycket papper. Och kanske jag är sjuk och…jag tycker inte om, jag tittar på papper ibland och jag 
blir arg arg, mycket kanske två dagar jag behöver tänka på papper, varför kommer det så mycket?  

 
Farouk säger att hans familj redan första dagen bestämde sig för att bara titta på svenska 
program på TV och för att prata svenska med varandra, även i hemmet. Hans första två år i 
Sverige har inte ändrat uppfattningen att svenska språket är viktigt.  
 
Kenneth:  Tänker du lika nu att det är svenska och utbildning som är viktigt?  
Farouk:  Jaa, det är viktigt.  
Kenneth:  Mm. (paus) 
Farouk:  Det är svenska och utbildning det…är jätteviktigt när man bor i Sverige 
 
Här kan det alltså diskuteras om det enbart handlar om ett eget val, eller om det i Foucaults 
anda handlar om en diskurs eller disciplineringsprocess att svenska språket upplevs som så 
viktigt (Foucault, 1987). Immigranterna kan förväntas anpassa sig till den ”svenska” 
kontexten hävdar Ålund & Schierup (1991). Även Nour uppfattar språket som oerhört viktigt 
och som ett absolut villkor för klara sig i Sverige, nedan beskriver han hur man behöver agera 
för att få jobb. 

 
Nour:  …Och när jag kom hit det blir svårt för mig och blir lång väg för att klara mig och…att..lära mig 

svenska, mer svensk och engelska och sen jag kan gå vidare.. och sen det  blir lite svårt för mig och 
jag tänker och byter och tänker att, måste jag jobba. Och för att jag få jobb så måste själv klara sig på 
svenska. 

 
Oo Zaw fyller också på kring språkets betydelse för att skaffa vänner. 
 
Oo Zaw:   Ja ja. Nu ja jag kan prata lite, men ja tror…ja nästa år bättre, nästa år bättre. 
Kenneth:  Mmm.. 
Oo Zaw:  Kanske jag..sju.år.åtta år..kanske mycket bättre. 

Jaa. Då går svenskan bättre ja. Och jag kan prata bra, ja ja. 
 

Språkets betydelse för kvotflyktingarna är alltså uppenbar. Informanterna är eniga om att 
utan tillräckliga kunskaper i det svenska språket står man sig slätt, både på arbetsmarknad och 
i det sociala livet. Den makt som finns inom staten, myndigheter och inte minst mellan 
människorna i kontexten, innebär enligt Bourdieu och Foucault en disciplinering kring vad 
som är godtagbart (Bourdieu, 1995, s 116-119. Foucault, 1987). Här ser vi denna makt 
appliceras på det språkliga området. Det svenska samhället präglas alltså tydligt av en ständigt 
förekommande disciplineringsprocess som styr och påbjuder det svenska språket.  
 

Andra teman som informanterna är eniga om, är att människorna i Ljusdal är vänliga men 
svåra att komma in på livet. Ett annat bekymmer har varit klimatet som har känts betungande 
under vintertid. Att lära sig att klä sig för kylan och klara av att gå på snö och is har tagit 
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energi och kraft. Att Ljusdal är så litet har också haft betydelse. Nour berättar om sina allra 
första intryck av Ljusdal. 
 
Nour:  Å det var svårt för oss, och jag var rädd från början, jag tänkte att jag kom hit till ”Camp” 

(Flyktingläger, min anmärkning), för att jag kunde inte se stan, överallt var träd, och det  fanns inga 
människor, jag träffade inte människor på vägar och så…och sen kom snön och först var det svårt för 
oss, å mycket halka och vi brukar inte gå på isen, och kallt, och sen…sen vi accepterade  miljön. 

 
Oo Zaw har också tankar kring Ljusdals storlek. 
 
Oo Zaw:  Stora staden ha…många...problem. Bussen och…skola också tar lång tid ojojojojoj. Det blir problem. 
Kenneth:  Jaa…. Så det finns fördelar med en liten..? 
Oo Zaw:  Jaja. 
Kenneth:  Stad? 
Oo Zaw:  Jaa. Många…öh…nu jag bor i andra, andra…våningen. Och många våningar…i stor stor stad.  
Kenneth:  Jaa….Om man bor på tjugoåttonde våningen…? 
Oo Zaw:  Jaa. (skrattar) 
Kenneth:  Då är det problem? (båda skrattar) 
 

Det svenska sättet att vara ”så annorlunda” (Pettersson, T. Esmer,Y. Integrationsverket, 
2005) betyder, som tidigare beskrivits, att flyktingen måste tänka på och reflektera över de 
nya omständigheterna (Giddens, 2003, s 548). Kvotflyktingen måste ständigt göra 
revideringar av sitt sociala handlande mot bakgrund av nya informationer eller kunskaper 
(op.cit, s 30).  
 

Farouk berättar om sina första dagar i Ljusdal 
 
Kenneth:  Och folket var annorlunda..? 
Farouk:  Jaa, för folket var helt annat folk. Och vi visste inte så men… dom var jättesnälla. Dom var jätte..ett 

helt annat. (paus) Det var bra när vi var första..första gången …vi var på typ Prix och Delins.. 
Kenneth:  Mm….Hur.. är folket annorlunda i Sverige? (paus) Kan du beskriva?  
Farouk:  Jaa. Dom är helt annat tillexempel, tillexempel i Turkmenistan..är det inte så men här - om man frågar 

nån person, en svensk, dom vill gärna hjälpa till…dom vill göra nåt för dig…men…i Turkmenistan i 
vårat land är det inte så, alla tänker bara på sig själv… 

 
Nour säger så här på tal om svårigheterna att få kontakt med svenskar. 
 
Nour:  Ååå.. svenska kulturen är lite annorlunda, för att..du kan inte ta kontakt med personer som du  inte 

känner. 
……. 

Kenneth:  Och det..det är annorlunda än..i Sudan? 
Nour:  Ja det är annorlunda. Vi kan sitta, ja i Sudan sitter du bredvid en person, och han frågar dig nåt och ni 

kan diskutera direkt, sen känner ni varandra och frågar varandra ” var bor du?” ”vem är du?” och ”var 
är du född ?” …å sen kan ni ha kontakt och ni träffas och ni känner varandra och det blir som möjligt 
å… 

 
I det högmoderna Sverige, och i Ljusdal, blir självet ett reflexivt projekt (Giddens, 1997, s 

45). Att de gamla handlingsmönstren inte ger de effekter man tidigare uppnått i sitt hemland, 
tvingar fram nya handlingsmönster, nya sätt att hantera sin sociala tillvaro. 
 

Sammantaget ger informanterna en bild av Ljusdal såsom en liten och möjligen lite tråkig 
ort, men en trygg och säker plats, där man har tid och möjlighet att fokusera på sitt nya liv. 
Speciellt för barnfamiljer verkar Ljusdal ha mycket att erbjuda. Informanterna ger alla bilden 
av att de har känt sig mycket väl mottagna av Ljusdals kommun, övriga myndigheter och av 
innevånarna. Ingen säger sig ha till exempel ha upplevt någon främlingsfientlighet, trots att 
jag ställt direkta frågor kring detta.  
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5.3. Habitus/ socialt kapital 
5.3.1. Kvotflykting i Ljusdal. 

Den erfarenhet som Ljusdals kommun har av kvotflyktingar, baseras på ett mottagande om 
ca 200 kvotflyktingar under åren 2003-2008. Ur flyktingenhetens i Ljusdal dataprogram för 
introduktion kan följande fakta urskiljas för de flyktingarna som anlänt under åren 2006-2008 
12. Utbildningsmässigt så har 16 % av de vuxna flyktingarna aldrig gått i någon skola och 
ytterligare 30 % av de vuxna hade kortare utbildning än 6-årig grundskola. Yrkesmässigt så 
saknade hela 27 % av de vuxna arbetslivserfarenheter och 34 % av flyktingarna hade enbart 
erfarenheter från olika okvalificerade arbeten. Sammantaget så har kvotflyktingar generellt en 
tydligt lägre utbildningsnivå i jämförelse med till exempel asylflyktingar, och brister finns 
alltså även rörande (för Sverige) relevanta arbetslivserfarenheter. En viss förklaring till detta 
förhållande kan sökas i att kvotflyktingen i allmänhet har vistats i flyktingläger under mycket 
lång tid innan vidarebosättning kunnat ske. Exempelvis har de Burmesiska flyktingar 
(Karener13) som mottagits från UNHCR: s läger i Thailand en genomsnittlig vistelse i läger på 
mellan 7 och 12 år innan ankomst till Sverige14. Många av familjernas barn är födda i dessa 
läger. Någon reguljär skolgång finns inte alltid tillgänglig i lägren, utan flyktingarna får ofta 
själva söka laga i ordning egen undervisning efter bästa förmåga15.  

 
Även för de Afghaner som Ljusdals kommun mottagit så har dessa personer haft mycket 

långa vistelsetider i exempelvis Iran, Indien, Turkmenistan eller Ryssland innan 
vidarebosättning kunnat ske. Förhållandena som varit där har ofta omöjliggjort vidare 
skolgång för ungdomar och vuxna. Dessa har istället behövt inrikta sig på att arbeta med de 
tillgängliga arbeten som bjuds (tunga och oftast farliga arbeten) för att familjen skall kunna 
överleva. Barnen får oftast tillgång endast till sämre skolor, som håller lägre kvalitet, har 
mycket stort antal elever per lärare och dessutom ofta har ett lägre antal timmar undervisning 
per vecka16. Någon ekonomisk hjälp eller annat stöd (utöver vad möjligen UNHCR eller röda 
korset kan ge) finns oftast inte att få i dessa länder.  
 
5.3.2. Informanternas handlingsmönster och sociala kapital. 
 

Habitus är en disposition, en läggning, ett förkroppsligat kapital, som möjliggör att agenten 
praktiskt kan bemästra det sociala sammanhang som han/hon befinner sig i. Dessa inbyggda 
handlingsscheman styr hur situationer skall uppfattas och vilken reaktion som är 
ändamålsenlig (Bourdieu, 1995, s 37). Habitus kan alltså sålunda ses som vilket kapital man 
har inkorporerat, socialt, klassmässigt och så vidare. Detta kapital är det medel som individen 
har att kämpa med på det sociala fältet (op.cit, s 45). Nedan beskrivs och analyseras 
informanterna ur denna aspekt  
 

Nour och hans familj har negativa erfarenheter från flyktingläger i Syrien, med exempelvis 
rasism och ekonomiska svårigheter. För honom representerar Ljusdal och Sverige trygghet. 
Nour har försökt att få sociala kontakter på samma sätt som i Sudan, men har insett att han 
måste lära sig de svenska koderna för umgänge för att lyckas. Han har själv försökt vara aktiv 
på praktikplatser och på föräldramöten och marknader för att skapa svenska kontakter. Nour 
själv och hans barn har idrottsintresse och har genom idrotten fått nya bekanta.  Nour håller 
också kontakten uppe med andra landsmän i Ljusdal med omnejd samt med andra 

                                                 
12 Källa: Flyktingenheten Ljusdals kommuns datasystem. Gäller ca 125 flyktingar varav 110 personer anlänt som 
kvotflyktingar. 
13 Karen är en etnisk folkgrupp som huvudsakligen bor i Karen State, i gränsområdet mellan Burma och Thailand 
(Wikipedia, Hemsida, 2008) 
14 Källa: Flyktingenheten Ljusdals kommun 
15 Från flyktingars egna berättelser. 
16 Från flyktingars egna berättelser. 
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arabisktalande. Nour är också aktiv i två etniska föreningar – där han har styrelsepost i den 
ena föreningen och är ordförande i den andra.  
Nour har vana av att behöva försörja sin familj på egen hand och hade trott att det skulle gå 
fort att få jobb i Sverige.  

 
Nour:  Och när jag kom hit jag visste inte att man måste ha utbildning, eller språk först, sen man får jobb. Så 

jag tänkte att, jag kommer direkt att på 2,3 månader, sen jag får jobb direkt. Det är min tänk. Jag 
trodde så först. Men sen, nu jag blir 3, 4 år utan jobb. 

 
Nours gudstro har varit viktig för honom. Han har dock valt att hålla sin tro privat och tona 

ned utåtriktade aktiviteter. Han säger själv att han trivs med att ha sin tro privat, och att han 
inte har påverkats att förändra detta på grund av den svenska kontexten. Nour har också tagit 
körkort och ser att det är viktigt i Sverige. 
 

Farouk har vistats i Turkmenistan i åtta år med tillfälliga uppehållstillstånd, som gällt tre 
månader i taget. Hans tillvaro där har präglats av tillfälliga lägenheter och tillfälliga jobb. 
Försörjningen har den enskilde fått stå för helt själv. För Farouk har därför arbete haft högsta 
prioritet. Farouk har tidigt kunnat få extrajobb på olika pizzerior i Ljusdal, under kvällar, 
helger och lov. Hans språkkunskaper i Turkiska har hjälpt honom att få dessa extrajobb. 
Farouk är mycket social, gillar att dansa och gå på restaurang och har lätt för att få nya 
bekantskaper på det sättet. Farouk har också idrottat och därigenom skaffat sig bekantskaper. 
Farouk har både svenska kompisar och invandrade kompisar. Hans familj är viktig för honom 
och de talar med varandra mycket ofta på telefon. Farouk vill gärna utbilda sig, men har hela 
tiden skjutit seriösa studier framför sig och istället arbetat.  

 
Farouk: Just nu att..nu ska jag jobba lite till. Sen ska jag studera igen. Jag vill bli nu, jag vill bli en journalist 

(skrattar). 
 
Farouks planer är alltså att göra något slags karriär, men tills vidare så tar han de jobb som 
erbjuds. Farouk har arbetat med att köra taxi i Turkmenistan och har sett det som viktigt att ha 
körkort i Sverige, vilket han nu också har tagit.  

 
Oo Zaws handlingsmönster präglas, enligt vad som framkommer i intervjun, av hans långa 

tid på flykt eller i läger. Han och hans familj har haft en besvärlig tid i läger i Thailand och 
tycker att Sverige är ett bra och välordnat land där det finns stora möjligheter till att hans barn 
kan få växa upp i fred och få utbilda sig, gärna på Universitet. För honom har det varit av 
oerhört stor vikt att kunna passa in i samhället, vilket han själv tror kommer sig av hans 
Burmesiska bakgrund. Han uppfattar också svenskarna som vänliga och tillmötesgående. 
 
Kenneth:  Hur tänkte du då…i början…hur tänkte du…vad skulle du göra för att det skulle fungera bra i 

Sverige? 
Oo Zaw:  Ja, i början var jag…tror..att passar inte. I början – nästa ...sen jag..passar bra. Alla jag tror..Alla 

passar bra. Alla jag ser bussen…gå till bussen.. komma…jag kommer in i tåget, alla alla passar bra. 
Och sjukhuset också, skolan också, alla, människor också passar.  

Kenneth:  Så människorna var..var trevliga, uppträdde bra mot er?  
Oo Zaw:  (samtidigt): Ja ja ja Bra.  
 

Oo Zaw försöker hålla sig ajour med det som står i svenska tidningar och vad som tas upp 
på nyheterna i TV. Oo Zaw försöker att skapa nya sociala kontakter men har stora svårigheter 
med språket. Erfarenhetsmässigt är det så att Burmesiska personer i allmänhet har stora 
svårigheter med svenska språket, kanske framförallt i uttalet. Oo Zaw är engagerad i ett 
politiskt parti - NLD17 - och därigenom i olika politiska aktiviteter som syftar till demokrati i 
                                                 
17 Nationella demokratiska förbundet, på engelska benämnt National League for Democracy eller NLD, är Burmas främsta 
politiska oppositionsparti, lett av Nobelpristagaren Aung San Suu Kyi (Wikipedia, hemsida, 2008)  
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Burma. Oo Zaw har efter sin utbildning i Burma arbetat som risodlare och har därför vana av 
att arbeta hårt. Han är van att behöva försörja sin familj själv och att få ett arbete i Sverige har 
därför varit av stor vikt för honom. Han har skaffat en kolonilott i Ljusdal och odlar där 
blommor och grönsaker. Han försöker genom dessa intressen också finna sociala nätverk. På 
kolonilotten försöker han finna svenska bekantskaper och via det politiska engagemanget 
behåller han ett Burmesiskt nätverk. Oo Zaw har fördelen av att Ljusdal har relativt många 
Burmeser som kommit som kvotflyktingar.   

 
Hassans tillvaro har under de senaste 12 åren präglats av flykt och fängelsevistelser. Hassan 

berättar här själv en del om sina bekymmer  
 

Kenneth:  Sen när du kom fram till Sverige? Hur blev livet annorlunda? 
Hassan:  Första året jag var mycket sjuk. Och nu jag har medicin också. Men jag tänker inte, att jag är sjuk. Jag 

är psykolog sjuk eller annat…men…och jag var i fem sex länder i fängelse och såg inte mina barn 
och mina barn trodde jag var död…och min fru omgift å…och allt…min liv är…vad heter det… 

Kenneth: Uppochnervänt? 
Hassan::  Jaaa. Uppochnervänt, och.. jag var mycket mycket ledsen…o ledsen och arg. Och tänker 

mycket….(suckar). Men efter ett år..du hjälpte mig första gång Kenneth du sa ”du måste gå o prata 
med psykolog.” 

 
Hassan har torterats i fängelset och han har därför lidit av PTSD18. Hassan är mycket verbal, 
social och har en utåtriktad och handlingskraftig personlighet. Han har dock tvingats ägna 
mycket kraft och energi till att hantera de upplevelser han haft i det förflutna. Hassan har 
också haft fysiska besvär som återstått sedan fängelsevistelserna och har haft mycket 
kontakter med sjukvården. Hassan har också fått hjälp av Gävle flyktingtraumaenhet med 
utredning och vårdplanering. Hassan har, samtidigt som han genomgått denna process, ändå 
hunnit med att bygga upp ett stort socialt nätverk. Han har bekanta från Iran, Afghanistan, 
Burma samt också en hel del svenskar. Hassan har också använt sin konstnärliga ådra till att 
skapa skulpturer och andra konstverk, delvis som egen terapi. Hassan har likt de andra 
informanterna varit van att behöva försörja sig själv och har sedan sin ankomst till Sverige 
försökt att hitta något jobb. Hassan säger att Ljusdal är trygghet för honom, men om han inte 
får ett jobb så måste han flytta.  
 

Informanternas berättelser ger en sammantaget en tydlig bild av att ens tidigare upplevelser 
format och inverkat på hur man att hanterar och uppfattar sin tillvaro. De svåra upplevelser 
som genomgående präglat de senaste åren innan ankomsten till Sverige har naturligtvis skapat 
en annorlunda syn på livet. Vidare har det liv man levt i hemlandet och de strategier som varit 
framgångsrika där i vissa fall ”överlevt” även i vardagen i Sverige. Informanternas 
inkorporerade kapital hanteras i det sociala fältet via det praktiska sinne som Bourdieu 
beskrivit. (Bourdieu, 1995, s 45).  
 

5.4 Taktiska dispositioner.  
Alla informanter berättar, på olika sätt, att de tycker att det är av vikt av att försöka se 

möjligheter istället för svårigheter. De Certeau (1984) säger att en taktik är att söka dra nytta 
av de möjligheter som uppstår, att gripa tillfället i flykten. Hassan utrycker en idé som 
ansluter till detta när han ger uttryck för vad en chans är. 
 
Kenneth:  Så du menar att man måste ta…ta tillvara…Chanserna? 
Hassan:  Ja. JA.  
Kenneth:  Om det kommer en chans….så tar man den? 

                                                 
18 Posttraumatiskt stressyndrom. Se även fotnot 1 på sidan 1. 
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Hassan:  Jaaaa. Ah ah! Ja. Eh…chans…är… En..man som skrivit en..bok som heter Ali Shariat..han sa…att 
chans är inte, men kommer ibland en bra…..idé eller…eller bra det. Dom måste hämta den – Det en 
chans! Men du kan inte sitta hemma och säga ”jag har ingen chans”  

 …………………………………….. 
Kenneth:  Man måste vara aktiv? 
Hassan:  Ah!  
Kenneth:  Att hitta en chans? 
Hassan:  Samma fixa, fixa (Visar bild av fiska med fiskespö) 
Kenneth:  Fiska? 
Hassan:  Fiska ja!  
Kenneth:  Om man inte kastar ut… kan man inte få fisk? 
Hassan:  JA! (Skrattar)  
 

Alla informanter betonar att de på olika sätt har fått ett nytt liv, en ny chans. Hassans 
liknelse med att fiska är talande för hur han ser på hur man skall förhålla sig. Likheterna med 
de Certeau och hans definition av en taktik är tydliga. Nour uttrycker också en tacksamhet 
över de möjligheter som nu står tillbuds. 

 
Nour:  …Och öppna nytt sida på mitt liv. Och jag har upptäckt ny världen. Å, och jag vill gå på den här väg. 

Jag vill gå på den här väg. Och jag vill lära mina barn bra sätt och bra… att dom blir bra människor 
och hjälpa dom å få jobb å…sådant. 

Kenneth:  Tänkte du så.. innan du kom till Sverige.. att nu har vi en chans? Att börja på nytt? 
Nour:  Jaa, det är stor chans för mig och.. för min familj. Å för att… 
Kenneth: Tycket du fortfarande att det är en stor chans? 
Nour:  Jaa.  
Kenneth:  Mhm. 
Nour:  Jättestor chans för mig. 
 

 Informanterna ger också uttryck för vissa allmänt hållna planer som handlar om att utbilda 
sig i största allmänhet, eller om att skaffa ett jobb. Däremot är dessa strategier inte helt 
uttänkta eller färdigtänkta. Istället har man en grov plan, med beredskap för taktiska manövrer 
längs vägen. En taktik utkämpas enligt de Certeau bit för bit, utan möjligheten att ha ett 
övergripande perspektiv, utan att kunna behålla det som vunnits. I korthet kan ju en taktik 
sägas vara den svages konst (de Certeau, 1984, s 37). Farouk får här illustrera likheten med de 
Certeau: s taktik när han drar upp riktlinjerna för sin egen framtid. 

 
Farouk:  Och öppna en..egen företag… 
Kenneth:  Haa… Vad skulle det vara för.. sorts…företag? 
Farouk:  Det vet jag inte men…men om jag ska börja studera, det då jag ska tänka. Det finns..många som att.. 

kan det finns många chans att..man kan öppna sitt företag. Och .. göra som..kan att …jag har många 
som att jag tänkt först. Jobba på restaurangen, å öppna för restaurang. Nu jag tänker helt annat. Nu 
jag tänker att jag kan öppna en liten kanske verkstad. Som min mamma väver mattan. Kanske inte 
mattan eller…en annan verkstad…eller….bli en annan politisk…jaa. 

Kenneth: Ha? Nånting politiskt? 
Farouk:  Men nu.. nu jag ser jag, säger inte att det är svårt nu,  jag säger att det är lätt å roligt. Att det är 

svenskt, Sverige är man har många chanser att bli bättre!  
Kenneth: Okej. Det finns möjligheter i Sverige alltså? 
Farouk:  Ja det finns många möjligheter ...  
Kenneth:  Så du är positiv till….öhh…till Sverige? 
Farouk:  Jaa. 
 
Farouk har alltså ett slags idé om att öppna ett företag. Vilken sorts företag är oklart. Kanske 
till och med att han ändrar sig och slår sig på en politisk bana istället. Det han egentligen 
utrycker är en vilja att se möjligheter, att ha beredskap för de tillfällen som yppar sig, att ta 
chansen om och när den dyker upp. Detta överensstämmer med de Certeau: s ord om att ”en 
taktik är att söka dra nytta av de möjligheter som uppstår, att gripa tillfället i flykten”. (ibid.) 
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6. Diskussion. 
Resultatet i min studie visar på att kvotflyktingen uppfattar sin tillvaro i Ljusdal 

överraskande positivt. Den tidigare forskning som finns tyder på att flyktingens tillvaro i rätt 
hög grad utmärks av exkludering och underordning (Integrationsverket, 2003, 2006, 2007).  I 
min studie poängterar istället kvotflyktingarna exempelvis vikten av att se och hitta 
möjligheter. Något som jag inte hade förväntat mig på förhand. 

 
Bland de teman som är gemensamma för alla informanterna kan särskilt nämnas den 

genomgående uppskattningen av Sverige som Scen för handling. Sverige uppfattas som ett 
tryggt och välordnat land, där demokrati, yttrandefrihet, religionsfrihet och vänlighet är den 
bild kvotflyktingen ger av sin kontext. Till avigsidorna med landet hör byråkrati och styrning 
och disciplinering, bland annat det svenska språket som påbjudes. Ändå tycks de positiva 
aspekterna helt klart överväga. Här kan jag bara spekulera kring hur Ljusdal som ort har 
påverkat detta resultat. Tidigare studier visar på att det finns både fördelar och nackdelar med 
en mindre ort. Min egen erfarenhet som flyktingsamordnare ger för handen att på en mindre 
ort har man en bättre personkännedom och därmed bättre förutsättningar att uppmärksamma 
och stödja kvotflyktingen som individ. Den mindre orten kan dock inte alltid erbjuda 
framkomliga vägar inom arbetsmarknaden.  

 
En annan möjlig förklaring är också att min egen roll som utfrågare har påverkat resultatet i 

denna riktning. Detta kan givetvis inte helt uteslutas.  
 
Kvotflyktingens eget bagage i fråga om dispositioner, tidigare upplevelser och kunskaper är 

också något som påverkar hur man hanterar sitt dagliga liv. Genomgående har kvotflyktingen 
haft en svår tid några år innan mottagandet i Sverige. Detta anser jag också påverkar resultatet 
i hög grad. För den som varit på flykt i djungeln i Burma, i lägret i Syrien eller i fängelset i 
Irak, så förefaller Sverige och Ljusdal naturligtvis som ett paradis. Detta faktum får ej heller 
underskattas vid betraktande av resultatet.  

 
Ett intressant spörsmål är frågan hur kvotflyktingarnas relativt låga utbildningsnivå och 

bristande yrkeserfarenheter kommer att påverka deras liv på längre sikt. Min studie är gjord 
med informanter som är relativt nykomna i Sverige. Kommer deras tillvaro att fortsätta 
präglas av den positiva attityd som studien visar, eller kommer tiden att förändra detta? 

 
Kvotflyktingens förmåga till taktiska dispositioner är en fruktbar teoretisk grund anser jag. 

Det visade resultatet ger för handen att de intervjuade kvotflyktingar alla tillämpar det taktiska 
förhållningssätt som de Certeau beskriver som ”den svages konst”. Samtidigt antyder 
nödvändigheten av detta förhållningssätt att kvotflyktingen i är underordnad och exkluderad. 
Det är paradoxalt att, trots ett positivt förhållningssätt från kvotflyktingens sida, så betyder 
detta inte desto mindre att det finns lång väg att vandra innan Sverige och Ljusdal kan bli en 
inkluderande och jämlik miljö för kvotflyktingar, på riktigt.  

 
Som framtida forskningsuppslag ser jag det kunna vara intressant att göra en studie kring 

hur kvotflyktingar i en större ort uppfattar sin tillvaro, i jämförelse med kvotflyktingar 
mottagna i en mindre ort. Ett annat uppslag är att ställa frågor kring hur kvotflyktingars 
relativt låga utbildningsnivå och bristande yrkeserfarenheter kommer att påverka deras liv på 
längre sikt. Här finns uppenbarligen också mer studiematerial för forskning. 
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Bilaga 1. 
 

Frågeguide intervju 
 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ge en bild av hur kvotflyktingar uppfattar och praktiskt 
hanterar sin nya tillvaro i Sverige, samt att i deras beskrivningar identifiera de olika strategier 
som kvotflyktingarna använt sig av under sina första år i Sverige. 
 

• Kan du berätta för mig om hur ditt liv förändrades när du fick 
uppehållstillstånd i Sverige?  

 
 
• Hur var den allra första tiden i Sverige? 
 
 

• Efter en tid, något år - skedde det någon förändring?  
 
• Hur tänker du nu? Vad är det idag som får livet att gå ihop? Vad är 

viktigast för dig idag? Varför är det på det sättet? 
 
 
Probes:  

o I din vardag? 
o Hur tänkte du då?  
o Vad gjorde du för att få livet att fungera?  
o Vad var viktigt då? 
o Hur tänkte du då?  
o Varför gjorde du så? 
o Vad var viktigt då? 
o Problem? 
o Bra saker? 

 
 
 
Kronologisk kedja? 
 
 
”Probes” att ta till, om informanten ej självmant kommer in på det område som kan ge mig en 
”life story”. Jag kan ha en ”mental lista” där jag bockar av om informanten har s.a.s. redan varit 
inne på mina frågeställningar – om inte så får jag ta till en ”probe”. 
 
 


