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ABSTRACT
___________________________________________________________________________

Författare: Katarina Fehir och Mohsen Hajinowrouzi

Röster från flyktingförläggningen

- några sociologiska reflektioner
___________________________________________________________________________

Denna uppsats handlar om livet på en flyktingförläggning. Uppsatsens syfte är att helt enkelt
ta del av vardagen på en flyktingförläggning utifrån ett antal sociologiska
förklaringsmodeller. I och med att det är en så pass sluten institution och att de som inte
behöver träffa på den inte vet hur livet på en flyktingförläggning ser ut, vill vi i detta arbete ge
en beskrivning av situationen där. Vi är vidare intresserade av att se hur denna institution
fungerar och hur människor som bor där upplever flyktingförläggningen. Därför har vi
koncentrerat oss på följande frågor: Hur ser livet på en flyktingförläggning ut utifrån
flyktingarnas erfarenheter? (Både handlings- och känslomässigt.) Hur ser man på
flyktingförläggningen som en institution utifrån Erving Goffmans och Michel Foucaults
teorier?

För att svara på dessa frågor har vi studerat livet på en flyktingförläggning utifrån
flyktingarnas erfarenheter. Den empiriska delen av arbetet genomfördes på en
flyktingförläggning i Landskrona, där vi gjorde fyra djupintervjuer. Undersökningen är alltså
av kvalitativ karaktär. På grund av det begränsade antalet intervjuer kommer inte
undersökningen att vara representativ för alla flyktingförläggningar i Sverige, men analysen
av vårt material kan däremot bidra till en förståelse av flyktingförläggningar utifrån
flyktingsperspektiv.

Det insamlade materialet har vi analyserat utifrån Erving Goffmans och Michel Foucaults
teorier. Vi har avgränsat oss till deras teorier om det mentala sjukhuset, Asylums. Essays on
the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates respektive framväxten av fängelset,
Discipline and Punish. The Birth of the Prison. Dessa valde vi eftersom de beskriver
situationen i de totala institutionerna, vilket vi menar att flyktingförläggningen också är.

Det som lyfts fram som centrala punkter i uppsatsen är det utanförskap som flyktingar känner
samt deras boendesituation som är en avgörande länk till den maktutövning som utövas över
dem. Detta sker bland annat genom den platsbundenhet som tjänar som det disciplinerande
rummet.



Fågeln väljer flykten. Vi valde den icke.
Flykten valde oss. Därför är vi här.

Ni som ej blev valda – men ändå frihet äger,
Hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär!

Bojan väljer foten. Vi valde att vandra.
Natten var barmhärtig. Nu är vi här.

Ni är för många, kanske den frie trygge säger.
Kan vi bli för många som vet vad frihet är?

Ingen väljer nöden. Vi valde den icke.
Den valde oss på vägen. Nu är vi här.

Ni som ej blev valda! Vi vet vad frihet väger!
Hjälp oss att bara den frihet som vi bär.

                                                                              Stig Dagerman
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FÖRORD

Här är det på sin plats att vi tackar Diana Mulinari, vår handledare då vi skrev uppsatsen. Hon

ställde upp för oss obegränsat vid våra handledningstillfällen och uppmuntrade oss, bidrog

med sina kritiska synpunkter och förslag till litteratur. Vi tackar också Johan Borg för hans

hjälp med språkgranskning, men framförallt tackar vi våra intervjupersoner för deras hjälp.
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INLEDNING

Livet på en flyktingförläggning är svårt att jämföra med någonting annat och svårt att

beskriva för någon utomstående. Genom samtal med våra informanter har vi lärt oss följande:

Man får inte arbeta, gå i skolan (dock med vissa undantag beroende på vilken

flyktingförläggning man bor), och man kan inte kommunicera med omgivningen eftersom det

är sällan man talar samma språk som sina grannar. Några nöjesmoment finns inte eftersom det

råder en tung och depressiv atmosfär runt omkring en. Det nya landets samhälle är man helt

isolerad ifrån. Bor man under sådana förhållanden under några år är det senare, efter att det

väntade uppehållstillstånd är beviljat, svårt att återigen ta upp det verkliga livet och börja ägna

sig åt saker som man en gång i tiden tog för givet.

På något sätt känns det, berättar de som är i denna situation, som om man inte borde klaga –

man får inte klaga, eftersom de som man lämnade bakom sig har det mycket värre. Det är inte

många som tänker på hur de som bor på flyktingförläggningen har det. Hur klarar de av att

vänta - det kan ibland röra sig om 6-7 år - på att uppehållstillstånd ska beviljas och på att

deras liv i det nya landet äntligen ska börja. Vad gör de under dygnet för att tiden ska

fördrivas? För ens egen skull måste man skapa mening i dessa händelselösa dagar.

Vi har själva bott på flyktingförläggningar i två respektive tre år vilket kan ge oss en sannare

bild av situationen där. Letar man bland etnografiska* undersökningar, till vilka denna form

av studie tillhör, märker man att det inte finns så mycket skrivet på detta tema. Det finns

däremot en uppsjö av material rörande invandrarna i Sverige, kulturskillnader mellan

svenskar och invandrare, etnicitet och så vidare. Studierna om flyktingar är dessutom oftast

begränsade om vad som hände i flyktingarnas hemländer och tar inte alls upp hur deras

situation i de nya länderna påverkar dem. Det som intresserar oss är att studera livet på en

flyktingförläggning utifrån flyktingarnas erfarenheter. Vi har på grund av det ovannämnda

valt att ägna dessa fyra månader åt att göra en etnografisk studie på en flyktingförläggning.

I uppsatsen kommer löpande nyckelbegrepp vid första uppträde att markeras med en

trunkering,*. Förklaringen till dessa ord återfinns i kapitel, ”Nyckelbegrepp”. Sist vill vi

påpeka att vår utländska bakgrund har varit en styrka genom att det har möjliggjort samtalen.
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Samtidigt som vi genom vårt sociologiska perspektiv har den distans som behövs för att

utveckla en kritisk förståelse av processen.

Syfte

Syftet med undersökningen är, som man kan utläsa ur inledningen, att helt enkelt ta del av

vardagen på en flyktingförläggning utifrån ett antal sociologiska förklaringsmodeller. I och

med att det är en så pass sluten institution* och att de som inte behöver träffa på den inte vet

hur livet på en flyktingförläggning ser ut, vill vi i detta arbete ge en beskrivning av en vardag

på en flyktingförläggning. Vi är vidare intresserade av att se hur denna institution fungerar

och hur människor som bor där upplever flyktingförläggningen. När man väl är inne på en

liknande institution finns det förmodligen en massa fakta som man vill ta med sig och

diskutera kring. I och med att vi är begränsade med både plats och tid har vi valt att

koncentrera oss på följande två frågor.

Frågeställning

•  Hur ser livet på en flyktingförläggning ut utifrån flyktingarnas erfarenheter? (Både

handlings- och känslomässigt.)

•  Hur ser man på flyktingförläggningen som en institution utifrån Erving Goffmans och

Michel Foucaults teorier?

Avgränsning

Vi har bara talat med en man från myndigheternas sida, varför myndigheterna är

underrepresenterade i arbetet. Uppsatsen baseras enbart på flyktingarnas erfarenheter. Detta

har även speglat sig på teorin där vi inte tar med den del i analysen av Goffmans teori som

handlar om personalen. Vidare har vi gjort begränsningar gällande teorin genom att endast

utgå ifrån Goffman och Foucault. Motivering till varför vi valde just dessa följer senare i

texten under presentationen av teorin. Att vi inte tog med fler teoretiker, även om deras teorier

kunde ge bra förklaring av studieämnet, beror för det mesta på att uppsatsen är en empirisk

studie och inte en teoretisk.
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FLYKTINGAR I SVERIGE

Varför flyr människorna från sina hemländer och vem är flykting?

Ordet ”flykting” används på flera olika sätt. Den mest använda definitionen är den som finns

fastslagen i FN:s flyktingkonvention från 1951:

Med flykting menas en utlänning som befinner sig utanför det land som han är

medborgare i, därför att han känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund

av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av

sin religiösa eller politiska uppfattning, och som inte kan eller på grund av

fruktan vill begagna sig av detta lands skydd. Som flykting ska även avses den

som är statslös och som av samma skäl befinner sig utanför det land där han

tidigare haft sin vanliga vistelseort och som inte kan eller på grund av fruktan inte

vill återvända dit.1

Omkring 50 miljoner människor är enligt UNHCR (United Nations High Commissioner for

Refugees) för närvarande på flykt inom eller utanför sina hemländers gränser, företrädesvis på

grund av de masskränkningar av mänskliga rättigheter som väpnade konflikter för med sig2.

Väpnade konflikter leder alltid till kränkningar av mänskliga rättigheter och det är framför allt

civilbefolkningen som drabbas. Flyktingkatastrofer orsakade av konflikter i länder som

Rwanda, Liberia, Afghanistan och f d Jugoslavien vittnar på ett mycket påtagligt sätt om

detta3. Människor flyr dock också från förtryck som inte har sin direkta orsak i väpnade

konflikter, utan där den egna statsmakten inte tolererar någon opposition eller saknar förmåga

eller vilja att skydda sina medborgare från kränkningar av mänskliga rättigheter, utförda av

olika grupperingar. Exempel på sådana stater är Turkiet, Colombia, Iran och Irak från vilka

Amnesty International under många år har rapporterat om kränkningar av mänskliga

rättigheter. Dessa kränkningar tvingar dagligen människor att lämna sina hem.

                                                
1 TCO-skriften, 1995. Sid. 11
2 http://www2.amnesty.se/wwwflykt.nsf…901081c, 2001 Sid. 1
3 http://www2.amnesty.se/wwwflykt.nsf…616cc, 2001 Sid. 2
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Flykten till Sverige

Efter andra världskriget tar invandringen till Sverige fart. Fram till mitten av 1960-talet består

den främst av flyktingar från Östeuropa och Tyskland4. Därefter ändrar den karaktär. Det är

det stora behovet av arbetskraft inom svensk industri, som inte kan tillgodoses av den

inhemska befolkningen, som styr invandringen i allt större utsträckning. Under 1960- och 70-

talen består invandringen följaktligen till största delen av arbetskraftsinvandring från Norden

och sydöstra Europa, främst från Jugoslavien, Turkiet och Grekland5. 1972 stoppas dock

arbetskraftsinvandringen på grund av att den svenska arbetsmarknaden är mättad.

Fram till 1970-talet består invandringen mestadels av européer. Under 1970-talet ökar dock

invandringen från icke-europeiska länder6. Andelen östeuropeiska flyktingar, som dittills

dominerade, minskade och istället kom flyktingar från Latinamerika. Under 1980-talet

kommer invandrarna från Afrika, Iran, Mellanöstern och Europa7.

Under 1980-talet ökade återigen flyktingströmmen från östeuropeiska stater. Många

sovjetiska medborgare, liksom bulgarer, polacker och ungrare hade sökt sig till Sverige. I

början av nästa årtionde minskade deras invandring, medan antalet flyktingar från f d

Jugoslavien ökade enormt8.

Idag består Sveriges befolkning till cirka 13% av invandrare. Då räknar man utlandsfödda

invandrare och flyktingar samt deras barn. Det betyder nära en och en halv miljon första eller

andra generations invandrare9.

                                                
4 Eklund H & Hedman L, 1998. Sid. 13
5 Ibid, Sid. 13
6 SCB 1984. Sid. 41
7 Lundh C & Ohlsson R, 19.. Sid. 78
8 Ibid, sid. 81
9 Jervas G, W Dacyl , Karlström B, Ohlsson R, Rystad G & Wigerfelt S, 1995. Sid. 7
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METOD

Vi är inte ute efter att generalisera och jämföra, utan att få en djupare och mer fullständig

uppfattning om det valda ämnet, vilket gjorde att vi bestämde oss för att använda kvalitativa*

metoder. En annan anledning till vårt val är att vi arbetar induktivt*, d v s vi vet inte riktigt

vad det är vi ska komma fram till eller vad vi är ute efter. För att uttrycka det lite finare kan

man säga att vid det induktiva förhållningssättet blir idéerna skapade under undersökningen10.

Vi ska med empiriska iakttagelser försöka arbeta oss fram till några föreställningar om

problemet. När man jobbar kvalitativt har man ett hermeneutiskt* förhållningssätt och vill

förstå den subjektiva meningen i människans handling och verk. Det gäller att tolka skälen

och avsikten hos de berörda.

I och med att metoden främst bestäms av problemet passar intervjuer bäst i vårt fall.

Observationer skulle också passa bra med tanke att det är en bra metod för studier av slutna

system, vilket vi betraktar flyktingförläggningen som11. Problemet är dock att det inte är

troligt att man skulle få tillstånd att gå runt på flyktingförläggningen och undersöka hela

dagar. Vilka det är som bor på en flyktingförläggning är hemligstämplade uppgifter. Det som

skulle ge oss mest information, och som även är en genomförbar metod i det här fallet, är som

sagt intervjuer. Vi bestämde oss att göra fyra stycken.

Intervjun som metod erbjuder en rik insikt i människornas erfarenheter, åsikter och känslor

vilket är precis vad vi är ute efter. Att välja passande intervjuform visade sig dock vara ganska

problematiskt. Att ha strukturerad intervju och ställa samma frågor till samtliga

intervjupersoner är inte ett alternativ i vårt fall eftersom intervjupersonerna har alltför olika

bakgrunder, pratar olika språk, deras allmänna värderingar kanske ser olika ut etc. Vid en

första fundering tänkte vi att vi antagligen skulle få mest ut av djupintervjuer, men på grund

av följande anledningar valde vi att inte göra det: Språket är en av de anledningar som

begränsar oss mest. Man kan få hjälp av tolk, men konversationen skulle knappast vara

flytande. En annan anledning är att dessa människor är i en så pass utsatt position att det är

lättare att få dem att ställa upp på en intervju om man kan visa frågorna innan. På grund av det

ovannämnda anser vi att den mest passande intervjuformen är semi-strukturerade intervjuer

                                                
10 May T, 1997. Sid. 133
11 Holme I  & Solvang K , 1991. Sid. 110
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där man har chans till följdfrågor och på så sätt kan komma åt intressanta och relevanta fakta

som förbisågs. Vi utformade ett frågeformulär som medföljer i bilaga 1. Idén från början var

att samtliga intervjuer skulle bandas. Det bör också nämnas att samtliga intervjuer skulle vara

och var så kallade respondentintervjuer med vilket menas att man intervjuar dem som själva

är deltagande i den företeelse man studerar12.

När vi väl var på plats blev inte allting precis som planerat. Det har, kan man säga, blivit ännu

bättre. Språket, som vi befarade skulle vara det största problemet, visade sig inte vara något

hinder alls. Eftersom vi båda är flerspråkiga och hade tur att komma i kontakt med människor

som pratar samma språk som vi var det inte alls svårt att genomföra intervjuer. Intervjuerna

tog en vändning och blev mer djupintervjuer till sin art. Det var inte alls svårt att få

intervjupersonerna att öppna sig och vi blev själva förvånade över hur mycket information vi

fick fram. Vårt ursprungliga frågeformulär fick omformuleras och istället tjäna som en

intervjuguide (denna intervjuguide finns i bilaga 2). Att vi kunde göra djupintervjuer är vi

mycket nöjda med eftersom dessa ger en bredare förståelse av situationen. Intervjuerna

liknade mer vanliga samtal och intervjupersonerna kunde till stor del styra intervjun. Vi har

dock antytt vad det är vi är intresserade av så att teman som varför intervjupersonerna har

kommit till Sverige, situationen i deras hemländer samt intervjupersonernas psykiska hälsa

har vi inte diskuterat i någon större mån eftersom det hamnar utanför vårt område. Vi märkte

att intervjupersonerna var mer än glada att kunna berätta för någon utomstående om sin

situation i det nya "samhället".

Att banda samtliga intervjuer fick vi dock inte tillåtelse till, utan två av dem fick vi anteckna.

Det positiva som kom ur detta är att vi fick chans att prova på båda formerna och se

skillnaderna. Naturligtvis var det lättare med bandade intervjuer. Man kunde direkt på plats

koncentrera sig på vad det var som sagts och det var mycket lättare att skriva ut dem. De

intervjuer som vi antecknade tog mycket längre tid, och dessutom präglas utskriften

antagligen av våra intryck under intervjun. Vid direkta anteckningar finns det alltid risk att

man redan då sållar ut vad man tror är viktigt och mindre viktigt, vilket kan resultera i att man

går miste om viktig information. Med det i åtanke har vi försökt att anteckna så mycket som

möjligt och förhoppningsvis har vi till stor del lyckats undgå det ovannämnda problemet.

                                                
12 Holme I & Solvang K, 1991. Sid. 104
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Ur genusaspekten kan man säga att det var en styrka att arbeta tillsammans eftersom det gav

oss ett bredare sätt att titta på och skriva om processen.

Urval

Även om man i en kvalitativ undersökning inte strävar efter generalisering och

representativitet är urvalet av undersökningspersonerna en avgörande del av

undersökningen.13 På grund av detta måste urvalet göras systematiskt utifrån vissa medvetet

formulerade kriterier som är teoretiskt och strategiskt definierade.

För att möjliggöra detta tänkte vi använda oss av ”gatekeepers”, d v s personer som möjliggör

tillträde till förläggningen och underlättar kontakttagande med de som ska intervjuas. Detta

hade vi tänkt oss kunde var assistenter på flyktingförläggningen. Det skulle vara bra eftersom

de redan känner familjerna och vet vem som skulle kunna tänkas vilja ställa upp i

undersökningen. Vi har vid den här punkten inte avgränsat oss på en specifik

flyktingförläggning utan kunde tänka oss att genomföra undersöknigen var som helst i

Sverige.

Vi började med att kontakta Migrationsverket i Malmö, förklarade vad vi är ute efter och

frågade var vi kan vända oss. Efter att ha blivit hänvisade till en handläggare i Landskrona tog

vi kontakt med henne. Det visade sig vara betydligt svårare att få tillstånd att genomföra

undersökningen. Även på vissa andra flyktingförläggningar blev vi nekade hjälp på grund av

sekretessplikt. Slutligen kontaktade vi, vilket vi blev rådda att göra, Migrationsverket i

Helsingborg och stämde möte med en tjänsteman där. Tanken var att presentera uppsatsidén

och försöka få hjälp av honom. Mötet med denna tjänsteman ska vi presentera senare eftersom

det gav oss viktig information för arbetet. Kortfattat kan man vid det här laget säga att han

inte kunde tänka sig att hjälpa oss. En anledning till det är att han anser att det inte längre

finns några flyktingförläggningar.

Efter att ha fått olika besked och blivit skickade hit och dit utan att det har gett något resultat

bestämde vi oss för att försöka klara det på egen hand. Vi åkte till Landskrona, en plats som

inte valdes av någon annan anledning än att det var nära och att vi visste att det finns en

                                                
13 Holme I & Solvang K, 1991. Sid. 101
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flyktingförläggning där. Vi reste dit och fick tag i den första intervjupersonen slumpmässigt.

Hon har senare rekommenderat två andra personer som vi sökte upp, så man kan säga att vi i

dessa två fall använde oss av snöbollsmetoden*. Urvalet till den fjärde intervjun skedde också

slumpmässigt. Samtliga intervjuer har, som underförstått, genomförts på

flyktingförläggningen i Landskrona. Som nämnts ovan kommer denna undersökning inte att

vara representativ för alla flyktingförläggningar i Sverige, men det har aldrig varit vårt mål

heller. Däremot menar vi att analysen av vårt material kan bidra till en förståelse av

flyktingförläggningar utifrån flyktingsperspektiv.

Urvalet resulterade i en ganska så stor spridning med tanke på att det till stor del var

slumpmässigt. Samtliga personer har bott olika lång tid i Sverige (från några månader till sju

år), kommer från olika länder samt olika klasser. Civilståndet hos de intervjuade skiljer sig

dock inte i så stor mån; det är bara en intervjuperson som är ensamstående. Denna relativt

stora spridning kan ge oss en mer omfattande bild av situationen. I analysen av intervjuerna

som följer senare har vi använt pseudonymer.
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Gatekeeper

För att börja i kronologisk ordning ska vi först presentera mötet med en representant från

Migrationsverket, vars namn vi inte kommer att nämna. Vi har, som sagt, träffat en högt

uppsatt tjänsteman i Helsingborg och diskuterat vår studie med honom. Enligt honom ska man

kalla de boende på flyktingförläggningarna för asylsökande då han uppfattar det ordet

”flykting” som ledande och laddat. Även ”flyktingförläggning” är ett missledande namn då

det för tankarna till en militär förläggning där man går upp, lägger sig och äter på bestämda

tider, och så är inte fallet där asylsökande bor enligt honom. Vidare förklarade han idén

bakom hanteringen av asylsökande på 1970- och 80-talet. Då utgick man ifrån att människor

som kom till Sverige upplevde traumatiska händelser och levde under psykiskt påfrestande

förhållanden, varför de behövde vila när de väntade på asyl. Därför beslöt man att de inte

skulle jobba eller gå till skolan. Asylsökande skulle leva i stora kollektiv för att ha någon att

prata med eftersom man utgick ifrån att det är flera från ens land som bor där, enligt honom.

Som exempel åberopar han att man kunde komma till en assistent eller någon av de övriga

som jobbar på en flyktingförläggning utan att ha klätt sig anständigt, kammat sig o s v.

Idag menar han att det har skett en ändring i hur man bemöter asylsökande. Man placerar dem

inte längre i dessa gruppboenden utan ger dem en lägenhet i ett ”vanligt” hyreshus, där även

svenska familjer bor. Barnen börjar läsa i svenska skolor så fort de talar lite svenska och de

traditionella invandrarklasserna finns inte längre. Detta medför att man bibelhåller ett ganska

så normalt liv. Ändringen har enligt honom blivit positivt bemött av de asylsökande.

I slutet av vårt möte kom det fram att den senare formen som han pratade om bara tillämpas i

Skåne. I resten av landet finns fortfarande traditionella flyktingförläggningar. Han gick med

på att hjälpa oss att hitta personer som vi kan intervjua och han rekommenderade att samtliga

intervjuer skulle göras i Svalöv. Vidare sa han att Migrationsverket har en massa andra

projekt och förslag som gäller flyktingar som vi kan undersöka i stället för det som vi valde.

Han hjälpte oss dock inte, utan vi fick söka upp intervjupersoner själva. Vidare kan vi säga att

mötet med honom stärkte vår uppfattning om synen på flyktingar från myndigheternas sida.

Med detta syftar vi på en diskurs* utifrån myndigheternas sida där man antingen osynliggör

problemet gällande flyktingarnas situation eller så synliggör man skillnader mellan flyktingar

och svenskar. Genom denna diskurs tar man ifrån flyktingarna känslan att de faktiskt har rätt
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att vara här och söka skydd. Istället får man dem att känna sig tacksamma för att de är här.

Man ignorerar det faktum att det är en mänsklig rättighet att få flytta. Detta har som sagt

indirekt poängterats under mötet med honom. Vidare menade han att flyktingarna redan är

förföljda och trakasserade i sina hemländer och måste vara beredda att tåla lite även här. Efter

mötet blev vi chockerade över hans nästan främlingsfientliga kommentarer. Han beskrev

flyktingar som folk som beter sig som barn, som smutsiga och som om de förväntar sig alltför

mycket när de kommer till Sverige. Paradoxalt nog är han som sagt högt uppsatt tjänsteman

på en myndighet som har hand om flyktingfrågor.
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Det finns inte så många kopplingar mellan sociala teorier och livet på en flyktingförläggning.

En anledning till detta kan vara att studier om etniska relationer är underrepresenterade. Vi

anser att följande teorier kan vara relevanta för förståelse av detta fenomen. Som vi redan

nämnde tidigare ska vi utgå ifrån Foucault och Goffmans teorier som baserar sig på studier av

fängelse respektive mentalsjukhus.

Det generaliserade fängelset och straffet

Michel Foucault kan förstås utifrån olika läsarter. Här tänker vi lägga tyngdpunkten på hans

studier av maktens utövningar och funktioner. Vi utgår framförallt ifrån hans bok Discipline

and Punish. The Birth of the Prison (Övervakning och straff). Vi tänker även använda oss av

Mats Beronius bok Den disciplinära maktens organisering, om makt och arbetsorganisation

som diskuterar Foucaults maktteorier. Vi kommer att anknyta Foucaults teorier när det gäller

makt till vår analys av intervjuerna som utfördes på flyktingförläggningen. Först ger vi en

kortfattad överblick av Foucaults teorier om fängelsernas framväxt.

Enligt Foucault är fängelsestraffet något mer än ett juridiskt frihetsberövande. Det är inte bara

ett straff, utan också en process för omvandling av inspärrade individer. Straffet är inte främst

en återbetalning för en åsamkad skada, utan snarare en övervakad botgöring som utgår från

individen, hans biografi och därur härledda orsakssammanhang14. Verkställandet av straffet är

alltså separerat från lagöverträdelsen som sådan. Även om fängelset utgör en del av ett större

rättsligt sammanhang, så är det enligt Foucault på insidan ett system som bedömer och

behandlar de intagna efter moraliska normer. Vidare förklarar han att på utsidan råder rättens

system, men innanför murarna härskar normens system. Det är ett system som konstruerar en

specifik biografisk enhet: den kriminelle, som kännetecknas av  brister och farligheter, vilka

representerar en avvikelse från det normala.

Fängelseväsendets framväxt bildar en yttre ram för Foucaults framställning. Men i det

moderna fängelset rör det sig om en allomfattande disciplinär makt, som genomsyrar hela den

”sociala kroppen”. Denna makt verkar inte bara bakom fängelsemurarna, utan även på

                                                
14 Andersen H & Kaspersen L. B., 1999. Sid. 352
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militärens kaserngårdar, i de nya fabriksbyggnaderna, i skolsalarna och på sjukhusen. Överallt

finner Foucault nya rumsliga skapelser i vilka individer särskiljs ur kollektivet och utsätts för

olika disciplinära tekniker.

Foucault liknar den nya disciplinära samhällsformationen vid ett generaliserat fängelse. Men

han poängterar att disciplineringen inte kan reduceras till enbart en negativ och nedbrytande

kraft. Den är i högsta grad produktiv enligt honom. Den producerar inte bara den kriminelle

som en ny människotyp, utan också den lydige militären, den användbare arbetaren och det

fostrade och skolade barnet. Målet för denna disciplinära teknologi är enligt Foucault att

forma fogliga kroppar, dugliga individer som kan användas, omvandlas och utvecklas.

Disciplinering och reglering

Foucault talar ofta om makt i sina verk. Koncentrationen på makttemat kallar han

”maktanalytik”*. Det är inte fråga om en teori eller en klarläggande analys i en viss bestämd

riktning, utan om förberedelser som kan ligga till grund för en mer utvecklad maktanalys.

Foucault talar om bio-makt, en makttyp som utvecklats sedan 1600-talet och vars högsta

funktion inte är att döda ”utan att lägga beslag på livet från början till slut”15. Det är en makt

som verkar i två riktningar: dels en disciplinering av individen, dels en reglering av

befolkningen. Foucault är inte intresserad av maktens väsen eller innehavarens intentioner,

utan främst av utövningen och dess effekter på de underkuvades nivå. Foucault talar om

mikro-makt, d v s en makt som på ett socialt vardagsplan riktas mot människorna i deras

konkreta situationer. Han menar att det är en mikromakt som riktar sig mot det ännu icke-

konforma; dess arbete består i att reglera, ordna, forma och kontrollera individer genom

träning och normalisering.16

För att komma åt denna makt, vilken utövas med administrativa tekniker som kontroll och

normalisering snarare än genom lagstiftade principer och rättigheter, behöver man befria sig

från vissa ingrodda föreställningar om att makten är lokaliserad till statens rättsliga sfär enligt

Foucault. Han resonerar att vi bör undvika att reducera makten genom att deducera all makt

från ett enda fenomen, till exempel borgarklassens herravälde, och i stället undersöka hur

maktmekanismerna verkar och då notera både deras avsedda och oavsedda verkningar.

                                                
15 Andersen H & Kaspersen L. B., 1999. Sid. 354
16 Beronius M, 1986. Sid. 28
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Maktrelationer är enligt Foucault aldrig enkla projektioner av klassrelationer eller politiska

relationer. Relationerna mellan könen, mellan generationerna, mellan infödda och inflyttade

etc, möjliggör statens existens och funktion. Men de är inte projektioner av statens makt.

Varje nätverk av relationer har sitt eget maktmönster och en relativ autonomi, menar

Foucault.

En viktig del av denna maktanalytik är identifieringen av detaljerade maktritualer och de här

ritualernas plats inom det sociala fältet17. Genom sin analys av fängelseväsendets tillkomst

och talet om könet, identifierar och lokaliserar Foucault två centrala maktritualer

(maktprinciper): den allseende övervakningen (panoptiken)* och bekännelsen. Dessa utgör

enligt Foucault otvivelaktigt två centrala komponenter i den sociala kontroll som genomsyrar

den moderna, västerländska samhällsbildningen.

I Discipline and Punish. The Birth of the Prison skriver Foucault inte bara historien om

fängelsernas framväxt, utan denna skildras tillsammans med en annan framväxt, nämligen

human- och samhällsvetenskapernas. Poängen är inte huruvida det finns ett kausalt samband

mellan fängelseväsendet och vetenskaperna om människan, utan att Foucault använder olika

delar av vår verklighet för att så att säga tänka varandra18. Foucault gör fängelsesystemets

framväxt till ett perspektiv på vetenskaperna om människan, han gör hanterandet av tid och

rum till ett perspektiv på disciplinen och han gör disciplinen – förstådd som ett panopticon

(all-seende) – till ett perspektiv på det moderna samhället.

Vi ska nu förflytta oss från Foucaults teorier och gå vidare med Goffman.

Asylum

Erving Goffmans teorier är mycket uppskattade inom sociologin och erbjuder en rik tolkning

av olika fenomen. Vi har dock i arbetet begränsat oss på en specifik teori med vilkens hjälp vi

tolkade flyktingförläggningen som en institution. Hur vi tillämpade teorin framgår senare i

texten under analysen av intervjuer, men vid det här laget tänkte vi att det skulle vara bra att

ge en mycket kortfattad beskrivning av den valda teorin.

                                                
17 Andersen H & Kaspersen L. B., 1999. Sid. 355
18 Beronius M, 1986. Sid. 34
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Vi utgick ifrån boken Asylums, Essays on the social situation of mental patients and other

inmates. I tolkningen av den har vi även använt oss av Tom Burns bok Erving Goffman.

Boken Asylums handlar, som man förstår av titeln, om mentala sjukhus. Att vi tror att den

hjälper oss i förståelsen av flyktingförläggningen beror på att båda är totala institutioner och

det är lätt att se likheter i vissa strukturella sammanhang. Termen "totala institutioner" lånade

Goffman av Everett Hughes19. Hughes menar att studier av sociala institutioner är det

grundläggande inom sociologin. Han ser dessa som mobiliserande för både individer och

ideologier. Med totala institutioner menar han sociala institutioner som i mångt och mycket är

avskurna från omvärlden, och har kloster som ett exempel.20

Denna term adopterades av Goffman i hans studier av sociala institutioner och det vardagliga

sociala livet. I boken Asylums påpekar Goffman att ett sätt att klassificera sociala institutioner

är att rangordna dem efter graden av slutenhet.21 Totala institutioner är de som är helt eller

nästan helt slutna, eller som nämnts ovan, institutioner avskurna från omvärlden. Dessa skiljer

sig inte mycket från varandra, och som Goffman säger: "…to learn about one of these

institutions we would be well advised to look at the others".22 För att ge en exakt bild av hur

Goffman definierar totala institutioner ska vi använda oss av citaten ur introduktionen till

boken Asylums:

 "A Total institution may be defined as a place of residence and work where a large number of

like-situated individuals, cut off from the wider society for an appreciable period of time,

together lead an enclosed, formally administered round of life."

Goffman menar vidare att samtliga element som han tar upp i boken inte är speciella för bara

totala institutioner, och inte heller finns inom samtliga totala institutioner. Flera kriterier är

dock utmärkande för de totala institutionerna. Det första är just slutenhet. Enligt Goffman

behöver det inte handla så mycket om själva institutionens slutenhet från omvärlden, utan han

syftar mer på de intagna, människorna som bor inom dessa institutioner. Det sociala umgänget

mellan människor som bor i totala institutioner och människor utanför dessa är begränsat eller

även förhindrat. Det andra utmärkande är att rationaliseringen av det vardagliga livet är det

                                                
19 Burns T, 1992. sid. 142
20 Ibid. Sid. 142
21 Ibid. Sid. 144
22 Ibid. Sid. 144
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centrala.23 Det vardagliga som vi tar för givet, att exempelvis jobba, umgås och sova på olika

ställen och under olika omständigheter, försvinner i de totala institutionerna.24 Tredje faktorn

är vad Goffman betecknar som "bureaucratic organisation" där den klara åtskiljningen mellan

intagna (inmates) och de som jobbar där (staff) kommer fram. Denna åtskiljning tjänar som

gränslinje menar Goffman. Han påpekar även att detta sätt att se på världen, "de kontra oss",

gör sig tydligt på många arbetsplatser, exempelvis fabriker, samt som den även ligger som

grund för klasskillnader människor emellan.25

Dessa tre ovannämnda faktorer påverkar människans sociala och personliga identitet. Utöver

detta blir personer som bor i totala institutioner på ett sätt handlingsförlamade, eller som det

står i Burns bok: "All kinds of opportunities for action and interaction, of participation in the

events and the changes taking place in the larger society outside, are lost to him, and the

motivations, reactions, and feelings connected with them are worn away by attrition or

overcome by obsolescence”.26 Detta kan resultera i att man har svårt att anpassa sig till det

vanliga livet och hantera en vanlig vardag när man efter en längre tid kommer ut från en total

institution.

En stor del av Goffmans teorier handlar om roller. Han ser livet som en teaterscen där vi

spelar olika roller beroende på vad som förväntas av oss. Livet i de totala institutionerna leder

till en förlust av dessa roller, "role dispossession".27 I dessa institutioner händer det inte så

mycket och de vardagliga aktiviteterna är rutiniserade. Olika sammanhang, variationer i

vardagen, som vanligtvis tar fram våra olika roller finns inte i lika stor utsträckning som i det

vanliga livet. På grund av detta finns det en risk för de människor som under en längre tid bor

på sådana institutioner att bli av med många av sina roller. Detta har också en stor påverkan

på människornas självkänsla.

Detta är som sagt bara en mycket kortfattad presentation av vissa idéer som presenteras av

Goffman i Asylums. Dessa kommer, tillsammans med Foucaults teori, att tjäna oss som

redskap i analysen av intervjuerna för att vi lättare ska förstå flyktingarnas syn på deras

nuvarande "hem". Goffman har även ägnat en del av boken åt att beskriva hur det ser ut ur

                                                
23 Burns T, 1992. Sid. 146
24 Goffman E. 1961 Sid.17
25 Burns T, 1992. Sid. 146
26 Ibid. Sid. 149
27 Ibid. Sid. 149
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personalens synpunkt. Detta har vi valt att inte ta med då vi själva inte talade med personalen

på flyktingförläggningen och på grund av detta inte kommer att angripa det i uppsatsen.

Analysen kommer senare i texten, men i följande kapitel ska vi ge en kort beskrivning av

intervjuerna och platsen som de gjordes på.
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FLYKTINGARNAS RÖSTER

Flyktingförläggning i Landskrona

Antalet flyktingförläggningar i Sverige har växt i takt med att antalet asylsökande har ökat. År

1985 fanns det i landet bara nio flyktingförläggningar i vilka det bodde sammanlagt 1500

personer.28 Under senare delen av 1980-talet ökade behovet av inkvarteringar för asylsökande

dramatiskt. I mitten av 1993 fanns det redan över 270 förläggningar där 90 000 asylsökande

befann sig.29 Tyvärr ville Migrationsverket i Helsingborg inte ge oss exakta uppgifter om

flyktingförläggningen i Landskrona (exempelvis hur länge flyktingförläggningen har funnits

eller hur många det är som jobbar respektive bor där). Det som vi kommer att beskriva

kortfattat om flyktingförläggningen är vår egen iakttagelse av platsen. I utkanten av

Landskrona, i ett industriområde, ligger tre hyreshus som består av tre våningar och har tre

ingångar var. Husen ser nedslitna ut. På utsidan av husen hänger en stor skylt med namnet

SIV. Man kan se mycket skräp i trapporna och det verkar som att huset inte städas så ofta.

Något som vi uppmärksammade var att det inte fanns några namnskyltar på dörrarna till

lägenheterna (till vilket vi återkommer i analysen). Vi fotograferade både insidan och utsidan

av husen, vilket uppmärksammades av två personer som bodde där. Det verkade som om de

blev störda av det, eftersom de trodde att vi fotograferade dem. Av detta fick vi intrycket att

de boende känner allmän rädsla och misstänksamhet.

                                    Flyktingförläggningen i Landskrona

                                                
28 Lundh C & Ohlsson R, 1999. Sid. 87
29 Ibid. Sid. 87
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Inledning till intervjuer

Vi gjorde fyra intervjuer. Två av dessa gjordes med småbarnfamiljer där vi bara pratade med

kvinnorna som vi hädanefter kommer att kalla för Sara (i den första familjen) och Maria (i

den andra familjen). Vidare intervjuade vi en ensam mamma med två barn. Denna kvinna

kallar vi för Ida. Slutligen intervjuade vi en ensamstående man, som vi kallar Daniel. Vad

gäller deras yrkesliv och utbildning har Sara gymnasieutbildning med textil inriktning. Maria

har universitetsutbildning och jobbade tidigare som professor. Ida var egen företagare och

drev en klädaffär medan Daniel jobbade som lantbrukare. Vi vill beskriva deras upplevelser

och erfarenheter på förläggningen. Oavsett tidigare bakgrund befinner de sig nu i samma

situation. Inledningsvis fick samtliga intervjupersoner veta uppsatstemat och orsaken till

intervjun. Intervjupersonerna har blivit lovade anonymitet och de har läst och godkänt

dokumenteringen av vårt samtal.

Sammanlagt varade intervjuerna i sju timmar och gjordes vid fyra tillfällen. Vi fick bara lov

att banda två av dem. I analysen av intervjuerna ska vi inte presentera varje intervju var för

sig utan lägga fram dem som en helhet. Analysen ska göras utifrån de tidigare presenterade

teorierna av Foucault och Goffman. De citat som vi kommer att använda oss av i analysen är

inte ordagranna eftersom intervjuerna inte gjordes på svenska.

Analys av intervjuer

Inledningsvis ska vi citera Sara som så kort och koncist som möjligt beskriver en vardag på en

flyktingförläggning: ”Man har ingenting att fylla dagen med här. Och nu när dagarna blir

längre också…”

De människor som vi intervjuade har sökt sig till Sverige för att de kämpar för sin överlevnad.

De har på grund av olyckliga förhållanden i sina länder varit tvungna att ge sig i väg till ett

tryggare ställe. Exakta anledningar till varför de kom ska vi inte gå in på eftersom, vilket vi

påpekade i början, de flesta uppsatser om flyktingar koncentrerar sig på just situationen i

deras hemländer. Vi ska istället presentera hur de lever på en flyktingförläggning i väntan på

att deras ”normala” liv ska fortsätta. Temat verkar enkelt, det är väl ingenting speciellt med

livet där? I själva verket skiljer det sig mycket från det sätt som vi lever på.
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Samtliga intervjuade var väldigt noga i sina beskrivningar av vardagen eftersom de upplever

sin situation som osynliggjord. Rikedom på information är en övertygelse att de finns. De

känner sig osedda av myndigheterna. År efter år väntar man i en miljö där ingenting händer

och det verkar som om man har blivit bortglömd. Detta är det första samtliga intervjuade

påpekar. Dessutom leder denna väntan till maktlöshetskänslor eftersom man inte själv kan

ändra på sin situation. Denna brist på möjlighet att ha kontroll över den egna situationen som

vuxna människor erhåller i ett vanligt samhälle lämnar sina spår enligt Goffman. Han menar

att det leder till att man känner förlust av det vuxna livet, förlusten av handlingsfrihet och sin

självständighet.30  ”Två år här utan att göra ett enda dugg, det är fruktansvärt. Nu känner jag

mig som en onyttig och passiv människa som har förlorat sitt självförtroende” – så beskriver

Ida sin situation. Det enda man gör på en flyktingförläggning är att man sitter och väntar på

att man ska få ett beslut angående ansökan om uppehållstillstånd.

Utanförskap

Vidare berättar intervjupersonerna att stället de bor på känns helt isolerat från omvärlden.

Även då myndigheterna säger att flyktingar placeras i hyreshus med svenskar säger de själva

att det bara är flyktingar som bor där. Denna isolering är enligt Goffman det viktigaste

särdraget hos en total institution. Syftet är att de boende på den totala institutionen ska

utveckla en känsla av att de är annorlunda och borde hållas borta från det övriga samhället.

Även Foucault skulle instämma här. Enligt honom är denna instängning avgörande för

utvecklandet av diskursen "vi här inne versus de där ute-anda".31 Denna roll av att vara

annorlunda, av utanförskap, tar man senare på sig. Vi tror oss kunna se en tendens i att det är

just denna utanförskap som hindrar den smidiga integrationen till det svenska samhället.

Utifrån den psyko-sociala aspekten kan man säga att från den dagen som man kommer till

Sverige tills man får beslutet angående asylansökan flyter man mellan olika faser. Från den

känslomässiga uppgången efter att man har kommit till tryggheten, till den fas som präglas av

tvivel på framtiden och skuldkänslor mot dem man lämnade kvar. Därefter kommer man till

                                                
30 Goffman E, 1961. Sid. 47
31 Beronius M, 1986. Sid. 106
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den slutliga fasen av exilprocessen som domineras av besvikelse och rädsla.32 Ens självkänsla

ändras, man känner sig mindre värd, och efter en tid accepterar man att man är ”annorlunda”.

Standarden på hyreshusen är väldigt låg och det är flera familjer som delar på en lägenhet. Det

privata livet inskränks maximalt. Till exempel bor det två familjer, bestående av totalt åtta

personer, i en trerumslägenhet. För att få en egen lägenhet krävs det att familjen har minst fem

medlemmar. Köket och badrummet i lägenheten är gemensamma, vilket ofta ställer till

problem enligt de intervjuade. I och med att det inte är sällan att familjer som placeras

tillsammans kommer från helt skilda världsdelar, har olika vanor, kultur och religion möter

man ofta problem beträffande städning och matlagning. Muslimer kan exempelvis inte ens

förvara mat i samma kylskåp där det finns griskött. Än värre är den bristande

kommunikationen familjer emellan eftersom man inte talar samma språk. Svenska talar de

inte, vilket vi ska återkomma till senare i analysen. I sådana avseenden känner samtliga

intervjuade att myndigheterna inte visar någon som helst förståelse. ”Det lönar sig inte ens att

be om lägenheten längre. Vi får inte den för oss själva”, säger Sara. Ida, som har bott i

Sverige med sina två barn i två år, har under denna tid delat lägenhet med sju olika familjer

från olika länder. Hon frågar: "Är det inte omänskligt att bo åtta personer i en sådan

lägenhet? Varje familj har bara ett rum, och köket och badrummet är kollektivt. Ibland måste

man vänta ett par timmar för att kunna laga mat eftersom den andra familjen också håller på

att laga mat. Denna situation har starkt påverkat både mig och min minsta son." Efteråt blir

hennes uttalanden ännu starkare då hon lägger till följande: "Vi är inte brottslingar för att få

ett sånt straff. Jag tror att om jag skulle få fängelsestraff skulle det vara en mycket bättre

situation än den vi har här. Jag skulle åtminstone veta att cellen tillhör mig och mina barn

och att den inte behövde delas med några  andra”.

Samtliga intervjupersoner, förutom Daniel, menar att det är viktigt att bo själva, framför allt

för att barnen ska få lugn och ro samt leva ett normalt familjeliv. ”Om vi bodde i hyreshus

med svenskar skulle det nog vara mer ordning. Det skulle finnas husordning, till exempel att

man inte får spela musik efter tio på kvällen. Här finns det inga regler. De som är

ensamstående spelar musik till tre, fyra på morgonen. Jag förstår att de är unga och

besvikna, men… Det finns ingen ordning här”, påpekar Sara.

                                                
32 Al-Baldawi R, 1994. Sid. 19
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Några ”självklara” saker som telefon får de inte ha. Varför vet vi inte, men man kan inte

hjälpa att undra om myndigheterna utgår ifrån att dessa människor skulle missa att betala sina

telefonräkningar. Över huvud taget är det så i de totala institutioner att en del av ”bodily

comford”, som det heter i Goffmans bok  Asylums, försvinner. Vidare menar Goffman att:

”Loss of this set of comforts is apt to reflect a loss of self-determination, too, for the

individual tends to ensure these comforts the moment he has resources to expend.”33  Mats

Beronius påpekar i sin bok att Foucault, i sin analys av disciplinär makt,  lägger stor vikt vid

just denna rumsliga fördelning. Han menar att manipulering av tid och rum bidrar till

disciplinens organisering. För Foucault är kontroll över rummet en av de viktigaste

betingelserna för kontroll över individen.34 Rum ska i detta sammanhang ses som en social

konstruktion. Foucault menar att den rumsliga ordningen påverkar varje individ som anvisas

en bestämd plats. Detta fungerar genom att varje individ placeras på en fast och mer eller

mindre tydligt avgränsad plats vilket leder till skapandet av en social ordning som håller

individen på plats och motverkar hennes avvikning.35 Att man alltså stänger in människor,

som Foucault betecknar det, i panopticon möjliggör kontrollering av människor.

Vad gäller den andra kriteriet som är utmärkande för totala institutioner, d v s

rationaliseringen av det vardagliga livet, märker man tydliga spår av denna i

flyktingförläggningen. Några aktiviteter på flyktingförläggningen anordnas inte, inte ens för

ungdomar. En fritidsgård eller bara en vanlig lokal där man kan samlas för att umgås finns

inte heller. Man är begränsad till de fyra väggarna i det egna lägenheten. Något som dock

anordnas är två timmars arbetsinslag. Man kan välja mellan städning av

flyktingförläggningen, snickeri samt skolundervisning i svenska språket. Vid uteblivning

minskas ens månadspenning. Denna form av arbetsinslag tillämpas i de flesta totala

institutioner enligt Burns bok  Erving Goffman. Där kan man läsa följande citat: "Inmates in

most total institutions are given work to do, and for some of it there is a small amount pay

usually forthcoming. /…/ Much of it is in connection with essential, though lowly, services -

cleaning, gardening, helping in kitchens, and minor housekeeping chores - tasks which derive

from the working needs of establishment."36

                                                
33 Goffman E, 1961. Sid. 47
34 Beronius M, 1986. Sid. 105
35 Ibid. Sid.109
36 Burns T, 1992. sid. 151
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Skolan är ett av de vanligaste valen, men konstigt nog kan inte småbarnsmammor gå i skolan

eftersom det inte finns någon dagisavdelning för barn som är yngre än två år. Ganska märkligt

beslut från myndigheternas sida i ett land som pratar så mycket om jämställdhet. Eller kanske

utgår man igen från att flyktingar är annorlunda och att dessa kvinnor inte har någonting emot

att bara sitta hemma och passa barn. För äldre barn finns dagis, men mammorna måste vara

närvarande - alltså återigen specifikt för kvinnor. Barn som är i skolåldern kan gå i vanliga

svenska skolor så fort de lär sig språket. Detta gäller dock bara grundskolan. Hur som helst är

dessa arbetsinslag positivt bemötta av samtliga intervjuade eftersom det ger dem möjlighet att

komma ut lite. Lite annorlunda uttryckt är det det enda de gör under dagarna.

Att inte få gå i skolan och lära sig svenska, vilket då gäller för samtliga kvinnor vi

intervjuade, känns väldigt besvärande. I Svante Lundbergs bok Flyktingskap beskrivs mötet

med det främmande samhället som en total beroendeställning språkligt sett, något som kanske

upplevs särskilt förödmjukande av intellektuella för vilka språket utgör en kulturell

kompetens. I boken kan man läsa en chilensk flyktings beskrivning av en liknande situation.

Han menar att det känns som att plötsligt befinna sig på Tarzans nivå i samtal med svenskar.37

Intervjupersonerna menar att de gärna själva vill kommunicera med både personal och andra

flyktingar på förläggningen samtidigt som språkkunskaper skulle kunna erbjuda möjlighet att

förstå nyheter på svenska och få veta lite om vad som händer i Sverige. Maria uttrycker det på

följande sätt: ”Radionyheter som vi lyssnar på på det egna språket är ganska dåliga eftersom

de bara tar upp nyheter från hemlandet och inte härifrån. Jag bor i Sverige och därför vill jag

veta vad som händer här.” Avsaknaden av kunskap om hur det svenska samhället fungerar är

enorm. Naturligtvis är denna avsaknad orsakad av exkludering ur det stora samhället. Detta i

sig leder också till en känsla av maktlöshet. Man vet inte till vem man ska vända sig för att få

hjälp. Detta är problematiskt eftersom flyktingarna förlitar sig på olika, ofta osanna, rykten i

sitt agerande med myndigheter.

Maktrelationer

På tal om "bureaucratic organisation" som är den tredje karakteristiken av den totala

institutionen enligt Goffman, kan man säga att personal, det vill säga assistenter på

                                                
37 Lundberg S, 1989. Sid. 130



25

flyktingförläggningen, kommer dit från Helsingborg två gånger i veckan och stannar ett par

timmar åt gången.

Detta har intervjupersonerna delade åsikter om. Vissa anser att personalens vistelse där

räcker, medan andra skulle föredra att ha möjlighet att ta kontakt med personalen varje dag.

Det framgår tydligt att ingen av de intervjuade kommer så bra överens med assistenterna på

förläggningen. De klagar på sättet som de bemöts på. Maria uttrycker det med följande ord:

”Det är på ett mycket överlägset och kränkande sätt som personalen här talar med oss." (Hon

talar om både assistenter och handläggare). "Man blir ofta bemött som okunnig och som

någon som borde glädjas åt den hjälp man får i Sverige.” Hon förklarar vidare att barnen blir

tillfrågade på dagis om de vet vad några självklara saker är vilket hon uppfattar som att

personalen menar att flyktingbarn har kommit från hemska, fattiga miljöer och inte har

upplevt någonting fint förrän de kom till Sverige. Goffman förklarar detta som vanligt

förekommande i de totala institutionerna. Han  beskriver att man talar med de som bor i dessa

institutioner på följande sätt: ”Often he is considered to be of insufficient ritual status to be

given even minor greetings, let alone listened to.”38

Det intressanta utifrån Foucault i det här fallet är hur informanterna tolkar och

konceptualiserar makten. Samtliga intervjuade menar att makten ligger hos personalen på

flyktingförläggningen. Detta förkroppsligande av makten är vanligt och utmärkande för de

som, till skillnad från Foucault, ser makten som ett ting eller objekt. Då koncentrerar man sig

på att leta efter den ansvariga maktinnehavaren. Foucault menar istället att makten är en

praktik, ett utövande.39 Han menar vidare att den utövas mellan parterna och anger relationen

mellan krafterna. Vid analys av maktrelationer bör man således beakta de system av olikheter

som präglar ett bestämt kraftfält.40 Dessa olikheter uttrycks genom bland annat lag, klass,

språk, kultur och är en förutsättning för att man ska kunna spåra styrkeförhållanden, enligt

Foucault. Han menar vidare att ojämnheterna och olikheterna inte enbart är en förutsättning

utan också är maktrelationernas resultat.

                                                
38 Goffman E, 1961. Sid. 48
39 Beronius M, 1986. Sid. 23
40 Ibid. Sid. 25
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Tyngdpunkten i Foucaults förståelse av maktutövande ligger i frågan om på vilka sätt vissa

handlingar och praktiker kan strukturera andra möjliga handlingars och praktikers utrymme41.

Detta kan hjälpa oss i förståelsen av varför flyktingar uppfattar sig själva som maktlösa. I och

med att deras handlingsutrymme inte är så stort och att de inte råder över den egna situationen

i någon större mån är deras möjlighet att genom sina handlingar "strukturera andra möjliga

handlingars utrymme" mycket inskränkt. Detta kan lätt leda till en känsla av hopplöshet

samtidigt som man ser myndigheterna som maktinnehavare eftersom det är de som

bestämmer över ens liv, om man ska få stanna i landet eller inte. Även på mikronivå där den

disciplinerande makten utövas märker man flyktingarnas underordning. Man får enligt

reglerna inte vara borta mer än några dagar utan att säga till och man måste göra det

personalen bestämmer, annars stämplas man som en avvikande person. Daniel berättar att han

är tvungen att gå en svenskkurs trots att han har gått om kursen mer än tio gånger. ”…Annars

räknas man som en lat människa, vilket jag har hört många gånger.” Att man inte tillåts ha

telefon är också ett exempel som hör hit. Det värsta är ändå att i de flesta fall ser man inte

maktutövning. Det är öppna strukturer som utövas i olika former på en rad sociala fält, enligt

Foucault.42

Intervjupersonerna upplever att man ser på dem som annorlunda än resten av befolkningen i

landet och genom sina berättelser försöker de övertyga oss om att de inte är det. De berättar

att de behandlas annorlunda och att deras frågor och behov ignoreras helt och hållet av

Migrationsverket. Ida beskriver denna situation med följande ord: ”Det verkar som att vi som

kommer från länder utanför Europa är annan sorts människor med olika behov och känslor”.

Flyktingarna har förlorat en stor del av de roller som Goffman menar att vi erhåller i det

vanliga livet på grund av det rutiniserade livet i institutionen. Deras identitet har som följd av

detta reducerats till uppfattningen av sig själva som ingenting mer än flyktingar. Utifrån

Foucault skulle man kunna tolka detta som att dessa människor tar till sig attribut som är

knutna till deras plats. Han menar att till varje plats hör särskilda attribut utifrån vilka man

agerar. Dessa uttrycker ens position i det disciplinära rummet. När man anpassar sig till den

rådande ordningen börjar man identifiera sig med sin plats och dithörande attribut.43 I

intervjupersonernas fall kan man tänka sig att denna anpassning tar ganska lång tid eftersom

                                                
41 Beronius M, 1986. Sid. 25
42 Ibid. Sid. 32
43 Ibid. Sid. 113
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man har svårt att vänja sig vid det sämre, men så småningom tar man ändå på sig

flyktingrollen.

En sak som vi själva reagerade kraftigt på är att det inte står några namn på dörrarna till

flyktingarnas lägenheter. Även när de får post, vilken assistenter meddelar om på

anslagstavlan, står det inte namn på adressaten. Istället för namn har flyktingarna sina

nummer. (Påminner det inte om koncentrationsläger där man också markerade personer med

siffror?) Vissa intervjupersoner ser inte så kritiskt på detta, utan menar även att det är positivt

med denna anonymitet.

Samtliga intervjuade har fortfarande hopp om att de ska få stanna i Sverige vilket är det enda

som får dem att orka vänta. Dock medger några av dem att de skulle söka sig till ett annat

land om de från början visste om hur lång väntetid det skulle röra sig om. Att denna väntetid

uppfattas som förlorad tid är enligt Goffman vanligt i liknande institutioner. Han säger att:

”…among inmates in many total institutions there is a strong feeling that time spent in the

establishment is the time wasted or destroyed or taken from one´s life; it is time that must be

written off; it is something that must be ´done´ or ´marked´ or ´put in´ or ´pulled´”44  En viss

rädsla att man inte kommer att klara av det vanliga livet när det återigen börjar är också

närvarande. Ida säger: "Jag undrar verkligen om jag någon gång kan få tillbaka mitt

självförtroende och känna mig lika stark som förut och vara en drivande och aktiv människa."

Efter den ovan nämnda rumsliga disciplinens internalisering är det svårt att bryta gamla

mönster, även om man byter till det bättre. Samtliga menar dock att det är på grund av barnen

som de måste hålla humöret uppe och försöka leva ett normalt liv så gott det går.

Utifrån Foucaults syn på fängelse och straff som en process som omvandlar individerna,

tycker nästan samtliga intervjupersoner att livet på flyktingförläggningen på sätt och viss även

har ändrat deras personlighet. Ida berättar att hon har blivit en lydig människa som inte längre

vågar protestera mot sin situation: ”Jag är rädd att säga någonting för att det inte ska hända

mig och mina barn något värre då. Flyktingpolitiken gör att vi först blir galna, och sedan får

man lov att stanna, vilket resulterar i att man som individ inte har motiv att leva vidare efter

uppehållstillståndet.”

                                                
44 Beronius M, 1986. Sid. 66
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Omvandling genom disciplinering behöver inte uppfattas som enbart negativt enligt Foucault.

Disciplinering kan i högsta grad vara produktiv enligt honom. Den producerar inte bara den

kriminelle som en ny människotyp, utan också den lydige militären, den användbare arbetaren

och det fostrade och skolade barnet. Som redan förklarat i teori delen är målet för denna

disciplinära teknologi  enligt Foucault att forma fogliga kroppar, dugliga individer som kan

användas, omvandlas och utvecklas. Samma sak händer med flyktingar enligt våra

intervjupersoner. Man blir den lydiga flyktingen, med Foucaults ord. Att maktutövningen är

funktionell för samhället förstår vi, men att det är positivt håller vi inte med om. Vi tycker att

man i vissa fall bryter ner individen för samhällets bästa. Daniel drevs så långt att han

försökte begå självmord. Han beskriver sin situation efter fyra års väntan på

flyktingförläggning med följande ord: ”Jag orkade inte mer efter fyra års tortyr. Man döms

till allt, till lögnare, till förbrytare... Därefter inbillar man sig att man verkligen är det som

man döms för. Och jag ville inte längre leva med dessa egenskaper.”

Vi får hoppas att det vi nämnt ovan inte är så vanligt förekommande och att det inte är så lätt

att bryta ner individerna. Våra informanter har fortfarande hopp kvar om att få stanna i

Sverige, vilket i deras fall tjänar som ett motstånd mot denna maktutövning.
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER

Vårt arbete blev en skrapning på ytan av det enorma ämnet. Under arbetets gång föddes

många idéer till andra tillvägagångssätt och en stor nyfikenhet att gräva djupare. Det är

kanske alltid svårt att anse sin undersökning slutförd, för oss känns det att ämnets storlek

skulle behövt mera tid trots att vi hade en hyfsad tid på oss för att skriva uppsatsen.

Vi är nöjda med uppsatsens resultat eftersom den erbjuder en insikt i hur flyktingarna har det

på förläggningen och att allmänheten kan ta del av det. Uppsatsen ger bättre förståelse för

flyktingarnas levnadsvillkor och förhoppningsvis kan det leda till förbättringar på området.

Själva kan vi inte komma med konkreta förslag till vad som skulle kunna ändras förutom att

beslutsfattandet borde ta mycket kortare tid. Efter att ha spenderat så lång tid i en total

institution blir man maktlös och maktens osynliga disciplinering kan inte längre stoppas.

Vi har även lagt märke till informanternas erfarenhet av exil. Den skiljer sig ganska mycket

från de övriga flyktingars erfarenheter som kom till Sverige tidigare. Det handlar inte om

samma typ av diaspora. Våra intervjupersoner har inte kommit som en grupp, varför de helt

och hållet saknar ett socialt nätverk. Genom att inte tillhöra en grupp har de heller ingen

kontext. Deras individualisering blir en central fråga. Vi fick även en känsla av att de börjar

tveka om de gjorde rätt genom att fly till Sverige.

Även om vi är nöjda med vår insats kvarstår den eviga frågan. Varför finns det

överhuvudtaget problem gällande flyktingar? Är det inte självklart att man ska få flytta när

man känner sig tvungen att göra det? Tydligen inte; några miljoner förvägras dagligen den

rätten.45 Man använder sig av olika ord för att motivera dessa, som exempelvis flyktingar,

illegala invandrare eller utlänningar. Det stiftas lagar som ska förhindra människor att flytta

fritt. Svensk flyktingpolitik, internationella avtal om flyktingkvoter och visumtvång ska

möjliggöra denna förbrytelse mot människans rättighet.46 Hur länge ska vi tolerera detta?

                                                
45 ETC, 2000, Nr 5. Sid. 6
46 Ibid, Sid. 6
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NYCKELBEGREPP

Diskurs

Vanligen förklarat som en ”reglerad samtalsordning”, men här omfattar begreppet kedjor av

utsagor, institutionaliserade framställningsförfaranden (praktiker) samt de historiskt och

kulturellt givna regler som styr samtalsordningens innehåll och form. (Andersen, Heine &

Kaspersen, Lars Bo, 1999. Klassiska och moderna samhällsteorier)

Etnografi

Vetenskapen om olika gruppers eller samhällens sociala och kulturella levnadssätt.

(Nordstedts svenska ordbok, 1990)

Hermeneutik

Läran om texttolkning. Vetenskapsteoretisk riktning som framhäver betydelsen av förståelse

och inlevelse i human- och samhällsvetenskaperna. (Nordstedts svenska ordbok, 1990)

Induktiv

Metod som innebär att man drar allmänna, generella, slutsatser utifrån empirisk fakta.

(Torsten Thurén, 1998. Vetenskapsteori för nybörjare)

Institution

En institution är en social relation – respektive en uppsättning sociala relationer – som består

över tid i överensstämmelse med skrivna eller oskrivna regler och avtal. Begreppet används

både om större och mindre förhållanden. Det används i linje med vardagsspråket, som

benämner t ex ett behandlingshem eller ett fängelse som institutioner. (Andersen, Heine &

Kaspersen, Lars Bo, 1999. Klassiska och moderna samhällsteorier)

Kvalitativ metod

Samhällsvetenskaplig forskningsmetod där målet med forskningen är att klarlägga såväl de

yttre omständigheterna som den djupare innebörden av människors handlingar. Omfattar t ex

hermeneutisk, fenomenologisk eller etnografisk metod. (Svenning, Conny, 1996.

Metodboken)
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Maktanalytik

Den induktiva ansatsen till en mer utvecklad maktanalys som används för att utforska bio-

makten. (Andersen, Heine & Kaspersen, Lars Bo, 1999. Klassiska och moderna

samhällsteorier)

Panoptik

En allseende övervakningsform som går tillbaka till Jeremy Benthams idé om ett

”inspektionshus”, där man från en mittpunkt kan se och kontrollera vad som görs runt

omkring. (Andersen, Heine & Kaspersen, Lars Bo, 1999. Klassiska och moderna

samhällsteorier)

Snöbollsurval

Metoden innebär att man låter varje intervju ge uppslag till nya intervjuer. (Svenning Conny,

1996. Metodboken)
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BILAGOR
Bilaga I

Frågeformulär

1. Hur länge har du bott i Sverige? Har du bott på samma flyktingförläggning hela tiden?

2. Är din familj med dig här?

3. Vad har du för utbildning? Vad har du jobbat med i hemlandet?

4. Vad brukar du göra under dagen, kvällen? Umgås du med folk på flyktingförläggningen?

(om svaret är nej) Vad är orsaken?

5. Har du möjlighet att läsa svenska här? Gör du det?

6. Finns det en fritidsgård här? Brukar du gå dit?

7. Organiseras det några aktiviteter, utflykter och liknande? Brukar du delta?

8. Har du möjlighet att lyssna på nyheter på ditt eget språk? Hur ofta lyssnar du på dessa?

Brukar du titta på TV?

9. Har du kontakt med släkten, vänner i hemlandet?

10. Hur känns det att sitta här och vänta?

11. Har du fått något besked angående din ansökan om uppehållstillstånd?

12. Har du någonting att tillägga eller några synpunkter på intervjun?



35

Bilaga II

Intervjuguide

•  Vistelselängd i Sverige

•  Sysselsättning i hemlandet

•  Beskrivning av vardagssysslor

•  Svenskundervisning

•  Möjlighet att följa medier


