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Skyddsbehövande människor erbjuds ett
nytt hem i Sverige tack vare ett nära samar-
bete med FN:s flyktingorgan UNHCR.
Varje år brukar Sverige åta sig att ta emot
mellan 500 och 1500 människor på den så
kallade flyktingkvoten.

Sedan 1996 har merparten av kvotflykting-
arna kommit från läger i Irak och
Saudiarabien där de levt många år i följd.
Svenska kommuner söker nya metoder för
att möta dessa människors speciella behov.
Den här rapporten återger erfarenheter från
flyktingmottagning i tio olika kommuner.
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F ö r o r d

Sverige har tagit emot flyktingar i samarbete med FN:s flyk-
tingkommissarie i närmare ett halvt sekel. Det här är en rapport
om hur det gått för dem som kommit under den senare delen
av 90-talet. Det handlar i huvudsak om flyktingar från lägren
Rafha i Saudiarabien och Al-Tash i Irak. Rapporten är skriven i
reportageform och den skildrar endast ett antal kommuner och
flyktingar. Det kommer därför säkert att finnas kvotflyktingar
som inte alls känner igen sig i beskrivningarna. Hur man lyck-
as i det nya landet och vilka problem man stöter på skiljer sig
avsevärt från en flyktinggrupp till en annan liksom från ett mot-
tagarland till ett annat och över tiden. Det finns dock problem
och lösningar som gäller universellt för alla länder och för alla
flyktinggrupper. Det finns även behov av att utbyta erfarenhe-
ter, kunskap och synpunkter. Det ska göras vid en internationell
konferens om mottagande och integration av kvotflyktingar i
Stockholm den 25-27 april år 2001. Den här rapporten utgör
en del av förberedelserna inför denna konferens. Det är vår för-
hoppning att den kommer att bidra till bättre integrationsmöj-
ligheter för kvotflyktingar och att Sverige ska kunna fortsätta
med sitt aktiva deltagande i det internationella räddningsarbe-
te som FN:s flyktingkommissarie bedriver under 2000-talet.

Andreas Carlgren
Generaldirektör, Integrationsverket

Salleh Sallar
Avdelningschef, Integrationsverket
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I n t r o d u k t i o n
Skydd åt förföljda – är det nog?

Mottagandet av kvotflyktingar tillhör den mest reglerade delen
av flyktinginvandringen till Sverige. Inte för att Sverige har nå-
got större inflytande över var krishärdar ska uppstå i världen.
Däremot kan Sverige varje år ta ställning till var i världen våra
insatser bäst behövs. Hur många människor bör vi ta emot?
Och från vilka delar av världen? FN:s flyktingorgan UNHCR
är en viktig rådgivare och samarbetspartner som ger ett fak-
taunderlag för beslut om den svenska flyktingkvoten. Riks-
dagen beslutar årligen om en budget för överföring av utvalda
kvotflyktingar. Regeringen anger riktlinjerna för hur flykting-
kvoten ska användas under året.

En spegel av omvärlden
Sveriges flyktingkvot speglar således omvärlden. En blick på
1990-talets flyktingkvot ger en bild av spänningar som vuxit
och sedan mattats av i olika områden – Irak, Vietnam, Bosnien-
Herzegovina, Rwanda, Iran… Även antalet kvotflyktingar kan
ge en bild av vilka kriser som främst berör nationen Sverige.
Senaste decenniet inleddes med en kvot på 1 222 personer – en
siffra som mer än fyrdubblades 1994 då kriget härjade i forna
Jugoslavien. År 1996 var decenniets lugnaste, med bara 600
kvotflyktingar, mestadels från Irak och Iran. 
Mottagandet av kvotflyktingar under dessa år har utvärderats av
Statens Invandrarverk i en omfattande studie som bland annat
byggde på enkätundersökningar. Studien har titeln Status kvot.
Avsikten med den här rapporten är inte att upprepa Invandrar-
verkets insatser, utan att komplettera dem.
Behovet av en ny rapport har aktualiserats av flyktinghandläg-
gare runtom i Sverige – många har velat uppmärksamma Integ-
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Namnen på flyk-
tinglägren Rafha
(bilden) och Al-
Tash har blivit
vardagsuttryck
för många kom-
munanställda.

rationsverket på att de ställts inför en radikalt annorlunda ar-
betssituation sedan 1996. Många har noterat att kvotflyktingar-
na som kommit under åren 1996-1998 har helt andra behov än
människorna i tidigare årskullar. Andra påpekar att Sverige på
kort tid tagit emot cirka 2 500 människor som tvingats bo i flyk-
tingläger i mellan 7 och 17 år.
Först efter flyktingarnas ankomst till Sverige har kommunernas
anställda börjat förstå vilka mänskliga konsekvenser som hör
samman med år av stiltje och hopplös väntan i ett flyktingläger.
Många bär på djupa behov som aldrig blivit tillgodosedda – att
lära sig skriva och läsa, att få utöva ett eget yrke, att kunna pla-
nera morgondagen, att ge sina barn trygghet och skydd. 

Presentation i artikelform
Namnen på flyktinglägren – Al-Tash och Rafha – är idag var-
dagsuttryck för många kommunanställda. Den här rapporten
bygger på dessa personers reflektioner över sitt eget arbete.
Den bygger på insikter,  misslyckanden och framsteg som flyk-
tinghandläggare mött i jobbet sedan 1996. Alla arbetar mot
samma mål – att hjälpa kvotflyktingarna bli självständiga och
delaktiga medlemmar av vårt samhälle. 
Istället för en statistisk redovisning av intryck och erfarenheter
väljer vi att presentera flyktingmottagarnas erfarenheter och
berättelser i artikelform. Vi hoppas att ämnet därmed blir
greppbart, och att det mänskliga perspektivet i flyktingmotta-
gandet blir desto tydligare. 
Personal i de tio kommuner som tagit emot flest kvotflykting-
ar har villigt bidragit med tid och förberedelser för att ge en

FOTO: KJELL JANSSON
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tydlig bild av sin verksamhet. En underliggande fråga som ge-
nomsyrar både deras arbete och den här rapporten är om det
svenska mottagandet av kvotflyktingar kan organiseras bättre –
och hur?

Snabb omställning av mottagandet
Självklart har även flyktingarna reflektioner över sin första tid i
Sverige och över sin kommuns introduktion. Rapporten inklu-
derar ett antal intervjuer med kvotflyktingar som kommit un-
der den här perioden. Intervjuerna ger – lika lite som övriga
materialet – någon statistisk fingervisning om sakernas till-
stånd. De återger några individers tankar om flyktingmotta-
gandets villkor sedan vardagen börjat i Sverige.
En grupp som däremot inte berörs av
den här rapporten är de cirka 400 bos-
nier som kommit till Sverige via flyk-
tingkvoten under perioden. Bosnierna
har under 90-talet kommit både som
asylsökande och som kvotflyktingar.
Även då ställdes flyktingmottagandet i
Sverige inför en snabb omställning – framförallt beroende på
det stora antalet asylsökande som skulle beredas plats samtidigt.
Bara ett fåtal av kommunerna i den här undersökningen har
tagit emot fler än några enstaka bosnier som kvotflyktingar
under 1996-1998. År 1998 kom exempelvis bara 33 bosnier till
Sverige på kvoten. Bosniernas introduktion i Sverige väcker
tydligen inte lika många frågor hos mottagarna.

Tio kommuner medverkar
De kommuner som bidragit till den här rapporten är: Borås,
Karlshamn, Karlstad, Luleå, Lycksele, Nynäshamn, Skellefteå,
Umeå, Uppsala och Örebro.
Sverige är ett av 18 länder som samarbetar med UNHCR för
att ta emot kvotflyktingar från andra delar av världen. Övriga
mottagarländer är: Argentina, Australien, Benin, Brasilien,
Burkina Fasso, Chile, Danmark, Finland, Holland, Irland,
Island, Kanada, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Spanien och
USA. Materialet i rapporten presenteras i ett antal teman och
avslutas med Integrationsverkets egen analys och förslag på
åtgärder.

Anmärkning: I den här rapporten används orden kommun och kom-
munen genomgående för att beteckna kommunens personal som
arbetar med flyktingmottagning, samordning och introduktion. Det är
vår förhoppning att förenklingen ska underlätta för läsaren.

”R a p p o r t e n inkluderar ett
antal intervjuer med kvot-
f l y k t i n g a r. ”
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Får kommunerna 
tillräcklig information
om nya kvotflyktingar?

Tre informationskällor
Kommuner i Sverige som tar emot kvotflyktingar svarar också
för deras introduktion i Sverige. Introduktionen ska vara indi-
viduellt utformad för att ta vara på varje persons speciella bak-
grund och kompetens. Därför måste kommunerna få veta olika
basfakta om flyktingar – både vuxna och barn – som bosätter sig
där. Vissa uppgifter, om handikapp och svåra hälsoproblem till
exempel, är viktiga att känna till redan före ankomsten för att
mottagandet ska fungera tillfredsställande.
Målet för introduktionen är bland annat att nyanlända ska få
kunskaper om Sverige och svenska språket som är ”relaterade
till sin kompetens, sina förutsättningar och sin livssituation”.
Andra delmål är att nyanländas eventuella hälsoproblem ska
uppmärksammas. Det ska också göras en dokumenterad första
bedömning av varje persons utbildning och yrkeskompetens.
Det finns tre informationskällor om kvotflyktingar: flyktingor-
ganet UNHCR:s dokument, Migrationsverkets uttagningsin-
tervjuer och flyktingarnas egna berättelser. Här presenteras
varje informationskälla och dess användbarhet i flyktingmot-
tagningen.

Information om kvotflyktingar – UNHCR:s dossierer
Varje år anmäler ett antal svenska kommuner att de är beredda
att ta emot personer inom den så kallade flyktingkvoten. Det
handlar om människor i olika världsdelar som hamnat i en sär-
skilt utsatt situation. Deras öden har kommit till flyktingorga-
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net UNHCR:s kännedom på olika sätt, ofta genom att de har
flytt från sina hemländer tillsammans med sina familjer.
Krig, utre n s n i n g a r, förföljelser och politiska omvälvningar
tvingar nästan alltid tusentals människor på flykt från sina hem.
I krisområden där många tvingas ge sig av upprättas uppsam-
lingsläger i grannländer för att de flyende ska ha en chans att
överleva. Mat och förnödenheter levereras till lägren tack vare
internationella hjälpinsatser och bistånd från värdländerna där
lägren finns.

Monoton väntan och ovisshet
Så börjar flyktingskap för de flesta när krig pågår i ett område.
Den dramatiska flykten övergår i monoton väntan och långa
ovissa dagar i lägren. Den första tidens förhoppningar om att
snabbt få återvända hem klingar av när månader blir år och åren
blir allt fler. Familjerna i lägren måste så småningom vända
blicken mot delar av världen som de kanske bara hört talas om.
Många ensamma män som lever i ovisshet om sina familjer –
hur de mår, var de befinner sig – får också tänka sig ett liv ännu
längre bort från sina närmaste.
Men inget land i världen tar emot fullt anonyma flyktingar från
uppsamlingsläger. Alla regeringar har kriterier som anger vilka

Finklädda del-
tagare i Sverige-
programmet,
Rafhalägret 1997. 

FOTO: KJELL JANSSON
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behövande som kan få skydd i deras länder. Antalet platser är
begränsade, liksom resurserna för flyktingmottagande. De per-
soner som har störst skyddsbehov, eller bäst möjlighet att klara
sig i det nya landet, ges oftast företräde. Bland människorna i
uppsamlingslägren är det få som lyckats föra med sig intyg,
identitetshandlingar eller andra officiella papper som doku-
menterar deras bakgrund. Någon måste försöka dokumentera
deras yrkes- och studieerfarenhet, ålder, familje- och släktför-
hållanden, hälsotillstånd. Därtill måste någon försöka värdera
människornas utsatthet – vilka som möter de största hoten om
de återvänder. Den uppgiften – att ge anonyma människor en
dokumenterad identitet – utförs av FN:s flyktingorg a n
UNHCR. 

Alla får en dossier
Varje flykting får en så kallad dossier. Innehållet i dossiern är
delvis konfidentiellt och får endast användas av UNHCR:s per-
sonal samt av asylhandläggare från mottagarländerna. En dos-
sier kan mycket väl rymma känsliga uppgifter om personers
politiska aktiviteter. Inform a t i o n e n
kan befaras skada närstående i hem-
landet om den får spridning. Därför
råder sekretess kring UNHCR:s dos-
s i e re r. Sekretessbestämmelser för-
hindrar att informationen förs vidare
till mottagande kommuner i Sverige.
Uppgifter ur dossiern om till exempel
en flyktings politiska bakgrund eller
hälsa, kan endast föras vidare om flyktingen ger sitt uttryckliga
tillstånd.
Kommuner kan, med andra ord, oftast inte komma åt den här
informationen i förväg. De måste hämta upplysning från någon
av de andra två källorna: uttagningsintervjuer eller flyktingarna
själva.

Information om kvotflyktingar – intervjuer vid uttagning
Sverige har inga standardfrågor som ska ställas till människor
som bor i flyktingläger och hoppas på asyl i Sverige. Det beror
på att kriterierna för uttagning av flyktingar varierar från år till
år. Villkoren för hur den svenska flyktingkvoten får användas
anges av regeringen varje år. Regeringen bestämmer både anta-
let personer och den generella inriktningen för årets urval av
flyktingar. Budgeten för årets kvotflyktingverksamhet fastställs
av riksdagen. 

”Inget land i världen
tar emot fullt anonyma
flyktingar från
u p p s a m l i n g s l ä g e r. ”



16 Trygghetens gränser – kvotflyktingars mottagande i Sverige 

Här har Sverige ett nära samarbete med UNHCR. Detta FN-
organ har god insyn i flyktingsituationen i olika delar av värl-
den. Samarbetet hjälper regeringen att välja de insatser som
bäst behövs. Det är Migrationsverket som har det praktiska an-
svaret för uttagning och överföring av flyktingar till Sverige.

Särskilda frågor
När en svensk uttagningsdelegation reser till ett flyktingläger
har delegationen särskilda frågor att ställa till flyktingarna. Vid
uttagningen av båtflyktingar från Vietnam sökte delegationen
svar på följande frågor:
• släktrelationer 
• etnisk tillhörighet
• tid i lägret
• utbildningsbakgrund.
Ett annat år, när delegationen skulle välja ut iranier till flyk-
tingkvoten, var helt andra frågor i förgrunden:
• flyktingskapsbedömning, skyddsbehov
• riskbedömning.
Intervjuer med flyktingfamiljer i lägren varar i en knapp timme,
och genomförs med tolk. Samtalen måste vara koncentrerade
till de väsentligaste frågorna. Därför får svenska tjänstemän i
delegationerna veta vitt skilda saker om människor varje gång

de reser ut. Flyktingsituationen i värl-
den skiftar från år till år. Så ock svensk
uttagning av flyktingar.
Delegationerna samlar alltså in olika
typer av information varje år. Under
åren 1992-1995 anordnade delegatio-
nerna också läkarundersökningar åt
flyktingar.

Stor bredd i bakgrund
En sak som också påverkar innehållet i informationen är att tol-
karna som anlitas vid flyktingintervjuerna i lägren också bor i
lägren och har fått sin utbildning där. Tolkarnas kvalifikationer
varierar – en del är mer eller mindre självlärda i engelska. 
Inte ens rena personuppgifter – som födelsedatum och stavning
av namn – är helt säkra vid intervjuerna i lägren. Människor
med låg eller ingen utbildning kan inte förväntas ange exakt år,
månad och dag. Inte heller kan de avgöra hur många väster-
ländska s som ingår i deras efternamn. Kontrasterna är stora. I

”To l k a r n a s k v a l i f i k a t i o n e r
varierar – en del är 
mer eller mindre självlärda 
i engelska.”
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samma läger bor också universitetsutbildade personer, en del
med internationell arbetserfarenhet. Deras redogörelser inför
en uttagning är oftast mer precisa, trots att de också saknar
identitetshandlingar. Men systematiserad information liknande
den svenska folkbokföringen – baserad på födelsedatum och
personnummer – är inte att hoppas på. Så fungerar inte
administrationen i flyktingarnas hemländer. Födelsedagar är
inte heller något som alla individer fäster avseende vid – födel-
sedagar firas inte i alla kulturer.

Dossiern – enda informationskällan
Människor som tas upp i den svenska flyktingkvoten efter inter-
vjuer benämns som delegationsuttagna. Under 1990-talet har
antalet delegationsuttagna per år varierat mellan 535 och 1 819
personer. Resten av flyktingkvoten utgörs av dossieruttagna –
utsatta människor på flykt. Flykting-
o rganet UNHCR redovisar dessa
personers olika bakgrund, deras per-
sonuppgifter och flyktingskäl. För
svenska myndigheter är dossiern den
enda informationskällan om männis-
kor i den här gruppen före deras
ankomst till Sverige. Antalet dossier-
uttagna per år under 1990-talet har
varierat mellan 167 och 6 500 personer.
För en del av kvotflyktingarna som kommer till Sverige finns en
extra informationskälla – uppgifter antecknade vid uttagnings-
intervjuer i flyktingläger. Flera faktorer påverkar informations-
inhämtningen:
• riktlinjerna för årets kvotflyktingverksamhet 
• flyktingens utbildningsnivå
• tolkarnas kompetens och erfarenhet.

Information om flyktingar –kommuners intervjuer vid introduktion
Informationen som samlas in vid delegationsuttagningarna för-
varas hos Migrationsverket i Norrköping. Endast en del av
kunskapen får rutinmässigt vidarebefordras till kommunerna.
Övrig information får överlämnas om flyktingen ger uttrycklig
tillåtelse. Migrationsverkets normala information till kommu-
nerna om en kvotflykting ryms oftast på en halv A4.
Varje människa är en individ. Det är en av grunderna i Sveriges
introduktion för nyanlända. Introduktionen ska anpassas till
individen, inga rigida paketlösningar får användas. Därför ska

”Varje människa är en
individ. Det är en av
grunderna i Sveriges
introduktion för nyanlända.”
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flyktingmottagare, i samtal med varje person, skapa en intro-
duktionsplan. Planen ska ta hänsyn till individens egna förut-
sättningar och skissa en rimlig väg mot delaktighet och själv-
försörjning i Sverige.
Samtalet om introduktionsplanen är kommunernas mest inne-
hållsrika informationskälla. Informationen uppstår inte i något
förhörsklimat. I samtalet med kommunens flyktingassistent är
det klart att personen får stanna i Sverige, vilket lyfter bort
mycken ängslan och försiktighet från mötet. Samtalet kan istäl-
let kretsa kring vad personen önskar om sin egen framtid – för-
utom att få leva i säkerhet. Introduktionsplanen ska uppstå i en
sorts stödjande dialog. Här kan en ny, mer nyanserad, bild av
personen växa fram. 
Informationen i en persons introduktionsplan förvaras oftast på
socialkontoret eller vid flyktingbyrån. Den får användas av
socialarbetare och flyktingassistenter i deras arbete med intro-
duktionen. I övrigt skyddas materialet av sekretesslagen. Infor-
mationen får inte lämnas ut till vare sig lärare, arbetsgivare eller
andra myndigheter som exempelvis arbetsförmedlingen, utan
flyktingens medgivande. 
Exempel på myndigheters dokument med information om flyk-
tingar (se bilaga 5).

Får kommuner tillräcklig förhandsinformation?
Flyktingmottagare i tio kommuner har kommenterat hur infor-

mationen om kvotflyktingar fungerat
sedan 1996. Den vanligaste åsikten
har varit att informationen före män-
niskornas ankomst till kommunen är
knapphändig. Flera flyktingsamord-
nare anser att de skulle kunna förebe-
reda ett lämpligare mottagande om

informationen varit bättre. Mera precist så saknar de detaljin-
formation om människors utbildningsnivå och deras eventuella
behov av vård eller behandling. Bland dem som efterlyser mer
information finns flera som saknar en inlevelsefull beskrivning
av de omständigheter som flyktingarna levt i före överföringen
till Sverige.
En av dem är Stina Svensson, chef för Borås flyktingmottagning:
– Hade vi vetat vilka villkor dessa människorna levt under, då
hade vi kunnat förbereda oss på ett annat sätt. Vi insåg inte vil-
ken psykisk press och social nöd som råder i flyktingläger som
Rafha. En familj som fått utstå ett sådant lägerliv i många år har

”Med bättre information
skulle mottagandet kunna
förberedas mer. ”
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mycket djupgående behov. Det tog tid för oss att inse de beho-
ven, säger hon. 
– Barn som växer upp i en miljö där föräldrar inte tillåts vara
familjeförsörjare präglas så klart av situationen. De får lätt and-
ra normer, andra beteenden än barn som växer upp i mer nor-
mala miljöer.

Skakande beskrivning via TV
De skakande beskrivningarna av livet i Rafha flyktingläger i
Saudiarabien kom varken från Migrationsverket eller från
UNHCR. Informationen kom via tv. Ett inslag om Rafha sän-
des i tv-programmet Mosaik. Programmet gjorde ett starkt
intryck på personalen i Borås.
– När så många människor kommer från en och samma plats
fordras bättre information. Hade jag veta mera skulle jag varit
en bättre handläggare, säger Stina Svensson.
– Kunskapen skulle påverka valet av stadsdel för familjens
lägenhet, och barnens placering på skola eller dagis. För många
av dem som kom måste flytten till Sverige ha känts som att byta
tidsrymd. En större kulturchock. Vi hade kunnat mildra den
chocken något.

– Om vi vetat mer
om flyktingarnas
situation hade vi
kunnat ta emot
dem på ett bättre
sätt från början,
säger Stina
Svensson, chef
för Borås flykting-
mottagning.
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Uppgifter om ålder och exakta födelsedatum kan inte erhållas
för många av de flyktingar som kommit under 1996-1998. An-
ledningen är oftast att datumet inte har registrerats någonstans.
Om föräldrarna inte varit läskunniga vid barnets födelse, har
dagen troligen inte noterats skriftligt alls. På Migrationsverkets
formulär lämnas rader för födelsemånad och -dag ofta blanka.
Året kan vara angivet, men även det kan vara en kvalificerad
gissning.
En ung man som tillbringat flera år i Al-Tashlägret i Irak, ut-
trycker saken så här:
– Jag vet faktiskt inte hur gammal jag är. Någonstans mellan 25
och 30, tror jag. Jag vet åldern på mina yngre syskon, för då
hade jag lärt mig läsa och skriva. Min lillebror är 16, till exem-
pel. Jag antecknade hans födelsedag – och de andra syskonens –
för jag tyckte det var viktigt. 

Sex exakta siffror är kravet
I Sverige kan ingen fungera någon längre tid utan ett person-
nummer. Att säga när man föddes på ett ungefär räcker inte när
det är dags för mantalskrivning. Sex exakta siffror är vad som

krävs. Dessa kommer att bestämma
när ett barn får börja skolan, när en
person blir myndig, får ta körkort och
så småningom får gå i pension. För
barn är det särskilt viktigt att de får
placering i rätt åldersgrupp bland
skolklasserna. I flera kommuner har
flyktingsamordnarna begärt hjälp av

expertis inom sjukvården för att klargöra barns ålder med bästa
möjliga säkerhet.
För andra flyktingar som kommit längre upp i åldern utgår man
från födelseåret som står angivet i Migrationsverkets formulär.
I många fall – alltför många – har det också stått att personen
är född antingen 1 januari eller 1 juli.
– Vi har blivit ombedda av SCB att välja andra datum än dessa.
Datasystemet som hanterar folkbokföringen i Sverige kan inte
föra in fler än 1 000 personer på ett födelsedatum, säger Björn
Fahlander i Lycksele kommun.

Information om personens hälsotillstånd
I Umeå har flyktingassistenten Margaretha Bäckström försökt
göra något lustfyllt av denna viktiga sifferexercis:
– Vi brukar sitta ner en stund och prata om årstider, och vilken

”Vi väljer en månad i en
årstid som han eller hon
tycker är härlig.”



som är finast. Vi väljer en månad i en årstid som han eller hon
tycker är härlig. Sedan pekar vi ut någon siffra på almanackan.
De uppgifterna tar vi till personnumret. Det fungerar bra.
Proceduren kan verka som en lätt sifferlek. Men att ändra en
människas personnummer efter anmälan till folkbokföringen är
en svår och tidskrävande process. Det intygar flyktingmottaga-
re i flera kommuner. Samma sak gäller uppgifter om faderskap
och moderskap. Utrymmet att resonera, efter att uppgifter satts
på pränt i mantalslängderna, är ytterst begränsat. 

Olika åsikter om förhandsinformationen
Åsikterna om tillgången på tillförlitlig förhandsinformation om
kvotflyktingars hälsa skiljer sig mellan kommunerna. Flertalet
anser att de fått den information som krävdes, medan andra är
klart missnöjda med uppgifterna som Migrationsverket och
Integrationsverket lämnat. Missnöjet gäller främst vårdkrävan-
de medicinska sjukdomar och psykiska besvär som aldrig blivit
noterade.
Ett uppseendeväckande fall inträffade i Umeå. En man anlände
med en akut njursjukdom som krävde omedelbar behandling.
– Om mannen inte förts direkt till sjukhuset efter ankomsten
till Umeå, så hade han inte överlevt helgen. Det var hans smala
lycka att han fått svälta sig igenom de sista dagarna före resan
hit. Om han fått mat och dryck skulle hans kropp upphört att
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Förhands-
informationen
om flyktingarnas
hälsa är inte alltid
tillräcklig, anser
fr v Riitta
Moghaddam,
Kicki Mikaelsson,
Margaretha
Bäckström och
Inga-Britt Nilsson
i Umeå.
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fungera. Så sade läkarna här i Umeå, berättar Inga-Britt Nils-
son, introduktionssamordnare. 
På en punkt verkar alla de intervjuade i mottagande kommuner
vara eniga: förhandsinformationen om svåra handikapp hos
människor har varit fullt tillräcklig. Människornas ankomst har
kunnat förberedas både i fråga om bostadsanpassning och
beredskap inom vården. 
Många kommuner kommenterar också att vårdbehovet bland
kvotflyktingarna varit större än de kunnat planera för.

Information och sekretess
Principer om integritet ställs i fokus om en flykting skulle bära
på en allvarlig smittsam sjukdom. Den svenska smittskyddsla-
gen kräver att läkare som upptäcker att en patient har en all-

varlig smittsam sjukdom bland annat
måste informera andra behandlande
läkare. Informationen behövs för att
säkra en adekvat behandling och för
att förhindra spridning av sjukdomen.
Statliga verk som Migrationsverket
eller Integrationsverket har inte alls
samma ansvar. Sekretesslagen för-

hindrar verken att lämna ut sådan information. I praktiken är
det Migrationsverkets fasta policy att försöka övertyga perso-
nen om nödvändigheten av att själv informera om sin sjukdom.  
God information är också en fråga om förtroende mellan kom-
munens personal och tjänstemännen hos Integrationsverket
och Migrationsverket som lämnar uppgifter om människor som
väntar på placering i kommunerna. En kommun har formellt
möjlighet att avböja en placering som de ansvariga anser är
olämplig. Integrationsverkets tjänstemän skulle ha en lättare
uppgift om de undvek att informera om exempelvis en persons
hälsoproblem.
Men någon misstanke tycks inte existera om att Integrations-
verket eller Migrationsverket medvetet undanhåller viss infor-
mation. Ingen av de intervjuade hyste sådana misstankar. Många
h a r, tvärtom, skyndat sig att intyga det goda fört roendet som
gäller mellan kommunens handläggare och de statliga verkens.

Bättre tolkar – bättre informationsunderlag
Några av flyktingsamordnarna som intervjuats ställer sig frå-
gande till arbetsrutinerna vid delegationsuttagningar i flykting-
lägren. Delegationerna har inte med sig tolkar från Sverige.

”Många intygar det goda
förhållandet mellan hand-
läggare på kommunerna och
de statliga verken.”
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Istället rekryteras tolkar som är bosatta i lägren. Dessa saknar i
regel formell språkutbildning, och har inga referenspunkter alls
i Sverige eller svenskt samhällsliv. Att samtalen blir korrekt tol-
kade är av yttersta vikt för båda parter i en uttagningsintervju.
Personuppgifter som kommer till kommuner innehåller ibland
felaktigheter som flyktingsamord n a rna skyller på förv i rr a d
kommunikation under uttagningsintervjuerna.   

Mer information – tid för reflektion
Den vanligaste åsikten bland intervjuade flyktinghandläggare i
kommunerna är att informationen om dem som kommer är
alltför knapphändig. Men i en efterföljande diskussion har
många av intervjupersonerna försökt nyansera sin åsikt. En ofta
förekommande reflektion är att det finns risker förknippade
med en detaljrik redovisning av varje persons bakgrund och
förutsättningar. Det kan inte ligga i kvotflyktingens intresse att
förutfattade meningar om deras person, eller rena missförstånd,
står inskrivna i deras akt och färgar alla deras senare kontakter
med flyktinghandläggare. 

Förvånade och rörda flyktingmottagare
Ingen har hävdat att flyktingmottagandet är allvarligt hotat av
informationsbristerna. Men en bättre individuell anpassning av
den första mottagningstiden skulle vara möjlig om kommuner-
na hade tillgång till utförligare information – både om indivi-
den och om verkligheten som han nyss lämnat bakom sig.
Nästan genomgående har flyktingmottagare blivit förvånade
och rörda över de svåra och knappa omständigheter som kvot-
flyktingarna från lägren i Al-Tash och
Rafha levt i under så många år.
Bristen på skolundervisning, frånva-
ron av framtidshopp, ibland usla sani-
tära förhållanden, otjänlig mat, för-
orenat vatten. Få av kommunernas
anställda inom flyktingmottagning
har kunnat föreställa sig hur männis-
kor klarat att leva 7-17 år av sitt liv
under sådana omständigheter. Ingen har heller förstått hur
mycket en människa fortsätter att bära med sig av dessa långva-
riga umbäranden. Den informationen finns inte hos någon av
de tre källorna. Men insikterna växer gradvis fram – både hos
flyktingarna och hos dem vars uppgift det är att stödja flykting-
arnas integration i det svenska samhället.

”Den vanligaste åsikten
bland intervjuade hand-
läggare är att informationen
är för knapphändig.”



24 Trygghetens gränser – kvotflyktingars mottagande i Sverige 

FOTO: MARK OLSON



25Har flyktingarna fått tillräcklig information om Sverige?

Har flyktingarna fått 
tillräcklig information 
om Sverige?

Vad vet en kvotflykting om Sverige när han eller hon kliver av
flygplanet på Arlanda och förväntas börja leva ett nytt liv? Inte
särskilt mycket, enligt samfällda uppgifter från kommunern a .
De kunskaper som finns är ofta bristfälliga, och ibland felaktiga.
Det är oklart vilka informationskällor som ligger bakom både
den korrekta och den missvisande informationen. De informel-
la informationskanalerna, framförallt i flyktinglägren, har varit
rikliga. Samtidigt har både flyktingorganet UNHCR och 
Sverige försökt sprida saklig information bland dem som väntar
på överföring till Sverige. Delegationerna från Sverige har läm-
nat en kortfattad information i lägren i samband med uttag-
ningar.

Sverigeprogrammet – bättre samhällsinformation före ankomst
Som ett försök att förbättra informationen för dem som ska till
Sverige startades det så kallade Sverigeprogrammet – undervis-
ning i uttagningslägren om svenskt samhällsliv. Längden på
undervisningstiden varierar från en kväll till någon eller några
veckor. Programmet erbjöds i bland annat Rafhalägret. Infor-
mationen byggde på boken Sverigeinformation, som Invand-
rarverket gett ut åren 1990-1997. Informationen tas nu över av
Integrationsverket.
Syftet med Sverigeprogrammet har varit att underlätta flyk-
tingarnas ankomst och bosättning här. Kunskaperna ska skapa
bra förutsättningar för människornas kommande integration i
Sverige. 1766 personer har genomgått Sverigeprogrammet se-



– De som fått
genomgå
Sverigeprogram-
met har haft bra
kunskaper om
Sverige när de
kommit hit,
säger Björn
Fahlander i
Lycksele.
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dan 1992. Av dem var 616 vietnameser (1992-1993) och 1150
irakier (1995-1997). 
Ytterligare 64 irakier som tagits ut i Rafhalägret i år kommer
också att ta del av Sverigeprogrammet innan de lämnar lägret.
Sverigeprogrammet får erkännande från flera håll. Örebro har
särskilt goda erfarenheter:
– Vi tog emot några kvotflyktingar som fått ta del av program-
met. De visste en hel del, till och med sådant som att begära
besiktningsprotokoll på den lägenhet de skulle bo i, säger
Hilkka Wärnbäck som arbetat med bosättning för flyktingar i
Örebro.
Även Björn Fahlander, flyktingsamord n a re i Lycksele är positiv:
– Vi har många flyktingar från Rafhalägret, och de som fått vara
med på Sverigeprogrammet är ganska välorienterade när de
kommer.
Detaljkunskaper hör dock till ovanligheten. Diffusa och brist-
fälliga kunskaper är betydligt vanligare, och inget att förvånas
över, menar många flyktingmottagare. Är det över huvud taget
möjligt att göra sig en bild i förväg av ett liv som är så annor-
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lunda än det man varit van vid? Människor som levt mellan 5
och 20 år i ett flyktingläger med små utbildningsresurser har,
begripligt nog, en knapphändig bild av omvärlden. Att detalj-
kunskaper om exempelvis försäkringskassan, bosättningslån,
studiebidrag och andra svenska fenomen inte fastnar i sinnet
hos var och en är fullt förståeligt. Det anser de allra flesta inter-
vjupersoner som arbetar i kommunernas flyktingmottaganden.
Flyktingassistenter i de flesta kommuner påtalar däremot en
felaktig uppgift som ibland försvårar arbetsklimatet. Många av
de nyanlända – både kvotflyktingar och asylsökande – tror att
Sverige får betalt av FN för att ta emot dem. Den olyckliga des-
informationen färgar attityder och skapar överdrivna förvänt-
ningar som kan vara svåra att övervinna.
Fel information skapar ibland ett miss-
troende mot kommunen: att handläg-
gare försöker lura ens familj och ta de
FN-pengar som familjen egentligen
har rätt att få. Ett onödigt missför-
stånd. Källan till den felaktiga informa-
tionen har ingen ännu lyckats spåra. 
I Sverigeprogrammet har finansiering-
en av flyktingmottagandet varit ett av huvudbudskapen som
ofta upprepas. Att svenska skattebetalare står för alla kostnader.
Men Sverigeprogrammet har på den här punkten inte lyckats
överrösta andra informationskällor som kan framstå som mer
trovärdiga för den enskilda flyktingen.

Den viktiga släkten
Släktingarna fyller en viktig funktion som informatörer och
som mottagare när flyktingarna kommer till Sverige. Det är
vanligt att några släktingar följt med till flygplatsen och tagit
emot nyanlända kvotflyktingar, vilket har underlättat både för
flyktingarna och för de flyktingsamordnare som ska sköta mot-
tagandet. Att tas emot av en släkting – eller en landsman över
huvud taget – är till stor hjälp både för det språkliga mötet och
för trygghetskänslan vid ankomsten till det nya landet.
–  Hos oss åker ofta släktingarna ut tillsammans med oss för att
möta vid flygplatsen. Då är det inte tal om att de som kommer
ska bo i någon tom lägenhet eller på vandrarhem första natten,
nej, då blir det fest, säger Hilkka Wärnbäck, Örebro.
Flera kommuner uttrycker sin uppskattning av släktingarnas
insatser för varandra. Inte minst när det gäller att utgöra det

”Att tas emot av en släkting
är till stor hjälp både för
språket och för tryggheten.”
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nätverk som en nyanländ behöver, men också i det fortsatta
livet är släktingarna viktiga för varandra. Med släktens hjälp får
nykomlingarna en snabb, personlig orientering i bostadsområ-
det och i kommunen. Hundratals uppgifter om bostad, matva-
nor, vardagsrutiner, skola, hövlighet och hänsyn förmedlas via
närstående. 
– Vi ser en klar skillnad mellan människor som har släktkon-
takter när de kommer hit, och de som kommer helt solo.
Personer med ett kontaktnät i kommunen känner sig hemma
mycket fortare, och gör snabbare framsteg både socialt och
språkligt, säger Christel Norrud, chef för flyktingmottagning-
en i Karlshamn. 
Kommunerna har inga möjligheter att göra någon faktakon-
troll av informationen som sprids med släktingars hjälp. Vissa
av dessa informella faktauppgifter är inte korrekta och kan ge
en fel bild av samhället, säger några kommuner. Inte helt lätt att
komma till rätta med, och något som man få ta på köpet, menar
någon. Ingen av de intervjuade ifrågasätter värdet av släktens
och vänners mottagande som får introduktionen att kännas som
en personlig välkomst.

– Visst är det en
fördel för dem
som har släkting-
ar i kommunen
när de kommer,
säger Christel
Norrud,
Karlshamn.
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Kvotflyktingar har naturligtvis egna synpunkter på den infor-
mation som svenska myndigheter lämnar om sitt eget samhäl-
le. I en utvärdering av Sverigeprogrammet 1997 efterlyste kvot-
flyktingar utförligare information om hur svårt det är att få
kontakt med infödda svenska. Utbildarna bör också ge en kla-
rare bild av hur svårt det är att få arbete i Sverige, ansåg flyk-
tingarna. 

Mycket hjälp ger god kontakt i Umeå
Kommunerna försöker på olika sätt inviga de nyanlända flyk-
tingarna i livet i Sverige.  Att göra studiebesök på posten, vård-
centralen, försäkringskassan och liknande ställen som hör till
vardagslivet är handfasta sätt att informera. Den metoden an-
vänds inte minst för att introducera flyktingar som inte kan läsa
och skriva. 
– Jag tillbringar fyra-fem timmar per dag tillsammans med
nyanlända familjer under deras första vecka här, säger Mar-
garetha Bäckström, flyktinghandläggare i Umeå. Många behö-
ver hjälp med allt från att köpa lämpliga kläder till barnen till
att lära sig byta buss. För den som inte kan läsa är det mängder

Margaretha
Bäckström (t h)
i Umeå har en
mycket nära och
regelbunden kon-
takt med flykting-
arna under den
första tiden.
Inga-Britt Nilsson
ansvarar för sam-
ordningen av
insatserna.
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Ragnhild Smedby
är nöjd med före-
läsningsserien
för nyanlända i
Uppsala.

av detaljer i vardagslivet som blir obegripliga. Och det tar tid
att lära sig skilja mellan vårdcentral och sjukhus, och hålla ord-
ning på datum och tider. Jag bokar också ett par eftermiddagar
med jämna mellanrum för att åka runt med tolk och hjälpa dem
med att läsa posten. Dessutom tar de kontakt med oss när de
behöver hjälp. Det tar mycket tid att ha den nära och regel-
bundna kontakten, men vi tycker att det fungerar mycket bra.

Föreläsningsverksamhet för nyanlända
Muntlig information i små eller större grupper är också en van-
lig metod. Uppsala kommun har gått ett steg längre och byggt
upp en föreläsningsverksamhet som vänder sig till nyanlända. I
serien av föreläsningar behandlas olika samhällsfrågor. Under
ett par förmiddagstimmar varje tisdag får flyktingarna höra om
den svenska historien, lagar och försäkringssystem, trafikregler,
polisens arbete, arbetsmarknad, boende, allemansrätt med me-
ra. Föreläsningarna hålls av inbjudna sakkunniga i varje ämne.
Deltagarna sitter i språkgrupper med en tolk för varje grupp.
Verksamheten startade 1995, och hålls aktuell genom föränd-
ringar efter behov.
– Totalt sett är vi mycket nöjda, men vi förändrar och förbättrar
p rogrammet från termin till termin efter att ha fått deltagarn a s
k o m m e n t a rer och själva sett saker som varit bra och ibland
m i n d re bra, säger flyktingsekre t e r a ren Ragnhild Smedby.
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A li kommer från södra Irak och
har varit i Sverige i drygt två år.
Innan dess levde han under sju

år i Rafhalägret i Saudiarabien. Den
vistelsen var resultatet av att han flydde
från sitt hemland och sin plats i den ira-
kiska armén.
– Jag är fredlig och vill egentligen inte
vara militär, men vid 18 års ålder tving-
ades jag att bli soldat. När Kuwait inva-
derades var jag en av dem som skulle
vara med. Jag ville inte kriga mot ku-
waiterna. Det enda alternativet var då
att fly. Jag kan inte komma tillbaka utan
att bli dödad.
Ali flydde tillsammans med tre kamra-
ter en natt. I mörkret omringades de av

pansarfordon. Det var den amerikanska
militären, och de fyra unga männen
överlämnade sig till dem. I två månader
fick de bo i ett litet amerikanskt tältlä-
ger i öknen innan de fördes över till
Saudiarabien. Efter ett år i ett mindre
läger, förflyttades de 1992 till den stora
förläggningen Rafha. 
– De som levde i lägret hade tvingats fly
från Irak. De flesta sedan de deltagit i
ett misslyckat försök att störta Saddam
Hussein efter nederlaget i Kuwait. Alla
som var inblandade i upproret blev
tvungna att fly med sina familjer.

När Ali kom till Rafhalägret levde
ungefär 50 000 människor där, tror
han. Alla bodde i tält. Så småningom

Ali, irakisk desertör

”Det är jobbigt att aldrig
få lämna det gamla bakom sig”
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fick familjerna material för att bygga
hus åt sig själva. Ali och andra som kom
utan anhöriga fick inte samma förmå-
ner.

– Vi blandade vatten och sand och
byggde någon slags mur som väggar.
Tak hade vi inget, vi fick lägga tältduk
som skydd.

Infiltrering ledde till försämringar
Temperaturskillnaderna var stora, från
flera minusgrader på vintern upp till 55
grader varmt på sommaren, säger Ali.
En del familjer fick med tiden en sorts
enkel luftkonditionering till sina hus.
Den kallas desert cooler, och utvinner
en viss svalka ur dunstande vatten.
När Ali varit i Rafha något år, avslöja-
des en familj i lägret som utsänd av den
irakiska underrättelsetjänsten. Läger-
ledningen reagerade med att inta en
hårdare hållning och försämra villkoren
för alla som bodde i lägret. Pansar-
fordon rullade in, och vakterna öpp-
nade eld mot civila. Missnöjet grodde
bland flyktingarna, och ett miniuppror
bröt ut. När en saudisk militär blev
dödad, började folk skickas tillbaka till
Irak som hämnd. Utegångsförbud råd-
de. Den som trotsade det blev fängslad
och torterad, uppger Ali.
– De tog vem som helst. Våra bostäder
blev undersökta, men inga vapen hitta-
des. Efter detta började araberna att be-
handla oss dåligt.
De ekonomiska villkoren försämrades,
vårdcentralen lades ner, inga nya kläder

delades ut. Ingen fick lämna sitt hus
efter kl 22. De som hade byggt upp små
butiker fick se dem sönderslagna och
varorna konfiskerade.
– Livet i lägret blev mycket jobbigt.
Det kom också färre delegationer än
tidigare, och hopplösheten gjorde att
självmorden ökade, säger Ali.
Var sjätte månad fick han 300 saudi-
real, som motsvarar 600 kronor, att leva
av. Det skulle räcka till allt utom mat.
Ibland sålde han maten för att kunna
köpa något annat. 

Kritisk till intervjumetoden
Så småningom stabiliserades livet i läg-
ret igen, människor byggde upp sina
butiker och tryggheten ökade. Men
ändå menar Ali att de delegationer som
kommer inte kan förstå hur mycket
lidande det finns i lägret. Besökarna får
inte gå omkring i området själva, och
eftersom soldaterna finns med överallt
vågar människor inte berätta hur de
egentligen har det, säger han. 
Ali fick nej vid två uttagningar, till USA
och Kanada. Han är mycket kritisk till
metoden med intervjuer där högst hälf-
ten av dem som kallas sedan blir uttag-
na. Pressen blir oerhörd för människor
som väntat i flera år på sin chans, menar
han. Själv hade han lovat ”på sin mo-
ders ära” att ta livet av sig om han inte
skulle komma med den tredje gången.
Men den svenska delegationen valde
honom, och i början av 1998 lämnade
han Rafhalägret för resan till Sverige.

Ali, irakisk desertör

”Det är jobbigt att aldrig få lämna det gamla bakom sig”
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– Jag vet inte varför jag blev utvald den
gången, frågorna var ungefär likadana
och mina svar också. Själva samtalet tar
mellan en och två timmar. Det känns
lite som en slump om man kommer
med eller inte. 

Från helvete till paradis
Två av Alis kompisar blev uttagna till
USA, när han själv fick avslag. Den
tredje vännen hade tidigare sänts tillba-
ka till Irak, Ali har inte hört av honom
sedan dess.
Det är inte enkelt att komma igång
med ett nytt liv i ett nytt land, tycker
Ali. 
– Hur beskriver man känslan av att

lämna helvetet och gå in i paradiset?
Att leva i ett litet rum och sedan få gå ut
till solen och människorna. 
– Samtidigt tycker jag synd om dem
som är kvar i lägret. Man blir vänner
efter att ha levt tillsammans i flera år. Vi
har kontakt fortfarande. Det gör det
också svårt att börja ett nytt liv, det
påverkar mitt psyke att aldrig tillåtas
lägga det gamla bakom mig. Men de är
mina vänner, och de vädjar hela tiden
till mig att jag ska hjälpa dem. Därför
vill jag lämna ett nödrop till alla huma-
nitära organisationer. Jag önskar att det
inte blir som mina landsmän tror, att de
kommer att tyna bort i öknen och bara
försvinna, utan att någon märker det.
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Splittrade släkter 
Svår saknad efter anhöriga som blivit kvar i lägren

– Det första alla önskar när de kommer hit är att deras släk-
tingar ska få komma efter.
Så säger Björn Fahlander på flyktingmottagningen i Lycksele,
och han får medhåll i samtliga kommuner. När en nära anhörig
saknas – syskon, barn eller föräldrar – lägger de nyanlända flyk-
tingarna nästan hela sin energi på att släktingen ska få lämna
lägret och helst komma efter den övriga familjen. Mycket tid
ägnas åt att med hjälp av personal i kommunen skriva brev med
vädjan till Migrationsverket eller UNHCR, och att bearbeta
andra kanaler som läkare och advokater, i förhoppningen att
dessa ska stödja deras sak. 
Förutom att ansträngningarna tar mycket av deras tid, tar oron
också mycket psykisk energi. Familjesplittringen blir därför ett
stort hinder för att människor ska komma igång med sina nya
liv. Oron och sorgen har en förlamande verkan, och gör det
omöjligt för många att ta till sig det nya. Koncentrationen fat-
tas och tankarna är på annat håll hela tiden, menar man i kom-
munerna.

Kvinnornas släkt osynlig
Omvittnat är att speciellt kvinnor är fångade i sorg och oro, och
närmast fixerade vid hur de kvarvarande släktingarna har det i
lägret eller hemlandet.
– Jag kan inte älska mina barn för jag tänker bara på att min
bror är kvar i lägret, säger Nazdar Abdullahi, som suttit i Al-
Tashlägret i 17 år innan hon kom med man och barn till Ny-
näshamn för tre år sedan (se sidan 57).
En förklaring till att kvinnorna sörjer och längtar mer än män-
nen kan bero på att de faktiskt oftare har fler att sakna.
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Kriterierna för vilka släktingar som får lämna lägret tillsam-
mans följer nämligen normalt mannens härstamning, vilket
betyder att det är hans släktingar som räknas som anknytning-
ar. Enligt traditionen hör kvinnan efter giftermålet till mannens
släkt. Hennes ursprungsfamilj ”syns” därför inte, och har där-
med inte en chans att tas ut enligt nuvarande regelsystem. 

Släktingar hjälper varandra
Släkten har en helt annan social betydelse i Mellanöstern än i
Nordeuropa. ”Familjen” är ett betydligt vidare begrepp än här,
och familjens starka ställning påverkar många aspekter av sam-
hällslivet. Att komma till Sverige, där det kollektiva är nedtonat
till förmån för den enskilda individen, innebär en stor skillnad
i livsstil för flyktingar från Mellanöstern. Grunden i den starka
familjetraditionen är att släktingar hjälper varandra. Syskon tar
ett gemensamt ansvar för att försörja föräldrarna. Det är en
självklarhet att bo nära sin släkt, att dela upplevelser och ansvar.
Många flyktingar berättar när de kommit hit om sina skuld-
känslor över att vara ”utvald” och få lämna lägret medan andra
släktingar tvingas stanna kvar. Att lämna lägret blir en konflikt
med två sidor: dels att själv gå miste om gemenskapen med sin
storfamilj, dels att inte kunna ta sitt ansvar för släkten som tra-
ditionen föreskriver.
Det är vanligt att ha en förhållandevis tät kontakt med familje-
medlemmar som är kvar i flyktinglägret, via telefon och brev
någon eller ett par gånger i månaden. Några släktingar trycker

Släkten räknas i
huvudsak efter
mannens här-
stamning, därför
ses bara hans
släktingar som
anknytning.

FOTO: KJELL JANSSON
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på, ”ni som fått det så bra måste hjälpa oss”. Då kan ansvaret
kännas särskilt tungt. I regel är det en självklarhet att skicka
pengar för att hjälpa till med uppehället om en släkting ber om
det.

Svårigheter svetsar samman
Alla tar inte möjligheten att lämna lägret om inte hela familjen
får resa samtidigt. Qahraman Shateri och hans syster tackade
nej till erbjudanden om att lämna Al-Tashlägret. Så småningom
fick hela familjen resa tillsammans. Hans berättelse återges i
slut av kapitlet.
Det är naturligt att människor som delar svåra perioder i livet
kommer att stå varandra nära, och känner sorg över att skiljas.
För många av barnen blir saknaden stor om inte mor- och far-
föräldrarna får resa med. Det är vanligt att barn i lägret har
mycket nära relationer med den äldre generationen, som ofta
varit de egentliga föräldragestalterna.

Kompletta familjer en självklarhet
Att se till att de familjer som tas ut är så kompletta som möjligt
borde vara en självklarhet, menar Björn Fahlander i Lycksele.
– Make, maka, barn, syskon och föräldrar brukar räcka för väl-
måendet. Tänk om man valt ut hela släkter vid uttagningen i
Rafha 1995. Vad mycket vi skulle kunnat spara, både i lidande
och pengar.
Kenneth Fluor, ansvarig för tillståndsfrågor på Migrationsver-
ket, säger att ambitionen är att göra sådana uttagningar att följ-
dinvandring kan undvikas.
– Men, fortsätter han, vi följer också
UNHCR:s praxis som säger att en
familj består av kärnfamiljen, dvs för-
äldrar och barn, eller av en hushålls-
gemenskap. Det är dessa som följs åt
vid en uttagning, inga andra egentli-
gen. Undantag kan göras för t ex en
åldrad mamma.
Sverige är överens med UNHCR i den här frågan. Andra län-
der, till exempel USA, är betydligt snävare och väljer sina flyk-
tingar mer oberoende av släktskap.
På Migrationsverkets visumenhet har man förståelse för syn-
punkten att hela släkter borde följas åt. Men man ser också
andra sidor av frågan.

”Att se till att de familjer
som tas ut är så kompletta
som möjligt borde vara en
s j ä l v k l a r h e t . ”
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– Vid en av våra uttagningar i Rafhalägret fick delegationen i
uppgift att försöka ta ut en ”hel” familj, dvs ett föräldrapar med
gifta barn som i sin tur också hade barn. När vi gått igenom
hela gruppen visade det sig bli en familj på 70 personer. Vilken
kommun skulle kunna ta emot dem? Vi valde att inte ta hela
släkten. Istället tog vi ingen alls, trots att två av de ingifta hade
nära släkt i Sverige. Det skulle troligen bara generera nya sor-
ger, säger Ruben Ahlvin, samordnare för flyktingkvoten.
En annan anledning till att det är svårt att ta ut så många av
samma släkt är att kvoten är begränsad. Bara ett visst bestämt
antal människor kan överföras till Sverige vid varje uttagning.
Med vidare familjebegrepp skulle kanske en eller två familjer få
tillgång till alla platser.

– Jag har full förståelse för flykting-
samordnarna när de säger att det är
svårt. Men vi har valt att ha en ge-
mensam linje med UNHCR, säger
Ruben Ahlvin.
Enligt UNHCR är det oftast mannen
som är familjens huvudperson, och
släktanknytningarna räknas efter ho-
nom.

– Det är en gammal försyndelse, säger Ruben Ahlvin. När vi
bett UNHCR presentera familjer med nära släktingar i Sve-
rige, så har vi bara fått namn på mannens sida. Kvinnornas släk-
tingar har man inte frågat efter på samma sätt. Vi har påtalat
det, och en viss vakenhet för problemet har börjat märkas.
Det finns enstaka fall där kvinnan räknas som familjens över-
huvud, där hon har starkast flyktingskäl. Ofta är hon änka eller
har varit politiskt aktiv. Då blir det hennes familjebild som
utreds.

”K v i n n o r n a s släktingar 
har man inte frågat efter 
på samma sätt.”

Om en kvinna är
änka eller varit
politiskt aktiv 
utreds även
hennes familje-
bild.
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Qahraman kom till Sverige i
april 1998. Familjen är kurder
från Iran. Fadern odlade råg

och vete, och hade kor och får. Han var
politiskt aktiv, och familjen tvingades
fly till Irak 1979. De bodde på några
olika platser, och 1982 kom de till flyk-
tinglägret Al-Tash.

Man har ingenting i lägret, säger Qah-
raman. Vatten fick alla gå och hämta
själva och bära hem på huvudet. Inte
för att det gick att dricka, säger han,
men man fick göra det ändå, för att ha
till tvätt och för att kunna koka. 
Männen gick hemifrån klockan 7 på
morgonen och kom hem kl 18. De fles-

Qahraman Shateri, Skellefteå
” Vi är som födda här, 
Skellefteå är vår nya födelseplats”
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ta sålde kläder liksom Qahramans pap-
pa, och många ungdomar lagade skor.
De som bor i Al-Tash är ofta sjuka,
säger Qahraman. Och de tänker hela ti-
den på när de ska tillbaka till Iran, och
hur barnen har det.

Qahraman gick inte i regeringens sko-
la, utan i lägrets lokala kurdiska skola.
Han fick på egen hand lära sig engelska
av andra i lägret. 

– Mina föräldrar ville att jag skulle lära
mig engelska. De är analfabeter, och
det är viktigt för dem att barnen lär sig
läsa och skriva och också prata engel-
ska. Vi hade inget arbetsmaterial i sko-
lan, penna och papper fick vi köpa själ-
va.

Tackade nej
– Den 25 december 1991 blev jag lära-
re i engelska i den lokala skolan. 1994-

Qahraman Shateri, Skellefteå

” Vi är som födda här, Skellefteå är vår nya födelseplats”
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97 var jag rektor, 1997-98 chef över
skolan. Jag tolkade åt FN och också åt
dem som talade persiska och kurdiska,
och hjälpte dem att skriva brev till FN. 
FN erbjöd Qahraman att lämna lägret,
men eftersom erbjudandet bara gällde
honom och hans syster tackade han nej.
Hela familjen måste vara med. 1997
gjordes nya intervjuer, och alla tio fick
komma till Sverige året därpå. 
– Det var mamma, pappa och vi åtta
syskon. Bara vi är fria, det är det vikti-
gaste.

Som födda i Skellefteå
Familjen kom direkt till Skellefteå. 
– Först blev vi jättearga. Det var kallt
och mycket snö, och i Skellefteå hade vi
inga släktingar att hälsa på. Vi kände
oss bortglömda. Släkten finns i Nora,
Karlstad, Eskilstuna och Kil. Vi ville
hellre bo på någon av de ställena. Jag
var mycket arg på Kjell Jansson, flyk-
tingsamordnaren. Men han är bra, vi är
vänner nu. Och det blev bättre efter
sex-sju månader. Nu trivs vi här, vi har
två lägenheter bredvid varandra. Två av
mina gamla elever bor också här i Skel-
lefteå, andra finns i södra Sverige. Vi
kommer nog aldrig att flytta härifrån.
Vi är som födda här, Skellefteå är vår
nya födelseplats. Vi lär oss också dialekt
– ”vars bor du” till exempel.

45+ borde slippa försöka lära sig
Qahraman tror inte att hans föräldrar
någonsin kommer att lära sig svenska.
De som är över 45 borde slippa försöka
lära sig, menar han. Det är bara depri-
merande för dem att försöka gång på
gång och inte lära sig något.

Hur gammal han själv är vet han inte
riktigt.

– Eftersom mina föräldrar är analfabe-
ter vet jag inte när jag är född. Jag tror
att pappa är 53. Själv är jag ”nästan 30”,
det säger de hela tiden. Jag vet i alla fall
att jag inte gick i skolan när vi flydde
1979. Min 15-årige bror är en riktig
svensk. Han kan fem språk. Och han
vet när han är född. Jag skrev upp när
han föddes. Fyra av mina syskon är
under 16 år. De vet alla när de är födda. 

Unga tänker annorlunda
Qahraman skulle vilja jobba med FN
eller Röda korset och hjälpa andra flyk-
tingar. Han säger att de äldre tänker
mycket på släkten som är kvar i lägret.
De unga tänker inte så, menar han. 

– Men vi har släktingar i Irak som be-
höver få komma hit. Invandrarverket är
negativa till att ta hit dem, de säger att
FN måste ordna det i så fall. Det blir
sämre och sämre för dem som är kvar i
lägret. De blir bortglömda.
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Lägervistelsens betydelse
Erfarenheterna präglar livet i Sverige 

Människor som suttit i flyktingläger bär med sig andra erfaren-
heter än andra flyktingar. Lägervistelsen med sin ofrihet, oviss-
het, passivisering, längtan efter nära släktingar och vänner och
avstängning från ett normalt liv ger följder för deras fortsatta
tillvaro utanför lägret. 
– Det krävs en längre introduktion när de kommer hit, helt
k l a rt, säger intro d u k t i o n s s a m o rd n a re Inga-Britt Nilsson, Umeå.
Budskapet är entydigt från samtliga kommuner: tiden för intro-
duktionen måste få vara betydligt längre för kvotflyktingar som
suttit i läger under en längre tid. Ingen säger sig klara av intro-
duktionen på den tid som introduktionsersättningen är avsedd
för – cirka två år. Kulturskillnaderna är för stora, och flykting-
arnas fysiska och psykiska status för ansträngd för att detta ska
vara genomförbart. 

”Lägervistelsen sätter djupa spår”
Många av de flyktingar som kommit 1996-98 mår sämre, är
passiviserade och psykiskt mer nergångna än de som kom från
samma läger 1995. 
– De flyktingar som kom till oss från Rafha 1997 och 1998 är
betydligt mer passiva än de som kom tidigare. Den långa läger-
vistelsen har satt djupa spår, säger flyktingsamordnare Christel
Norrud i Karlshamn. 
– Att människor ”blir över” vid uttagningarna, medan andra får
resa, kan bidra till passiviseringen. Känslan av att det inte är
någon idé, tillsammans med att personen helt enkelt suttit
några år till i lägret, gör att tillståndet är sämre än för dem som
kom tidigare, även om det finns undantag, säger flyktingsam-
ordnare Björn Fahlander i Lycksele. 
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Men det är inte bara tiden i lägret som är avgörande, menar
man på flyktingmottagningen i Luleå. Hur varje flykting mår
beror på många fler faktorer än ankomståret till Sverige. Det
handlar mer om varifrån människor kommer, utbildningsbak-
grund och flykttidens längd. Den som varit politiskt aktiv och
upplever sig ha kämpat för en viktig fråga har ofta klarat läger-
vistelsen bättre än den som känt sig som ett offer, en bricka i ett
obegripligt spel.
Den som väntat många år i ett läger har liten eller ingen erfa-
renhet av ett vanligt liv, med allt vad det innebär.

Saknar erfarenhet av det ”vanliga” livet
– De yngre har enbart lägererfarenhet. Att laga mat, elda och ta
hand om barnen har tagit all tid för kvinnorna. De har ingen
kunskap om omvärlden, och ingen erfarenhet av ett ”vanligt”
liv hemma i byn eller staden. Detta gör att steget över till ett liv
i Sverige blir extra stort, säger flyktingsamordnare Kjell Jans-
son i Skellefteå. 
Han har själv besökt Rafhalägret i samband med Sverige-
programmet, och vill mildra den hårda kritiken mot lägret
något.
– Även om lägervistelsen naturligtvis var traumatisk och svår, så

Flyktingsamord-
nare Kjell Jansson
i Skellefteå har
besökt Rafha-
lägret i samband
med en uttagning.
– Människor hade
en omtanke om
varandra som gav
styrka, säger han.
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fanns där en omtanke om varandra och en praktisk kreativitet
som hjälpte många att balansera svårigheterna bättre, säger
Kjell Jansson.
Många som arbetar med kvotflyktingar har uttryckt att de sak-
nar en allmän information om själva lägren, hur livet där är
organiserat, om kultur, religion och värderingar. En bak-
grundskunskap som vore värdefull för förståelsen och motta-
gandet av flyktingarna när de kommer hit. 

Lägerbeskrivningar   
Vem som äger själva lägren varierar från land till land.
UNHCR har dock alltid värdlandets godkännande – i form av
arrende, hyra eller annat kontrakt eller tyst medgivande – för
att ha lägret där det är. Verksamheten i lägret bekostas oftast av
UNHCR, ibland av värdlandet. När det gäller Rafhalägret står
saudierna för i princip alla kostnader, utom för UNHCR:s per-
sonal. 
I Al-Tashlägret i Irak bor iranska kurder som tvingats lämna
sina hem när kriget bröt ut 1980 mellan Iran och Irak. Några
av männen kom till lägret senare, eftersom de först tillhört den
kurdiska gerillan (peshmerga) och levt och kämpat med den
under några år i norra Irak. 
Alla bodde först i tält, men byggde
med tiden sina bostäder själva av lera.
Under sommaren är det mycket
varmt i området, upp till 50 grader.
Männen har fått lämna lägret för att
skaffa arbete och kunna köpa mat till
sin familj, eftersom de bidrag Irak
bistått med varit för små för att räcka
till familjens uppehälle. FN:s ekonomiska sanktioner mot Irak
har också medfört en tilltagande inflation, vilket gjort det ännu
svårare att försörja sig. Innan männen kunde lämna lägret
måste de registrera sig hos vakterna på morgonen. Det var inte
riskfritt att lämna lägret – flera män hade försvunnit sedan de
gått ut för att hitta arbete. 
Till kvinnornas uppgifter hörde att hämta vatten och bära hem
det, vilket är tungt och varmt. Vattnet var inte heller rent, det
dög inte att dricka, bara att tvätta i. 
Det fanns två skolor i lägret. En allmän upp till årskurs 5 med
undervisning på arabiska, och en privat där barnen fick prata
sitt eget språk och som finansierades med skolavgifter av

”Männen får lämna 
A l - Tashlägret för att skaffa
arbete och kunna köpa mat
till familjen.”
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föräldrar som hade råd att betala. Den egna skolan upplevdes
som bättre, men inte alla hade pengar nog för att låta barnen gå
där. Med svenska mått har alla barn som kommit hit från Al-
Tash stora luckor i sin skolunderbyggnad. 
Undernäring och bristsjukdomar har också varit vanligt bland
barnen i lägret. 

Mitt i den saudiska öknen
I Rafhalägret i Saudiarabien sitter arabisktalande irakier som
ursprungligen kommit från södra Irak. Många har haft det bra
ställt tidigare, med stora gårdar och odlingar av frukt och grön-
saker. Deras ekonomi var god och både pojkar och flickor fick
gå i skolan före flykten. Eftersom flertalet av männen var shia-
muslimer och politiskt aktiva utsattes de för förföljelser under
många år i Irak, och erfarenheter av fängelsevistelse med över-
grepp eller tortyr är vanligt. 
Flyktingarna har alltså svåra upplevelser både av förföljelser i
hemlandet och av vistelsen i Rafhalägret, och har utsatts mer
för våld än de kurdiska flyktingarna i Al-Tashlägret.  

Rafhalägret ligger mitt i den saudiska
öknen och är avspärrat. Saudisk mili-
tär bevakar och styr lägret, och ingen
får lämna det inhägnade området
utan tillstånd.
I början av lägrets historia förekom
oroligheter. Främst var det unga män
som protesterade mot att de inte fick

bo tillsammans med sina familjer. Saudisk militär slog ner upp-
roren, och stämningen blev lugnare med åren. Vissa förbätt-
ringar gjordes också för flyktingarna. 
Mat och vatten var aldrig några problem i Rafha, den saudiska
staten såg till att leveranserna sköttes regelbundet.
Kvinnorna tvingades anpassa sig till saudiska lagar för klädsel,
och fick inte vistas utomhus utan att vara helt beslöjade. Även
barnen måste hållas inne. Bostäderna bestod av enklare skjul
eller tält. Släktingar placerade sina tält så nära varandra att de
kunde röra sig mellan dem utan att gå ut. 
Idag är bostäderna byggda av betongblock och har luftkondi-
tionering.
(Källor: flyktingars egna berättelser samt Vidgade psykosociala ankomstintervjuer för att underlätta
tidiga insatser i kvotflyktingfamiljer/Kjerstin Almqvist)

”E r f a r e n h e t e r av fängelse-
vistelse med övergrepp eller
tortyr är vanligt.”
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Rafhaflyktingar berättar
Läraren Manda Björling på Balderskolan i Uppsala har under
ett par års tid arbetat med fem män i olika åldrar som suttit sju
år i Rafhalägret. De är alla mycket traumatiserade, och har
stora problem med att försöka få sina liv att fungera. Manda
Björling har med hjälp av tolk tecknat ner deras berättelse, och
de har själva illustrerat den med teckningar.

”1991 gick vi från Irak till Saudiarabien. Vi flydde från kri-
get. Vi fick bo i ett läger alldeles mot gränsen till Irak, mitt
ute i öknen nära staden Rafha. Lägret hette också Raf-
halägret. Där bodde vi i tält i sju år tillsammans med 35 000
andra flyktingar. Fem personer bodde i varje tält. Tälten
stod tätt ihoppackade utan mellanrum.
På vintern var det mycket kallt, det kunde vara is i vatten-
dunken på morgonen. På somrarna var det oerhört hett,
upp till 50 grader i skuggan. Då blåste det också sandstor-
mar och sanden trängde in överallt; i tältet, bland kläderna,
i maten.
Var fjärde dag kom en tankbil med vatten. Den fyllde på en
cistern och vi fick fylla våra dunkar. Vi fick 20 l vatten som
skulle räcka till två personer i fyra dagar. Det blir alltså 
2,5 l per person och dag. Det skulle räcka till att dricka och
laga mat med. För att tvätta kläder och oss själva fick vi
använda vatten från en brunn, men det var salt. Så alla våra

– Männen hade
haft det mycket
svårt, och ville
gärna berätta om
sina erfarenheter
med ord och
bilder, säger
deras lärare,
Manda Björling.



48 Trygghetens gränser – kvotflyktingars mottagande i Sverige 

kläder var styva av saltet och huden smakade alltid salt.
Runt lägret fanns ett högt staket med vakttorn där solda-
terna stod och vaktade med sina gevär. Ibland när det var
oro i lägret sprutade de hett vatten med mycket högt tryck
på dem som bråkade. Det var dessutom någon kemikalie i
vattnet så när man fick det på huden blev det sår. Som straff
kunde de också gräva ner personen som hade bråkat i den
heta ökensanden så att bara huvudet stack upp. Där fick han
ligga hela dan i den heta solen. När dagen var slut var han
död. Vid ett uppror i lägret 1993 dödades mellan 500 och
600 personer av soldaterna, men saudierna dolde den fak-
tiska siffran och sa att det bara var ett fåtal som skadats.
Mellan kl 23 och 6 var det utegångsförbud. Då fick man
inte ens gå på toaletten. Toaletterna låg utanför själva
lägret. Utanför lägret fanns också ett riktigt stenhus, det var
fängelset.
Barnen fick gå i skola, men ofta vågade man inte skicka dit
sina barn för de kunde bli våldtagna av soldaterna. Över-
grepp på både pojkar och flickor hörde till vardagen.
Kvinnorna satt i sina tält hela tiden och gick egentligen
aldrig ut. Det fanns ju ingenting att göra, detssutom var det
farligt, det var en männens värld och den var hotande. När
de skulle tvätta sig byggde man upp ett tält inuti tältet med
hjälp av tyg. När de måste gå ut, var de klädda helt i svart
från topp till tå för att inte visa någonting av kroppen.
I lägret fanns det paketcyklar som vi kunde transportera

”Vi led ingen
direkt nöd vad
gäller mat, men
vattnet var aldrig
tillräckligt.”
(Berättarnas
egen illustration.)
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vatten och mat på. I början fick vi färdig mat, men sedan
fick vi råvaror för att själva laga maten. Vi hade gaslågor
som vi lagade maten på. Vi fick lammkött, kyckling och fisk.
Maten lagades inne i tälten men brödet bakades utanför.
Det fanns en del djur i lägret. Vi hade 50 höns och åtta tup-
par i vår familj. Andra hade kanske en katt eller kanin, men
inte för att äta. Flugor fanns det miljontals av och myggor
likaså. Råttor och möss trivdes i lägret, på natten kom det
ugglor för att jaga. Duvor fanns det också. Utanför lägret,
på andra sidan staketet fanns militärens tanks och där kunde
vi även se kameler, öknens skepp.
Men vi fick aldrig lämna lägret.
Ormar var vanliga; somliga kunde
vara 2 – 3 m långa, och tjocka som
ett lår. Även giftormar var vanliga.
Om någon blev biten tog vi ge-
nast en kniv och skar hål vid bet-
tet för att suga ur giftet. Sedan kunde man också få en spru-
ta med motgift.
Vi led ingen direkt nöd vad gäller mat, men vattnet var
aldrig tillräckligt. Hetta och sand, kyla och törst, övervak-
ning och övergrepp – det var mycket vi fick genomlida
under de sju år vi bodde i lägret.
Den dag vi blev uttagna för att få åka därifrån till vårt nya
land Sverige blev vi visiterade och våra väskor genomsöktes
noga för att inte bevis (till exempel fotografier) på tillstån-
det i lägret skulle följa med ut till friheten. Det var med
blandade känslor vi lämnade El Rafha. Många av våra vän-
ner blev kvar där och vi vet inte vad som har hänt med
dem.”

”K v i n n o r n a satt i sina 
tält hela tiden och gick
egentligen aldrig ut.”

”Utanför lägret,
på andra sidan
staketet, fanns
militärens
tanks.”
(Berättarnas
egen illustration.)
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I Neptungruppen bearbetas 
upplevelser av krig och tortyr 
I bastun möts alla på lika villkor. Och många flyktingar kommer
från länder med gamla kända badhuskulturer.

Så gick funderingarna när en mansgrupp skulle startas i Luleå.
I samarbete mellan Invandrarservice och Vuxenpsykiatrin i
Luleå föddes Neptungruppen. Varannan torsdag träffas en
grupp män tillsammans med socionomerna Håkan Auland och
Göran Wennström, för att simma och bada bastu. Efteråt möts
männen i badhusets övervåning för samtal och fika i en och en
halv timme. Alla badar inte varje gång, men ingen missar efter-
snacket.

Speciella erfarenheter
Erfarenheter av krig och tortyr är gemensamma nämnare för
männen i gruppen, liksom att alla är flyktingar över 25 år, de
flesta kvotflyktingar.

– Om det fanns fler grupper av det
här slaget vore det önskvärt att låta de
män som suttit i läger bilda en grupp
för sig, eftersom de har speciella erfa-
renheter som kan vara svåra för andra
att förstå, säger Göran Wennström. 
De männen utgör en ”grupp i grup-

pen”, säger Wennström, eftersom de främst utsatts för psykisk
tortyr. Den syns inte utanpå, men ger samma djupgående ska-
dor. En av männen uttrycker det som att ”den sitter kvar i hjär-
nan”.

En hjälp in i samhället
Gruppens deltagare handplockas. Antalet har hela tiden varit
oförändrat, även om några av deltagarna bytts ut. Alla har eller
har haft en etablerad kontakt med Invandrarservice, flera har
också kommit i kontakt med Göran Wennström genom Vuxen-
psykiatrin tidigare.
Att deltagarna har samma erfarenheter är viktigt för gruppen.
De flesta är vana vid att känna sig ensamma om sina problem,
och det har tagit tid innan männen vågat närma sig det svåra
och berätta för varandra. Men så småningom kunde man börja
prata om till exempel glömska och koncentrationssvårigheter,

”Efter bastubadet
möts männen för samtal 
och fika.”
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skador som bland annat följer av tortyr, eftersom de andra kän-
ner igen det och förstår.
Syftet med gruppen har varit att hjälpa flyktingmännen in i det
svenska samhället. Samtidigt har de lärt känna varandra och bli-
vit varandras stöd. Det har visat sig mycket viktigt för gruppen
att deltagarna kan förstå och tala svenska, så att alla kan kom-
municera med varandra. 
Träffarna har olika teman och ofta bjuds föreläsare in. För
många av männen är Göran Wennström och Håkan Auland de
enda svenska kontakterna, och de
uppskattar mycket när också andra
personer kommer och berättar om
svenska företeelser. Ibland väcker be-
söken svåra minnen till liv. Till exem-
pel när personal från vårdscentralen
berättade om sjukvård i Sverige och
om erf a renheter av tort y r s k a d a d e
flyktingar. Livliga diskussioner uppstod om läkare och trovär-
dighet, och en av flyktingarna mindes läkare som hade varit i
tortyrens tjänst i hans hemland.

Viktigt vara bara män
Torsdagsgruppen fyller en viktig funktion som ett forum där
bara män kan utbyta erfarenheter och funderingar med varand-
ra, menar Wennström och Auland. Det finns ämnen som är
angelägna för invandrarmän att prata om, mansrollen ser helt
annorlunda ut i Sverige än vad de är vana vid. De är svårt för
dem att få arbete och försörja familjen, männens traditionellt
viktigaste roll i många länder. Den som dessutom är märkt av
krig och svåra upplevelser kanske känner sig vilsen och har svårt
att orka vara ett stöd för sina anhöriga. Då behövs det någon att
ställa alla frågor till.

”M a n s r o l l e n i Sverige
är en helt annan än den
männen är vana vid.”
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Bostäder till kvotflyktingar 
Packat och klart redan vid ankomsten

Kvotflyktingar får ett annat bemötande i Sverige jämfört med
andra människor som får asyl här. Skillnaderna är flera.
Speciellt märks olikheterna under deras första tid i det nya lan-
det. Människor som kommer via flyktingkvoten börjar sin
introduktion i Sverige från första dagen. De behöver aldrig
vänta ut myndigheternas prövning av deras asylskäl. Deras
ärenden är redan avgjorda, uppehållstillstånden är klara. Därför
kan kvotflyktingar resa direkt till en kommun och flytta in i en
lägenhet som står ledig i väntan på deras ankomst. 

Väl förberedd mark
Kontrasten mot villkoren för asylsökande är tydlig. Asylsökan-
de får antingen bo på flyktingförläggning under tiden som
deras ansökningar prövas, eller också får de själva ordna så kal-
lat eget boende. Eget boende brukar innebära att familjer får
vara inneboende hos släkt eller vänner. Familjernas enda in-
komster är den statliga bostadsersättningen på 1 000 kronor i
månaden och en dagsersättning på cirka 70 kronor per person
för ensamstående vuxna och cirka 60 kronor per person för
gifta och sambor. Dessutom utbetalas olika summor för barn i
olika åldrar. På myndighetsspråk kallas sådana familjer för e-
bos. Asylsökande som valt eget boende har inte rätt att delta i
introduktionen som kommuner ordnar, och får inte söka vare
sig praktik eller arbete förrän de får tillstånd att stanna. Bland
kvotflyktingarna är 10 procent e-bos. Bland övriga flyktingar är
siffran 60 procent. Tillstånden kan dröja, ibland månader – och
i vissa fall några år.
Kvotflyktingarnas inträde går desto snabbare. Marken är väl
förberedd när de kommer. Integrationsverkets handläggare har
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letat upp en lämplig kommun där familjen ska bo. I den kom-
munen har en handläggare förhandlat fram en bostad med pas-
sande antal rum. I vissa kommuner är kvotflyktingarna i studi-
er och arbete inom loppet av någon vecka.

Livsval tas i svenskt tjänsterum
Det snabba inträdet ska underlätta familjernas integration i
samhället. Men den välvilliga skyndsamheten har en annan
aspekt – det mesta av förberedelserna sker helt över huvudet på
familjerna. En familj som tas upp i flyktingkvoten blir tilldelad
en bostadsort (såvida de inte har släkt i någon särskild kom-
mun). Det kan bli Karlshamn – det kanske blir Skellefteå.
Kommunnamnet måste stå klart innan familjen får resa till

Sverige. Ingen frågar efter flyktingfa-
miljernas åsikt om läget i Sverige, där
familjens introduktion kommer att
ordnas. Där har kommunen också fått
statliga medel för att bekosta en god
introduktion i språket, till samhället
och arbetsmarknaden. Skulle en fa-
milj starkt föredra en annan kommun
och flytta på egen hand, måste famil-

jen själv skaffa bostad. I storstäderna är det också vanligt med
köer till svenskundervisning och arbetspraktik.
Kvotflyktingar får, med andra ord, ofta placering  på orter som
asylsökande förbiser, det vill säga mindre, okända orter. Asyl-
sökande föredrar i regel större städer – ett mönster som bekym-
rar beslutsfattare i städer med kronisk bostadsbrist. Att placera
kvotflyktingar i kommuner som har både bostäder och bered-
skap ingår i en effektiv samhällsplanering – goda resurser bör
utnyttjas. Men tjänstemännens val blir också ett livsval för kvot-
familjerna. Här får de sin start och sina första rötter  i Sverige.
Här kommer många också att leva sina liv. Tack vare någon
annans beslut i ett svenskt tjänsterum.

Få räknar med privata värdar
Utan allmännyttiga bostäder skulle Sverige troligen inte kunna
ta emot kvotflyktingar på ett organiserat sätt. I nästan samtliga
kommuner är det de kommunala bostadsbolagen som upplåter
lägenheter till de skyddsbehövande familjerna. Privata hyres-
värdar samarbetar i regel inte på samma sätt. I merparten av
kommunerna har flyktingsekreterarna slutat vända sig till de
privata värdarna. Bättre att koncentrera sig på områden där
flyktingar har en chans få ett kontrakt, resonerar de. 

”Kvotflyktingar får ofta
placering på orter som 
andra asylsökande förbiser. ”
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Några kommuner – som Uppsala och Örebro – har en viss bud-
get för inköp av bostadsrätter eller villor som sedan hyrs ut till
flyktingfamiljer. Men det övervägande flertalet familjer får hyra
hos allmännyttan.

Tjänstemännen får axla politikernas ansvar
Lägenheterna väljs oftast ut, som vi konstaterat, före familjer-
nas ankomst till Sverige. Valet görs av en enskild kommunal
tjänsteman – oftast en flyktingsekreterare. Den arbetsuppgiften
ger tjänstemannen ett exceptionellt ansvar för kommunens
bostadspolitik. På de flesta håll finns en allmän politisk vilja att
undvika bostadssegregation – att människor med modersmål
och kulturbakgrund från andra länder hänvisas till några få
bostadsområden. Men få kommuner har formulerat klara poli-
tiska riktlinjer för hur segregation ska undvikas. 
I valet av bostäder till kvotflyktingar
får tjänstemännen ofta axla ett ansvar
som kommunpolitikerna skyggat för –
att utse lämpliga bostadsområden åt
människor med annan etnisk bak-
grund. Är det principiellt viktigt att
familjer från andra länder bor nära
andra som talar samma språk? Eller är
det bättre att de nya får bo bland män-
niskor som talar svenska som infödda? Ska socioekonomiska
boendemönster accepteras eller motverkas? Dessa frågor möter
alla flyktingassistenter som ska välja en bostad åt andra.

Karlshamn – placering enligt intentioner
I Karlshamn vållar valet av bostadsområde inga särskilda
bekymmer. Där försöker flyktingassistenterna hitta bostäder i
olika delar av kommunen, just för att boendesegregation inte är
önskvärd. Det finns ingen uttalad policy i kommunen, men
tjänstemännen känner att deras handläggning stämmer väl
överens med kommunledningens intentioner.
– Vi har faktiskt ingen boendesegregation att tala om, säger
Christel Norrud, chef för flyktingmottagningen. 

Örebro – hur hejda segregationen?
Situationen i Örebro ger en annan bild. Där har den lokala
debatten om bostadspolitik länge handlat om hur segregation
ska motverkas. En princip som tidigare tillämpades var att pri-
vata värdar skulle upplåta lägenheter till 30 procent av nyan-

”På de flesta håll finns 
en politisk vilja att undvika
b o s t a d s s e g r e g a t i o n . ”



56 Trygghetens gränser – kvotflyktingars mottagande i Sverige 

lända flyktingarna som behövde bostad – eftersom cirka 30 pro-
cent av hyresfastigheterna är privatägda.
– Den principen vill privatvärdarna inte längre kännas vid,
säger Hilkka Wärnbäck som arbetat med bostadsanskaffning åt
flyktingar i åtta år.
– Om jag ber om två lägenheter per år av de största bolagen –
då anser värdarna numera att de har fyllt sin kvot. Vi har kallat
till möten med fastighetsägarnas representanter och där har
diskussionerna präglats av en samsyn. På mötena är förslagen
”jättebra”. Men när lägenheterna behövs så finns alla tänkbara
ursäkter för att inte överlåta dem.

Politiska åtgärder behövs
Några exempel på fraser som en bostadsanordnare i Örebro fått
höra:
”Tyvärr vi har inte haft några uppsägningar – inte på flera år.”
”Vi har vår egen kö.”
”Våra svenska hyresgäster vill inte ha fler invandrarnamn i sin

trappuppgång.”
”Inbilla dig inte att en privat värd vill hyra ut till utlänningar. ”

Hilkka Wärnbäck har haft svårt att acceptera att hon i sitt arbe-
te förstärker boendesegregationen – placerar nyanlända i ett
fåtal områden – trots att Örebro kommun egentligen står för en

– Den samsyn
som kan finnas
vid möten med
fastighetsägarna
är som bortblåst
när det verkligen
behövs lägen-
heter, säger
Hilkka Wärnbäck
i Örebro.
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Familjen Abdullahi,  Nynäshamn
”Det enda vi vill
är att få hit våra bröder”

Familjen Abdullahi kom till Sveri-
ge i oktober 1997. Pappa Hus-
sein och mamma Nazdar är anal-

f a b e t e r, liksom mormor Khorshid.
Äldsta dottern Parwana är tio år och
går i skolan, liksom sonen Mehdi, åtta
år, som just börjat. Minstingen Gar-
myan går på dagis. 
De vuxna har inte lärt sig så många ord
svenska, och vi pratar med varandra
med hjälp av tolk. 

– När vi blev fria hade vi suttit i Al-
Tashlägret i 16-17 år. Vi försörjde oss
genom att köpa, byta och sälja varor i
liten skala, berättar Hussein.
– Många blev avrättade för att de var
kurder. Jag har själv sett när en 15-årig
pojke dödades. Vi brukade säga att vi
var iranska kurder, inte irakiska. Men
då fick vi höra att ”en kurd är alltid en
kurd, oavsett om han är svart eller vit”.
Det fanns ingenting på förläggningen,
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inte ens vatten. Det var fruktansvärt
varmt, runt 50 grader. Ibland fick flyk-
tingarna stöd från FN, till exempel en
säck mjöl någon gång per halvår.
– Vi har fortfarande syskon och andra
släktingar kvar där. Vi kan aldrig kom-
ma tillbaka till Iran, och vi är mycket
tacksamma över att få vara i Sverige,
säger Nazdar.
– Det enda vi vill är att Invandrarverket
ska hjälpa oss att få hit våra bröder,
fortsätter hon. Jag har tappat lusten att
göra något, tappat koncentrationen. Jag
kan inte älska mina barn för jag tänker
bara på att min bror är kvar i lägret.
Släktingarna skickar brev och vill ha
hjälp att komma därifrån. De är bered-
da att komma till vilket land som helst.
Hussein berättar att han lämnade sitt
ärende till FN när han satt i lägret.
Sedan väntade han i tre år innan klar-
tecknet kom om att Sverige var berett
att ta emot honom, hans fru Nazdar
och barnen, hans bror med familj och

Nazdars mor. Nu vill han att Nazdars
bror med familj ska få komma hit.
– Nazdar och svärmor har drabbats
hårt av att tänka på brodern som är
kvar. Det är extra viktigt för oss kurder
att få hit våra släktingar, eftersom vi
inte har något hemland. När jag gick i
skolan fick jag inte prata kurdiska. En
del av våra politiska organisationer är
också förbjudna.

Familjen Abdullahi, Nynäshamn

”Det enda vi vill är att få hit våra bröder”
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annan linje. Flyktingar anvisas bostad i allmännyttiga Öbos
hyreshus. Med ett tydligare politiskt stöd i  boendefrågor skul-
le hon istället kunna jobba för att integrera bostadsområden,
menar Hilkka Wärnbäck. 
– Inte lyssnar en fastighetsägare på en ensam flyktingssamord-
nare i tjänsten. För att vända hans syn behövs någon med poli-
tisk status, befogenheter och övertalningsförmåga. Vi har tidi-
gare haft en bostadsanvisningslag. Idag behövs nya politiska
åtgärder för att öppna den privata hyresmarknaden för nyan-
lända flyktingar. Annars får vi bara se på medan segregationen
växer, säger hon. 

Ett bättre bostadsområde – att välja och välja bort
Ordet boendesegregation avser egentligen två olika mekanis-
mer i samhället:
Det är namnet på en pågående diskriminering  – att människor
med svag socioekonomisk ställning får bo i några avgränsade
områden med hyreshus. Flyktingar och första generationens
invandrare har ofta en svagare ställ-
ning. Segregation kan också bero på
att fastighetsägare nekar människor
med utländsk bakgrund att bo i vissa
attraktiva områden.
Boendesegregation kan också uppstå
på grund av enskilda familjers eget
val. Människor som kommer till Sve-
rige i vuxen ålder kan känna större
trygghet bland andra familjer som talar deras modersmål obe-
hindrat, och som känner glädje i samma traditioner.
Samma boendemönster uppstår i båda fallen: människor med
ursprung utanför Sverige bor åtskilda från dem som har sina
rötter i Sverige.
I studien ”Parent-child interaction and coping strategies in
refugee children” har flyktingars bosättning i Karlstadregionen
under senare delen av 90-talet iakttagits. Två huvudsakliga
grupper studerades – inflyttade iranier och kurder. Studien
visade att de inflyttade hade väldigt olika attityder till sitt boen-
de. Bland iranierna fanns många som längtade efter en bättre
bostad i en stadsdel med högre socioekonomisk status. Bland
kurderna var den typen av längtan ovanlig. Hos dem var det
oftast viktigt att få bo nära släkt och kära vänner från hemtrak-
ten. Bostadsstandard och social status hade mindre betydelse
för dem.

”Inte lyssnar en fastighets-
ägare på en ensam flykting-
samordnare i tjänsten .”



60 Trygghetens gränser – kvotflyktingars mottagande i Sverige 

Efter några år hade 81 procent av iranierna lyckats hitta en
lägenhet i någon annan stadsdel. Att de kurdiska familjerna fak-
tiskt bodde kvar i samma stadsdelar stämmer väl överens med
deras uttryckta önskan att behålla närheten till anhöriga och
barndomsvänner.
Karlstadsforskarna som intervjuade barnen i familjerna uppda-
gade en annan social sida av bostadsvalet. Barnen i de iranska
familjerna hade ofta känslor av ensamhet – 54 procent av dem
uppgav att de inte hade någon nära kamrat, 41 procent att de
blivit mobbade i skolan.

Med integration för ögonen
Bland de kurdiska barnen var känslor av ensamhet ovanliga. De
allra flesta sade att de hade en nära kamrat – ofta en kusin eller
kamrat från lägret. Och ingen av dem uppgav att de upplevt
mobbning. 
Familjer i båda dessa grupper kan ha integration för ögonen.
De som valde att flytta kan söka en tidig kontakt med svenska

språket och gynnsamma sociala kon-
takter. Familjer som bor kvar kan anse
att integration förutsätter att barnen
har en grundtrygghet under uppväx-
ten. Därför premierar dessa familjer
varaktiga relationer i närheten av
släkt och vänner. Valet av bostadsom-
råde bygger på högst personliga pre-
ferenser. Varje alternativ erbjuder för-

delar och uppoffringar som vägs och mäts inom varje familjs
högst privata sfär.
Vanliga värderingar om vilket bostadsområde som är mer att-
raktivt har säkert samma genklang hos nyanlända familjer. I
flera kommuner har samordnarnas försök att hjälpa familjer att
komma till ”finare” kvarter eller villaområden ibland stött på
kraftigt motstånd från dem som blivit ”hjälpta”. De har van-
trivts, helt enkelt, och längtat till andra ”mindre attraktiva”
stadsdelar. Mönstret utgör ingen regel, men det förekommer.

Stora familjer – hur undvika trångboddhet?
Merparten av kommunerna i vår undersökning har tagit emot
flera familjer med 5-10 barn – så stora barnaskaror har inte va-
rit vanliga i Sverige på många decennier. Förskjutningen i
Sverige mot mindre familjer med 1–3 barn märks numera i
bostadsbeståndet. När kommunfolk talar om stora lägenheter

”Va l e t av bostadsområde
bygger på högst personliga
p r e f e r e n s e r. ”
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idag menar de oftast fyrarumslägenheter. Ett begränsat antal
femmor brukar också finnas inom hyresbeståndet. Större lä-
genheter än så är mycket sällsynt. Dagens svenska hyreshus är
inte dimensionerade för familjer med många barn. 
För att ordna bostad åt flyktingfamiljer med fler än fyra barn
har hyresvärdar ibland erbjudit två angränsande lägenheter.
Erfarenheterna av sådana dubbla lägenheter är mycket blanda-
de. I en kommun noteras att grannar blir störda av barn i trap-
pen som går i skytteltrafik mellan hemmets två delar. I en
annan har flyktingsamordnaren enbart gott att säga om tvil-
linglägenheterna. 

Hur förmedla osynliga normer?
De olika reaktionerna är en påminnelse om de många oskrivna
regler som styr umgänget mellan grannar i ett bostadsområde.
Reglerna skiljer sig dessutom från ort till ort, och från hus till
hus. Tillåtet att piska mattor på söndagar? Tvätta efter klockan
20? Vissla i trappan? Leka kull i trappan eller utanför grannar-
nas altan? Spela piano på lördag förmiddag? Låna en leksak
som ligger i sandlådan på gården? Hysa sin brors familj i lägen-
heten en längre tid? Äta surströmming på balkongen?
Nyanlända har ofta svårt att orientera sig bland alla dessa
oskrivna regler. Inte ens flyktingassistenterna som hjälper dem
den första tiden kan redovisa alla underförstådda normer. I
Karlstad har det kommunala bostadsbolaget anställt så kallade
områdesvärdar som bland annat ska bistå nyinflyttade och
underlätta grannsämjan – ibland med lite enkel information.
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Barn i ett nytt samhälle   
Försök att möta unga på deras egna villkor

Många av de barn som kommer från en tillvaro i flyktingläger
har inte sett något annat sätt att leva. De är födda i lägret, har
lekt med sina kamrater där och kanske gått i skola där. 
Andra barn har kommit till lägret efter att ha flytt från sina hem
tillsammans med föräldrarna. Det är vanligt att barnen bär på
svåra minnen.
Kommunerna har olika strategier när de tar emot flyktingbar-
nen. Gemensamt är dock att alla flyktingbarn – likaväl som de
vuxna – ska ha en egen introduktionsplan. Den ska vara en hjälp
för att hitta en personlig väg in i livet i det nya landet. 

Introduktionsplaner för barn
Ett syfte med planen kan vara att leta rätt på klubbar eller fö-
reningar som stämmer med barnets fritidsintressen. Viktigt är
också själva samtalen när planen upprättas, då barnet får berät-
ta sin version av det som hänt familjen. Barnet tas på allvar, och
får genom den kontakten också ett eget förhållande till någon
eller några av personalen på flyktingbyrån.
I Karlshamn har socialsekreterarna Lena Blomdahl och Katha-
rina Olsson utformat ett formulär med frågor. Med hjälp av
detta kartläggs vad barnet varit med om, hur länge det har varit
på flykt och vad/vilka som fått lämnas. De flesta samtalen sker
i hemmet, ofta på golvet i barnets rum. Tre besök per barn är
normalt. Föräldrarna är vidtalade och införstådda med vad som
ska hända. En del blir oroliga och måste lugnas, de har hört att
barn kan omhändertas. 
Flyktingmottagningen samarbetar med Karlshamns kommuns
fritidsledare för barn med särskilda behov. 
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– Vår målsättning är att få in barnen i det svenska föreningsli-
vet istället för åtgärder för just flyktingar. Då får de en väg in
bland de svenska barnen, säger socialsekreterarna.
I Lycksele går man oftast igenom barnens introduktionsplaner
tillsammans med föräldrarna. Planerna handlar mycket om
situationen i skolan och om behovet av stöttning. Ofta berör
samtalen hela familjesituationen. Många familjer behöver

mycket stöd och hjälp för att barnen
ska få det de behöver. Inte minst mås-
te mammorna ha extra mycket stöd,
menar flyktingsamordnaren Björn
Fahlander, till exempel för att få veta
vilken mat barnen behöver för att må
bra och hur man väljer kläder. 

– Hur mycket stöd som behövs hänger ihop med föräldrarnas
bakgrund och deras egen skolgång. Vår erfarenhet är att föräld-
rar med dålig skolunderbyggnad mest ser till sig själva. 
I Umeå anmäls alla familjer med barn/ungdomar upp till 20 år
till barnflyktingmottagningen. Enskilda samtal sker med alla
barn över sju år. Inom tre månader efter ankomsten får de prata
med barnpsykologen Lilian Levin. 
– Det har visat sig att många föräldrar inte tror att barnen kom-
mer ihåg vad som hänt för att de är så små. De blir förvånade
när de får höra vad barnen berättat, säger flyktingsamordnaren
Inga-Britt Nilsson.
Barnspsykologen pratar med barnet i enrum, oftast i hemmet,
medan föräldrarna väntar i ett rum intill. Medan barnet sedan

”Många familjer behöver
mycket stöd för att barnen
ska få vad de behöver.”

Inte minst
mammorna
behöver stöd,
gärna tillsam-
mans med sina
barn, anser Björn
Fahlander och
Gunvor Jonsson i
Lycksele.
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sitter med berättar psykologen för föräldrarna vad samtalet
innehållit. Självklart är det viktigt att det görs på ett sätt så att
barnet inte känner sig förrått.
Samtalen med barnen är inget tvång, men ingen har hittills
tackat nej.
– Hela familjerna lär känna oss så bra,
eftersom vi följer dem så tätt den förs-
ta tiden. Därför litar de på att det vi
föreslår är bra, säger Margaretha
Bäckström, flyktinghandläggare.
Vid Invandrarservice i Luleå inter-
vjuas de nyanlända barnen för att
deras situation ska komma fram ordentligt. Först berättar för-
äldrarna om sina barn. Sedan får barnen berätta, enskilt eller i
syskongrupp. 
– Det är inte ovanligt att barnen varit med om saker som
föräldrarna inte känner till, för att de till exempel varit skilda åt.
Det blir alltid en balansgång när man får reda på saker – hur
mycket ska föras vidare till föräldrarna. Men om barnen är
under 18 år måste vi försöka motivera dem att prata med sina
föräldrar. Och det är viktigt att göra tydligt hur mycket som
stannar mellan oss, säger flyktingsekreterare Eva Uusitalo, vi
kan inte garantera hundraprocentig tystnadsplikt gentemot för-
äldrarna.
När Invandrarservice för några år sedan införde barnsamtalen
hade utformningen förberetts av flyktingsekreterarna under ett
års tid. 

”Det är inte ovanligt
att barnen varit med om
saker som föräldrarna 
inte känner till.”

Nyanlända barn i
Luleå intervjuas
för att deras
situation ska bli
tydlig, berättar
Eva Uusitalo,
Håkan Anland,
Stina Svedberg
och Solveig
Eriksson.
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– Det är viktigt att betona att det inte handlar om att förhöra
någon, säger Håkan Anland, flyktingsekreterare. Barnet måste
själv märka det tydligt i våra samtal.

Mammor och barn tillsammans
För de minsta barnen har flera kommuner haft verksamhet för
mammor och barn tillsammans. I det nu nedlagda projektet
Delta i Borås kom mammor med sina barn i förskoleåldern.
Verksamheten bestod av en blandning av teoretiska kunskaper
och handfasta praktiska övningar (se sidan 84).
I Lycksele planeras ett mamma-barnprojekt för kvinnor som är
hemma med små barn. Huvudsakligen är kvinnorna analfabeter
och shiamuslimer. 
– Vi har märkt att både mammor och barn blir isolerade. Det
har bidragit till att mammorna mår psykiskt dåligt, vilket speg-
lar av sig på barnen, säger förskollärarna Carola Fjällström,
Camilla Marklund och Britt-Marie Fjällström. 
Tidigare har kommunen haft barnverksamhet för flyktingbar-
nen. Men under de senaste åren har det kommit färre flykting-
ar, och barngrupperna har blivit för små. Eftersom det var tyd-
ligt att mammorna trivts på förskolan och gärna kommit dit,

Mammorna trivs
i en trygg miljö
tillsammans med
sina barn, säger
rektor Gunvor
Jonsson och för-
skollärare Britt-
Mari Fjällström. 
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har förslaget om den nya gruppen kommit upp. Mammorna
behöver få komma till en trygg miljö som är anpassad till små
barn, det tilltalar dem, menar förskollärarna. De trivs här, och
kan göra framsteg i sin egen takt. Baka, sy, måla, läsa sagor och
gå till biblioteket finns som förslag, liksom dataanvändning för
både barn och mammor. Samtal och förklaringar under tiden
ska förstås ske på svenska, för träningens skull.

Nödvändig förberedelse
Barn som är stora nog för att själva delta i förskoleverksamhet
eller skola, får i de flesta fall börja med en övergångsperiod i
någon form av förberedelseklass. Tidens längd, innan de är re-
do att börja i skola tillsammans med infödda barn, varierar.  
Solveig Bylund är rektor på Hedlundaskolan, Umeås grund-
skola för alla invandrarbarn som behöver extra stöd. Hon var
med och startade förberedelseförskolan Tellus för flyktingbarn
i Umeå i mitten av 80-talet.
– Det började komma små barn med andra behov än vad vi varit
vana vid i kommunen. Först försökte vi att placera dem i den

– Vi måste hitta
andra vägar för
de barn som
kommit under
senare år, de är
så oroliga, säger
Solveig Bylund,
rektor i Umeå.
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vanliga barnomsorgen, men det fungerade inte bra. Då starta-
de vi en förskola för flyktingbarn, med personal som har kom-
petens att arbeta med barn från andra länder.
– Men det handlar inte bara om att barnen behöver tid, även
föräldrarna måste få möjlighet att lära sig hur vi gör här, och
också hinna med en del språkträning, tillägger hon. 

Med tonvikt på språket
Tre förskollärare med lång erfarenhet arbetar på förskolan
Tellus. I princip handlar det om vanlig förskoleträning, men en
tonvikt ligger på att lära språket. Barnen tas emot från tre års
ålder. Mammorna är ofta med, och kan i sin tur få hjälp med till
exempel läxläsning eller att fylla i blanketter under tiden.
Numera ingår Tellus i Hedlundaskolan.  Det är en stor fördel
att ha alla åldrar samlade, från förskolan upp till årskurs 9,
menar Solveig Bylund. Man arbetar nu för fullt med att integ-
rera de olika verksamheterna.

Arbetet i skolan har förändrats de
senaste åren, säger hon. Många kur-
diska pojkar mellan 7 och 15 år har
kommit sedan 1996, och de är myck-
et oroliga. 
– När de först kommer till skolan rör
de sig inte alls, men när de blivit
hemtama släpper allt och de går i

taket. Vad det beror på vet vi inte riktigt. Kanske har det att
göra med hur deras liv sett ut, många av dem har bott i flyk-
tingläger. Vi tror att de fått ta ett stort ansvar, för de verkar inte
vara vana vid att leka. 
Den erfarenheten delas av flera kommuner. 
– Det blir mest krigslekar bland pojkarna. De verkar inte ha
någon erfarenhet av andra sätt att leka tillsammans. Många kil-
lar är intresserade av fotboll. Men att direkt börja vara med i ett
pojklag är inte möjligt för de flesta. Ett eget lag är ofta det
bästa, då får killarna träna laganda och att följa uppgjorda spel-
regler, säger Björn Fahlander i Lycksele. 
Skolan i Umeå trevar efter lösningar. Förra året hyrdes ishallen
varje vecka, för att barnen skulle få röra på sig och på så sätt få
utlopp för sin oro rent fysiskt. Men Solveig Bylund är bekym-
rad.
– Det sitter djupare än så. Vi måste hitta andra vägar för de här
barnen. 

”Inte bara barnen behöver
tid, föräldrarna måste också
få möjlighet att lära sig hur
vi gör här.”
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”Vi jobbar med möjligheter istället för problem”
I Nynäshamns ”miljonområde” Backlura arbetar fältassitent
Örjan Stenbom och Ulla Tärnell, heltidsplacerad i Backlura av
socialförvaltningen, med tonårspojkar som hamnat i riskzonen
för kriminalitet. Samtliga är barn till kvotflyktingar.
Projektet, finansierat av länsstyrelsen, är till för att ”förhindra
15 unga killars kriminella utveckling”. 
– Genom att göra djupintervjuer med var och en försöker vi
hitta deras intressen, jobba med möjligheter istället för med
problem, säger Ulla Tärnell. Fotboll var till exempel många
intresserade av, så vi startade egna fotbollslag. Några hade spe-
lat i vanliga lag tidigare, men det hade inte fungerat. Killarna
var för hetlevrade och för okunniga. För att kunna ta in andra
regler måste man bli trygg i sig själv, det är allmänmänskligt.
Målet är att få killarna att vilja något, ta ansvar för sina liv. För
många av dem har det gått bra. De som klarat sig har stabila
familjer. För de övriga är det värre – om de inte får andra vuxna
att knyta an till.

Unga saknar tillit till vuxenvärlden
Kärnproblemet är att ungdomarna saknar tillit till vuxna,
menar Ulla Tärnell. I många av familjerna som kommer från
flyktingläger är föräldrarna analfabeter och kan inte stödja sina
barn i skolarbetet. Mest bekymmersamt är det i de familjer där

– Kärnproblemet
är att de unga
saknar tillit till
vuxna, menar
Ulla Tärnell som
jobbar i ”miljon-
området” Back-
lura i Nynäs-
hamn.



70 Trygghetens gränser – kvotflyktingars mottagande i Sverige 

man varken behärskar sitt hemspråk eller svenskan. Många
vuxna har också egna problem. En del abdikerar från föräld-
raansvaret och anser att kommunen ska stå till svars för allt,
inklusive hur barnen mår. Dessa unga hamnar i dubbelt under-
läge.
– Där har vi dem som slåss, säger Ulla Tärnell.
Föräldrautbildning har varit ett sätt att stödja både föräldrar
och barn. Ulla och Örjan finns också med i familjernas vardag

och ser sig som ”medlevare”. Tar
emot de vuxna när de kommer med
sina frågor och krångliga myndig-
hetspapper. Håller ett  öga på ung-
domarna och säger ifrån när det blir
för stökigt. 
– Vi känner våra killar, och de vet
vad vi anser. Ofta räcker det att vi

pratar med dem när de strulat och tar upp det med föräldrarna
efteråt. 
Flickorna är det påfallande tyst om. De märks inte på samma
sätt, och har också helt andra krav på sig hemifrån. 
– De är drabbade av andra könsroller – många blir bortgifta
ganska snabbt. En del är bortlovade redan som mycket unga. 
Ulla har uppvaktats av 15 flickor, från 14 år och uppåt, som vill
ha hjälp att hitta på någon sysselsättning.
– Hittills har vi mest jobbat med killarna. Framöver kommer vi
att ta upp hur vi bäst ska ge stöd åt flickorna.

Personlig relation ger stöd åt unga grabbar
Även i Borås arbetar man aktivt med unga pojkar som riskerar
att hamna utanför samhällets ramar. Ungdomsledare Anders
Johansson är projektanställd på flyktingmottagningen sedan
1999, och jobbar på olika fronter för att fånga upp ungdomar
som befinner sig i ett utanförskap. Under sin tid som fritidsle-
dare gjorde han film tillsammans med ungdomar på en ung-
domsgård. Filmerna skulle beskriva utanförskap.
– Det började varje gång med att killarna betonade att de inte
beskrev sin egen situation. Sen gick storyn i stort alltid ut på att
bråkig kille drar ner på stan och är tuff, träffar svensk flicka och
får komma hem till svensk familj och dricka kaffe i soffan.
Alltid. Det var drömmen.

”Ulla och Örjan ser sig
som medlevare och finns
med i vardagen.”
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– Borås fick 77 kvotflyktingar 1997. Jag träffade många killar på
ungdomsgården och fick höra om deras upplevelser. Rafha-
lägret verkade bedrövligt och människokränkande. Om man ser
till nyanser så verkade Al-Tash bättre. Men för en tonårskille
upplevde jag inte att det var någon större skillnad. Värst av allt
verkade hopplösheten vara, att knappt ha något hopp inför
framtiden.

Lätt att abdikera
Anders arbetar också med föräldragrupper som behöver extra
stöd. Det är lätt att abdikera som förälder i exil, menar han. Inte
för att man vill det, utan för att barnen tar till sig det nya språ-
ket så mycket snabbare.
– Ungdomarna får en ruggigt stark roll när föräldraskapet
trängs ut. Föräldrarna saknar den verktygslåda de behöver för
att vara pappa och mamma. Vi träffas minst tio gånger för att
samtala och stärka dem i deras nya situation. Det är ingen lug-
nande salva som ska strykas på så blir allt bra, snarare början på
en process som förhoppningsvis ger resultat. Vi tar också in
externa medverkande som berättar om olika delar av samhället.
Han gör också hembesök hos flyktingfamiljer i riskzonen, som 
till exempel har söner som dragit på sig flera anmälningar från

Anders 
Johansson
arbetar med 
killar i riskzonen 
i Borås.
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polisen. Genom regelbundna samtal och träffar med familjen ska
Anders hjälpa pojkarna att bryta den onda cirkel de hamnat i. 

Viktigt att någon pratar gott om killarna
– Det är viktigt att killarna själva får en relation till samhället.
Annars för de över mönstret av frustration och utanförskap till
nästa generation när de själva får barn.
Anders tycker att han lyckas bra. 
– Det handlar om att möta varandra med respekt. Killarna vet
att jag för en dialog med socialsekreterarna. De är medvetna
om att jag för vidare det som de sagt när de berättar för mig att
de pangat en ruta eller åkt i en stulen bil. Men jag berättar när
något gått bra också. Det är viktigt att veta att det finns någon
som pratar gott om en.

Forskning om barns krisbearbetning
De flesta barn som genomlevt svåra trauman som flyktingar
hämtar sig bra i sitt nya värdland. Att så många klarar sig utan
bestående psykiska symtom – trots all rädsla, smärta och sorg

de upplevt –  beror på barnens förmå-
ga att anpassa sig och bearbeta käns-
lor. Psykologer kallar förmågan för
”coping”. Barnets återhämtning un-
derlättas av stödet som han eller hon
får från sina föräldrar och från övriga
samhället.
Psykologer har studerat hur barn
arbetar sig genom det svåra med olika

strategier. Humor och skratt är en sådan strategi för att punk-
tera mörka känslor. En annan är positivt tänkande – att utnytt-
ja optimism och framtidstro för att lyfta blicken och själen.
Ett barn kan också råka välja en strategi med mer osäker ut-
gång. Dagdrömmar är en sådan strategi – att  drömma sig bort
från smärtsamma minnen och känslor. Lek erbjuder också goda
möjligheter att bearbeta traumatiska upplevelser. Men lekar där
barn spelar upp hemskheterna i repris efter repris är inte lika
välgörande.

Glömskans strategi vanligast
Vad gör flyktingbarn i Sverige för att kunna må bra igen? Vilka
”coping” strategier använder de? I den nya studien ”Parent-

”Barns förmåga att
anpassa sig och bearbeta
känslor kallas för ‘coping’.”



Barn i ett nytt samhälle

child interaction and coping strategies in refugee children”,
gjord bland flyktingfamiljer i Karlstad, granskar Kjerstin
Almqvist tre strategier som oftast nämns av barnen själva: 

”Vi måste glömma” –  förnekande av smärtsamma minnen.
”Bara vår storfamilj kan samlas igen” – tro på återföreningens
läkande kraft.

”Bara vi hittar en bättre bostad” – hopp om att finna själslig ro
på annat håll.

Den strategi som varit mest allmän bland flyktingfamiljerna är
glömskan, att desarmera de svåra upplevelserna med tystnad.
Varken barnen eller föräldrarna nämner känsloladdade minnen
för varandra. Detta är en överlagd strategi för föräldrarna och
en del av deras syn på barnfostran. 
En dominerande föreställning hos
svenska socialarbetare är att trauma-
tiska upplevelser bör diskuteras – att
samtal har en terapeutisk verkan.
Tiga eller tala – vilken strategi hjälper familjen bäst att hantera
sin smärtsamma historia?
Tystnadens strategi kan ibland vara den bästa, menar psykolo-
gen Kjerstin Almqvist. Allrahelst när en familj är utsatt för en
snabbt övergående fara (exempelvis ett fruktat missilanfall som
kanske aldrig äger rum). Då kan föräldrar med fördel välja att
skydda sina barn från faran, men också från en förlamande räds-
la. Barnen får helt enkelt inte veta om faran som hotar dem.
Deras grundtrygghet bevaras.

Viktigt stödja hälsosamma strategier
Men föräldrar kan inte alltid skydda sina barn mot annalkande
faror. Skulle familjen drabbas av något övervåld som föräldrar-
na tigit om för barnen – då skakas barnens grundtrygghet.
Barnen kan inte längre lita blint på sina föräldrar som beskyd-
dare. Då kommer fortsatt tystnad att underminera relationerna
i familjen, enligt Almqvist. 
Kommuner som tar emot kvotflyktingar som genomlevt svåra
traumatiska händelser måste stödja hälsosamma ”coping” stra-
tegier hos familjerna. Det är en viktig del av integrationen, bå-
de för barnen och de vuxna. Men för att komma framåt krävs
en samsyn mellan föräldrar och socialarbetare om ”tiga eller
tala”. Det framgår av Almqvists rapport.
Hon betonar att mer forskning om ”coping” strategier hos flyk-
tingar är mycket angelägen. 

”Tystnadens strategi
kan ibland vara den bästa.”
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Bokstavera en ny vardag
Skapa plats för dem som saknar alfabet

För att förstå många kvotflyktingars känsla när de först möter
en svensk stad – sitt blivande hem – måste man kanske tänka sig
själv stående i ett gathörn i Beijing. Gatuskyltar pyntade med
vackra svårtydda tecken. Pustande bussar med kryptiska sym-
boler uppepå. Människor som ingenting begriper av ens eget
modersmål. Och vad hjälper det att titta i en busstabell – ögo-
nen kan ändå inte avtvinga skriften någon betydelse. 
Många av de 2 500 människor som kommit till Sverige från
flyktingläger i Irak och Saudiarabien har aldrig fått chans att gå
i skolan mer än några enstaka år. De flesta av kvinnorna har
aldrig fått någon skolundervisning alls. Deras möte med
Sveriges texttillvaro är, enkelt uttryckt, bländande. Först när
man betraktar dagens Sverige med deras ögon märks vilket
obönhörligt krav samhället ställer på alla invånare: Du måste
kunna dechiffrera västerländska bokstäver och siffror. Du måste
också kunna skriva. Annars blockeras din väg av etiketter, inne-
hållsdeklarationer, platsannonser, skyltar, blanketter, löpsedlar,
a ff i s c h e r, form u l ä r, extraerbjudanden, veckobrev från dina
barns skola, väderleksrapporter och hyresavier.

Litet utrymme för analfabeter
I Sverige för två generationer sedan fanns fortfarande en bered-
skap och en förståelse för att vissa människor inte kunde läsa.
Författaren Ivar Lo-Johansson skrev om sin far att han uppfat-
tades av de flesta som en bildad man, trots att han bara med
möda kunde skriva sin egen namnteckning. Analfabeter på pap-
pans tid kunde fortfarande vara fungerande samhällsmedborga-
re. Dagens Sverige lämnar inte samma utrymme för analfabe-
ter, har egentligen räknat bort den lilla sannolikheten att någon
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inte kan skriva eller läsa. Samhället har i viss mån anpassats för
att människor med rörelsehinder eller nedsatt syn ska kunna ta
sig fram. Men för analfabeten finns snubbeltråd vid varenda
busshållplats och tågperrong, i varje livsmedelsbutik. Genom
brevinkastet hemma väller ännu mer stoff att snava över.

Tydliga prestationskrav
Svensk integrationspolitik bjuder in nya invånare att delta i
gemenskapen, och att även låna en del av sin färg åt samvaron.
Men även här finns det underförstådda villkoret: Du skall
kunna läsa. Du skall kunna skriva. Någon annan väg mot del-
aktighet och gemenskap finns inte.
Sverige ställer inga ”förkunskapskrav” på personer som söker
skydd här via flyktingkvoten. Uttagning till kvoten baseras på
människors behov av skydd, inte på deras prestationsförmåga.
Men när de uttagna väl befinner sig inom Sveriges gränser är
prestationskraven desto tydligare: Lär dig försörja dig själv på
vår arbetsmarknad som fordrar att varje vuxen kan processa
text.
Sveriges val att ta emot kvotflyktingar är ett humanitärt åta-

Antalet analfabe-
ter har ökat i sfi-
undervisningen 
i Umeå, säger
studievägledare
Laila Edström
och rektor Peder
Tjäderborn, sfi.
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gande. Några länder måste helt enkelt undsätta människor som
tvingats leva på undantag så länge. Därför har Sverige samar-
betat med UNHCR i många år. Men det humanitära åtagandet
handlar om mer än en förflyttning av personer till svensk mark.
Ett land som väljer att ta emot fler än tusen vuxna analfabeter
skapar – mer eller mindre medvetet – en ram för människornas
fortsatta liv. Mycket beror på vilken syn man har på analfabe-
tism:
• Alla – oavsett ålder – kan lära sig läsa och skriva utan större

svårigheter. Eventuella problem går över inom några år.
• Analfabetism är svårt för vuxna att övervinna. Men att vi har

stöd, läromedel, tid och resurser för att hjälpa analfabeter
förbi hindren. 

• En tredje syn är att analfabetism inte kan avhjälpas med sam-
hällets befintliga resurser. Att man därför måste göra avkall
på mål som delaktighet och självförsörjning för alla. 

De senaste årens erfarenheter av utbildning med analfabeter
och lågutbildade kvotflyktingar i olika kommuner har gett alla
inblandade rika tillfällen att pröva de olika synsätten. Hos kom-
m u n e rna möter man både den andra och tredje synen.
Antingen krävs fler resurser, eller också bör vi sänka kraven på
självförsörjning och delaktighet för
just analfabeter.
Gemensamt för alla kommuner i
undersökningen är att de blivit över-
rumplade – ingen förstod på förhand
hur mycket extra stöd och hur myck-
et nytänkande som skulle gå åt för att
ge kvotflyktingarna en värdig mottag-
ning. Ingen av kommunerna hade personal med särskild kom-
petens i alfabetisering. Alla lärare har fått utnyttja sin egen upp-
finningsrikedom och förmåga till inlevelse, lånat och skarvat
bland pedagogiska ansatser för att komma framåt i undervis-
ningen. Här redovisas några av erfarenheterna.

Umeå – nål, tråd och skrivövningar
På sfi-undervisningen i Umeå har antalet analfabeter klart sti-
git sedan 1997, enligt rektor Peder Tjäderborn. En lågstadielä-
rare som kan läs- och skrivinlärning har varit ett stöd för de
andra lärarna. Praktiska övningar har också använts för att sti-
mulera inlärningen, framförallt har syslöjd gett god stimulans.

”L ä r a r n a har fått utnyttja
sin förmåga till inlevelse och
u p p f i n n i n g s r i k e d o m . ”
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Textilläraren och språkläraren har samarbetat om varje mo-
ment. Tillsammans har de skapat både ritade och skrivna
instruktioner för uppgifterna. Även män har visat intresse för
sömnad. Jätteroligt att sy på symaskinen, tyckte flera av karlar-
na. Framgångarna med att läsa och skriva svenska har däremot
varit mycket ojämna, anser Peder Tjäderborn.
– Skillnaderna beror mycket på ålder. Det märker vi. Ju äldre
man är desto svårare är det att ta igen kunskapen. Men det finns
analfabeter som klarar sfi på några år.
Det viktigaste målet för sfi i Umeå har varit att få igång pratet
– att uppnå en språklig nivå så att en person klarar sig i norma-
la samtal. Då har eleven erövrat mycket av språkets sociala
funktion.
– En del pratar så att man tror de klarat sfi för länge sen, men
de kan inte skriva mycket. I vissa fall får vi kanske vara nöjda
med ett sådant resultat. Det är mycket energi som ligger bakom
sådana framsteg, säger Laila Edström, studievägledare för sfi. 
Det har funnits ett samförstånd mellan lärarna och flykting-

mottagarna i Umeå – att barnen inte
får bli föräldrarnas tolk och hjälpreda.
Inom många familjer är det naturligt
att göra en arbetsfördelning – någon
är bra på att sy, någon är skicklig på
att bygga eller slöjda, någon kan bra
svenska. Barnen har lättast för sven-
ska, men om de – för språkets skull –

blir utsedda till representanter för familjen, då kan de vuxnas
föräldraroll snart komma i gungning.

Men Peder Tjäderborn anser samtidigt att förväntningarna är
orimligt höga på personer som får komma till en skola först i
vuxen ålder. Det gäller att uppmärksamma alla de verkliga
bragderna på vägen till läskunnighet.

– Den magiska sfi-nivån – den är för hög. Många infödda svens-
kar skulle inte klara sfi-provets stränga krav. Dessa borde kunna
luckras upp. Vi kan precisera etapper inom sfi, så att individens
framsteg blir tydligare. Alla behöver bekräftelse på att de går
framåt – med flera etapper skulle det märkas hur många elever
som faktiskt gör det, säger han.
Men personalen i Umeå riktar också kritik mot den alltför
snäva synen att god integration måste handla om språkkunskap
och jobb:
– Jag tycker att vi måste tänka om. Vårt svenska krav är att alla

”F ö r v ä n t n i n g a r n a ä r
orimliga på den som kommer
till skolan först som vuxen.”
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måste ha jobb, identiteten ligger där. Men det är inte säkert att
det är så för alla kvotflyktingar. En mamma med sex barn som
vill vara hemma – låt henne vara det. Kanske en god integration
för henne just består i att vara en god sexbarnsmamma, att lyck-
as sköta sin familj och vara skicklig på det. Det är lätt att vi
överför vår egen frustration på dessa kvinnor, just för att yrke
och inkomst är så viktiga för oss själva, säger Margaretha Bäck-
ström.

Diskussion om medborgarlön
Även mor- och farföräldrar som kommer till Sverige via kvot
eller anknytning ska omfattas av integrationspolitiken. Men vad
är ett realistiskt mål för deras integration? Det kan knappast
handla om självförsörjning för den som är 60 år vid ankomsten.
– Vilket mål ska man ha för äldre analfabeter som aldrig kom-
mer ut på arbetsmarknaden? Det har vi diskuterat under alla år.
Är medborgarlön en lösning? Kanske kan den kombineras med
insatser som till exempel rastvakt på en skola, säger Solveig
Bylund, rektor för Hedlundaskolan i Umeå.
Tonåringar med svaga läskunskaper kommer också i kläm när
de möter den svenska skolan, menar samordnaren Inga-Britt
Nilsson:  
– Dessa ungdomar kommer in i klasser som ligger en eller två
årskurser under deras ålder. Ändå har de en massa luckor som
de aldrig kan ta igen. Skolan är tvungen att följa sina egna stu-
dieplaner. Där finns inget utrymme för att backa och ge eleven
tid att hämta in vad han missat från tidigare år.

– Tonåringar med
dålig skolunder-
byggnad kommer
i kläm i den
svenska skolan,
säger Inga-Britt
Nilsson, Umeå,
(mitten).
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– Dessa barn har inte en chans som det ser ut i våra skolor idag.
Det tragiska är att de slösar bort en massa år genom att vara
med på lektioner där de inte hänger med för att de saknar bas-
kunskaperna.
– Några kommer att ha energi att gå på folkhögskola sedan,
men inte många. Uppriktigt sagt – dagens skola har ingen fun-
gerande strategi för dessa ungdomar. Men en strategi är just
vad som behövs.

Nynäshamn – textilverkstad med språkträning
Flinka händer kan få språket att blomma. Det är också en erfa-
renhet från Nynäshamn som drivit en textilverkstad för kvinnor
som behöver ett alternativ till sfi. Verkstaden tillverkade allt,
från grytlappar och bordsdukar till kreativt utformade prydna-
der. Allt var till salu i en egen butik som låg i anslutning till
verkstaden. Butikens utbud måste vara av god kvalité, och nöjda
kunder var en viktig förutsättning.
Verkstaden har haft en egen språktränare som främst jobbade
med talet. I arbetet med sömnad fordras ofta muntliga instruk-
tioner som möter motfrågor. Språktränaren såg med en gång
om kommunikationen fungerade. Samtidigt har försäljningen
av alstren gett kvinnorna en synlig bekräftelse på sin duglighet
i organiserad produktion.
Verkstaden har bedrivits som EU-projekt. Projektet utvärde-
rades, och i en sammanfattande bedömning skriver man att
metoden fungerade bra oberoende av individens grundkunska-
per, och kan tillämpas överallt. Det krävs dock att det finns till-
räckliga personalresurser och att inkomstkraven ibland kan få

Textilverkstaden 
i Nynäshamn 
har drivits som
ett EU-projekt. 
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stå tillbaka. Projektgruppen blev överraskad över att sjukfrån-
varo varit ett återkommande problem – kvinnornas hälsa var
bräckligare än vad gruppen räknat med. Den aspekten bör ana-
lyseras inför kommande projekt av det här slaget.

Lycksele, sfi-skolan 
– möta blicken, och blicka framåt
Lycksele har tagit emot en släkt från Rafhalägret under 1997
och 1998. Ortens och släktens överblickbarhet har gett både
flyktingsamordnare och sfi-lärare intressanta insikter i mötet
med människor som fått lära sig leva utan bokstäver.
Läraren Christina Holmgren fick snabbt inse att hon inte bara
kunde börja skriva på svarta tavlan och orera.
– Mina elever tittade inte ens upp. Vi fick ingen ögonkontakt i
början, och särskilt kvinnorna pratade så tyst så det nästan inte
hördes. Det var som om de inte vågade ta plats, som om de var
på väg att försvinna, berättar Christina.
– Den vanligaste känslan hos kvinnorna var – vad gör jag här?

– Om man utgår
från kvinnornas
egen kunskap
går språkträning-
en mycket lätta-
re, säger Gerd
Hedlund som lett
Textilverkstaden 
i Nynäshamn.
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Att de egentligen hade så mycket annat att göra med barnen
och familjen. 
Alla upplever inte svenskundervisning som en gåva från ovan.
Den som har ansvar för mängder av praktiska sysslor i hemmet
och sitter ”sysslolös” i ett klassrum för första gången kan lätt
känna att det kryper i kroppen.

Börja med elevens motivation
Kurserna kan inte börja med språkets bokstav – de måste börja
med elevens motivation. Vad är det för mening med att sitta
här? En person som inte har ett eget svar på den frågan kom-
mer inte att orka ta in speciellt mycket kunskap. 
Christina Holmgrens viktigaste lärarinsats den första tiden var
att försöka möta blickarna, höra människornas röster, finna
deras stolthet – och börja prata om framtiden. Just samtalet om
framtiden får många vuxna att inse att svenskan faktiskt är vik-
tig. Om några år, när ens barn pratar svenska med kompisar –
och kanske med varandra – hur kommer det att kännas att inte
förstå sina egna ungdomar?

– När en av kvin-
norna först våga-
de läsa högt för
de andra fick jag
nästan rysningar,
säger läraren
Christina
Holmgren.
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Det har gått en och en halv termin sedan gruppen började.
Framstegen märks tydligt – i kvinnornas öppna blickar, i deras
lediga sätt att komma fram och tala med läraren.
– Jag tolkar själv budskapet i kvinnornas öppna sätt. För mig
betyder det ”Jag finns. Jag får ta plats.” Det är härligt att se.
Förändringen mot i höstas är enorm, säger Christina Holm-
gren.
– När en av kvinnorna först vågade läsa högt för hela gruppen
fick jag nästan rysningar.
Christina Holmgren har däre m o t
inga föreställningar om att kvinnorna
i hennes grupp kommer att klara sfi.
Det gör de troligen aldrig, menar
hon. 
Kvinnornas egen önskan är att de ska
”prata mycket”, de märker att de har
ett dagligt behov av svenska. Lärarna
har noterat att de är skickliga på att sy, är mycket klädmedvet-
na, och att de gillar matlagning. Åren i Rafhalägret, då kvinnor
inte fick gå utanför sina hem, har gjort dem till kapabla ledare
för ett hushåll.

Integration på egna villkor
En insikt från Lycksele i ansträngningarna att hitta elevernas
motivation är att det ibland inte räcker att tala med individen
för att vinna gehör. Flera av eleverna tillhör en större släkt som
bevarar traditionen från hemlandet – att en av de äldre männen
behandlas med särskild respekt. Hans åsikter väger tungt när
släktingar diskuterar rätt och fel, bör och skall, tradition och
förnyelse. Både skolan och flyktingsamordnare har lärt sig råd-
göra med denne åldersman när viktiga principfrågor måste
avgöras. Samtalen har oftast varit givande, och samförstånden
som nåtts märks senare i klassrummen och på kommunens
expeditioner.
Att integration pågår på sina egna villkor i Lycksele märks
också på kvinnornas klädsel. Kvinnorna som bodde i Rafha har
varit vana vid den saudiarabiska traditionen att kvinnor går helt
täckta om de måste vistas utomhus. Efter ett antal månader i
Sverige hade huvuddoken försvunnit hos flera, och kjolläng-
derna blivit alltmer europeiska. Förändringarna pågick ända
tills en ny grupp kvotflyktingar anlände från Rafhalägret. Då
återgick klädmodet till en stramare saudiarabisk stil. Men mo-
det är nu i rörelse på nytt i Lycksele. Två kulturer närmar sig

”N ä r en av kvinnorna
vågade läsa högt för hela
gruppen fick jag nästan
r y s n i n g a r. ”
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varandra i denna småstad där alla fortfarande hälsar på varand-
ra när de ses på gatan. Här försvinner man inte så lätt i mäng-
den.

Borås  – mammor och barn på kurs
I Borås har både lärare och flyktingsamordnare försökt hitta
metoder för att nå kvinnor bland kvotflyktingarna som kommit
både från Al-Tash och Rafha. Kvinnorna har, som mest, något
års skolgång. Bristen på skolvana gör att många inte känt att de
passar in i svenskundervisningen. De har också känt sig splitt-
rade mellan rollerna som förälder och studerande. Därför star-
tades Deltaprojektet, en verksamhet för mammor med försko-
lebarn. 
Delta är inte svenskundervisning och inte förskola – det är ett
första steg mot sfi för mammor som annars kanske skulle välja
b o rt skolan. Ledarna hoppas väcka en nyfikenhet hos mammor-
na och visa på goda kontaktytor med lokalsamhället. Svenska
språket ska ”introduceras”, inte så mycket mer. I föräldra-barn -
aktiviteter får ledarna och kvinnorna ta upp frågor om fostran
och föräldraroller i Sverige. Man hoppas lägga grunden för en
god kontakt mellan förskola/skola och föräldrarna. 

– Vi vill i första
hand hjälpa
kvinnorna att
klara av vardags-
situationer, säger
Monica Kjell,
Borås.



”Vilket jobb som helst skulle vara bra”

Abdullah Karimi, Uppsala
” Vilket jobb som helst
skulle vara bra”

A bdullah Karimi kom till Sverige
1997. Han hade varit gerillasol-
dat i Iran och flytt till Irak. När

o ro l i g h e t e rna började i södra Irak, flyd-
de han och familjen mot Bagdad. Där
hade UNHCR kontor, och familjen lo-
vades hjälp att lämna landet. 
Antalet flyktingar som samlades i Bag-
dad växte snabbt, och UNHCR:s per-
sonal upptäckte att de inte klarade att
hjälpa alla. Familjen reste därför tillba-

ka till Suleimani i norra Irak, där de
bott tidigare i sammanlagt åtta år.
– Efter ett par år märkte vi att faran
från den iranska staten var stor. De för-
följde iranska flyktingar och några mör-
dades. UNHCR hade verksamhet i stan
och hjälpte flyktingar ut. Min dossier
fanns sedan tidigare i södra Irak, och
jag kunde använda den fort f a r a n d e .
UNHCR intervjuade mig, och jag sa
att jag ville ut. Terrorn mot iranska kur-
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” Vilket  jobb som helst skulle vara bra”

der i stan fortsatte. Jag skickades via
Bagdad och Jordanien vidare till Sveri-
ge. Svärfar och andra släktingar väntade
på Arlanda. Senare har också fler släk-
tingar kommit hit.

Abdullah visste inte mycket om Sve-
rige, bara att landet tog emot honom.
Någon släkting finns i Norge, men han
ville hellre komma hit. 

– Strax efter ankomsten blev vi kallade
att delta i ett program en gång i veckan
i 13 veckor. Då fick vi mycket informa-
tion, om historia, hur lagarna fungerar,
kultur och traditioner. Det var mycket
bra.

Ny kultur med många papper
Alla blanketter och broschyrer är det
svåraste när man är nyanländ, tycker
Abdullah.

– Vi är inte vana vid sånt i vår kultur.
Socialsekreteraren har varit ett stort
stöd för oss.
När familjen kom till Uppsala fick de

först bo i en genomgångslägenhet. Det
var obehagligt, tyckte de, folk tittade
konstigt på dem och ingen bjöd in dem
som de var vana vid i sitt hemland.
– Men det blev en bättre när vi flyttat
till vår riktiga lägenhet. Här är stäm-
ningen en annan.

Tråkigt utan uppgift
Språket är svårt, och det är tungt att
inte få ett arbete, tycker han. 
– Livet blir tråkigt när man inte har
något jobb, någon uppgift. Men vi hop-
pas på en bättre framtid. Jag har sex
barn, det äldsta är elva år. Barnen har
anpassat sig ganska bra, så vi tänker
stanna här.
Abdullah har fem års skolgång bakom
sig. Något speciellt yrke har han inte.
– Vilket jobb som helst skulle vara bra,
jag har ingen speciell dröm. Jag tränar
svenska och lite data, men har inte
praktiserat någonstans ännu. Helst
skulle jag vilja delta i någon kurs som
leder till ett riktigt arbete.
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– Vår mening är inte att kvinnorna ska ta efter allt vad vi gör.
Men vi tar upp ämnen som de känner igen utanför undervis-
ningen. Målet är att de bättre ska klara av sådana vardagssitua-
tioner när de dyker upp, säger projektledare Monica Kjell.
Ledarna, mammorna och barnen har haft övningar i att åka
buss, handla, använda telefon, hantera svenska pengar, boka
tider. Pedagogiken kallas upplevelsebaserad. Inga skolbänkar,
inga kursböcker – bara handgripliga gärningar. Personalen har
haft viss hjälp av undervisningsmaterial från särskolan. Bas-
lokalen har varit en femrumslägenhet med hemliknande miljö,
men utflykterna har varit många. En utvärdering av Delta-
projektet 1999 visade på blandade resultat. Bland annat var det
svårt att få tag på tolk under en period, men verksamheten fort-
sätter att utvecklas. 

Svårförståeliga teckningar
Ett naturligt sätt för svenska lärare att närma sig elever är med
hjälp av teckningar. Har man inte tal eller skrift att kommuni-
cera med, så kan man i varje fall rita för att göra sig förstådd.
Men flyktingarnas teckningar har varit ett huvudbry för lärare
i flera kommuner. När de bett de vuxna att ta en vaxkrita och
rita en bild av sig själva har bilderna blivit påfallande enkla. En
del av dem i medelåldern har ritat ”huvudfotingar” som själv-
porträtt. Lärare har inte förstått hur de ska tolka dessa förvå-
nansvärt enkla figurer.

Påfallande enkelt
ritar den vuxna
som inte tecknat
förr. Helt natur-
ligt, säger psyko-
logen.
Teckningar från
flyktingverksam-
heten i Borås.
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Psykologen Kjerstin Almqvist i Karlstad har en förklaring:
– Vad som lyser igenom i dessa teckningar är en tydlig kultur-
skillnad. I Sverige har vi en kultur som kretsar kring individen.
Fokuseringen på individen börjar tidigt – i förskolan lär sig bar-
net att särskilja sitt jag från omgivningen. Pedagogiken går ut
på att stärka barnets självbild. Barnen uppmuntras från det de
är mycket små att att ”rita en gubbe”. Varje prestation upp-
muntras, varje teckning som liknar en ”gubbe” bekräftas och
barnet får beröm, säger hon.
– Människan som ritat en huvudfoting som vuxen kommer från
en ”kollektiv” kultur, där släkt och sammanhang är det primä-
ra. Hon har inte fått träna att rita från det hon kunde hålla en
penna. Det individuella skapandet har inte uppmuntrats och
tränats så som vi gör i vår kultur. En person får sitt värde
genom gruppen i en sådan kultur. Där pågår inte den ständiga
individualiseringen som vi i västerländska samhällen blivit så
vana vid. Vanan är så stark att vi har svårt att föreställa oss något
annat. 
Människor i en kollektiv kultur tränas oftare i att bli skickliga
på att rita mönster och abstrakta former. I många islamska kul-
turer är det olämpligt att avbilda människor, påpekar Kjerstin
Almqvist. 

–Teckningarna
visar på en tydlig
kulturskillnad,
säger psykologen
Kjerstin Almqvist.
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– Lärarna har alltså sett med egna ögon hur en vuxen ritar en
bild av sig själv för första gången i sitt liv. Att bilden som växer
fram blir en huvudfoting är fullt naturligt.
Pedagogen Ingrid Skeppstedt har arbetat med alfabetisering i
många år. Hon är försiktig med att använda teckning i sin
undervisning. 
– Förr eller senare gör eleverna den reflektionen: ”Å hjälp, jag
ritar som ett barn!”. En del elever kan få svårt med självförtro-
endet och med fortsatt inlärning. Glädjande nog så går det
snabbt att utveckla förmågan att teckna. Ovanan att rita män-
niskor är inget större hinder i längden. 

Kunskapsbank om alfabetisering
Många som arbetat med kvotflyktingar de senaste åren har
efterlyst professionell hjälp om hur man väljer rätt pedagogik i
alfabetisering för vuxna. Sverige har för närvarande en kun-
skapsbank som stöd för lärare, pedagoger och forskare. ”Natio-
nellt centrum för sfi och svenska för invandrare” bildades 1998
på regeringens uppdrag. Centre t
finns vid Lärarhögskolan i Stock-
holm. Här finns bland annat littera-
turlistor och forskning om undervis-
ningsmetoder. Centret tog också ini-
tiativ till ett symposium om alfabeti-
sering hösten 1999. Då bildades också
ett nätverk för aktiva lärare och fors-
kare. Mer information om centret,
symposiet och nätverket finns på centrets webbsidor:
www.lhs.se/sfi. Centret drivs för närvarande som projekt till
och med våren år 2001.
I en nyutkommen bok, utgiven av Nationellt Centrum, Svens-
kan i tiden, skriver språkforskaren Qarin Franker några ord av
tröst för tusen tigerhjärtan:

”Vi som arbetar med analfabeter frågar oss ofta: Varför är
det så svårt för många att lära sig läsa och skriva? Vem är det
fel på? Är det vi lärare som inte förstår hur vi ska kunna
skapa en effektiv, intressant läromiljö eller är det deltagar-
na som inte förstår, eller inte passar för de metoder och det
innehåll vi har valt? Eller kanske vill de inte lära sig?” 

Även specialisterna kan ibland känna sig matta inför utmaning-
en – att hjälpa människor ta vara på den demokratiska rättighe-
ten att lära sig läsa och skriva.

”Att första självporträttet
blir en huvudfoting är fullt
n a t u r l i g t . ”
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Sviter efter krig och tortyr
Bilder och samtal fångar onämnbar smärta

Flyktingmottagningen är under en lång tid flyktingens vikti-
gaste länk till det svenska samhället. Handläggarens egen för-
måga att känna igen symtom på kritiska åkommor kan vara
avgörande för om flyktingen ska få en tidig behandling. Ett av
målen för introduktionen är också att uppmärksamma sjukdom
och erbjuda vård och rehabilitering.
För större kommuner med närhet till regionsjukhus verkar till-
gången på behandling god.
I Umeå framhåller man de goda kontakterna med psykiatrivår-
den som en tillgång. Personalen i stort är mycket insatt, efter-
som flyktingmottagningen aktivt går ut med information om
flyktingar. Läkarna däremot upplevs som svåra att nå – de lever
i sin egen värld och verkar ha svårt att koppla samman kropp
och själ, menar man på flyktingmottagningen.
I Luleå är samarbetet med vuxenpsykiatrin framgångsrikt.
Inom barnpsykiatrin har några terapeuter utbildat sig för att
arbeta med flyktingbarn.
Mottagarna i Karlstad, Uppsala och Örebro uppger sig också
mycket nöjda med Flyktingcentrum respektive landstingens
kris- och traumamottagning.

Får klara sig på egen hand
De mindre kommunerna får klara sig mer på egen hand, och
anser själva att de ofta gör det också. I Skellefteå tycker man att
den reguljära psykiatrin på orten räcker långt, liksom duktig
personal på ortens vårdscentral. I Lycksele finns psykmottag-
ning för barn och vuxna, och skolan har ett eget resursteam för
att ta hand om barn i kris. Ortens flyktingsamordnare har också
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gått utbildningar för att lättare känna igen symtom och hur de
ska hanteras.
I Nynäshamn är man i långa stycken nöjd med den lokala psyk-
mottagningen, och söker sig till Stockholm och Röda korsets
tortyrcentrum när problemen blir för svåra för den reguljära
mottagningen.
En del kommuner har problem med att få den lokala psykiat-
riska kliniken att ta emot. ”Då ska man vara väldigt sjuk”, säger
personal på flyktingmottagningen i Borås. Istället har man med
mycket goda resultat använt sig av Röda korsets rehabilite-
ringscenter i Skövde, som har lång erfarenhet av tortyr- och
traumaskadade. 

N ä rmaste stora sjukhus för Karls-
hamns del ligger i Malmö. Eftersom
flyktingmottagningen har mycket
svårt att komma intill där med sina
f l y k t i n g a r, försöker man att hitta 
alternativa metoder. Bildterapi är en 
sådan.

Ett allmänt problem är att begreppet psykiatri är laddat för
många flyktingar. Det kan ta tid och många samtal innan den
sjuke är mogen för att låta en remiss gå iväg. Även sjukvård och
läkare över huvud taget kan ha en negativ laddning för flyk-
tingar med traumatiska minnen, till exempel av tortyr som
utförts av läkare i landets tjänst.

Bilden som språk och terapi
I Karlshamn ledde svårigheten att få hjälp vid Malmö sjukhus
till att man 1997 började leta efter alternativa sätt att hjälpa
kvotflyktingar med traumatiska problem. Det handlade om sex
unga män som suttit i Rafhalägret i sju år innan de kom till
Karlshamn. Några av dem var analfabeter. Samtliga hade väg-
rat vara med i kriget, flytt från Irak och hamnat i Rafhalägret.
De hade svåra upplevelser bakom sig, både under flykten och
under tiden i lägret. Förhållandena i lägret var tuffa, inte minst
för unga killar.
Personalen på flyktingmottagningen i Karlshamn såg i vilket
dåligt skick de var, men kunde inte nå fram till dem med sam-
tal eller andra traditionella metoder. På försök beslutade man
att testa en alternativ behandling, och bildterapeuten Mia
Gustafsson kopplades in. Under två terminer skulle männen få

Begreppet psykiatri
är laddat för många
f l y k t i n g a r.
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Rummet där
männen målade
blev så småning-
om ett galleri 
fyllt med 
känslomotiv.
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bearbeta sina känslor och upplevelser genom att göra bilder,
och så småningom också sätta text till dem. Parallellt skulle
även en sfi-lärare och en tolk finnas med. 
Bildterapeuten Mia Gustafsson gick långsamt fram, för att först
bygga upp ett förtroende och motivera killarna till att måla.
Det visade sig vara lätt – alla var intresserade direkt. Mia beto-
nade också att det inte handlade om en kurs för att lära sig måla,
utan om ett målande för att lära känna sig själv.

Diskussion med tolkens hjälp
Den första uppgiften var att ta fram något minne från hemlan-
det. Det blev många bilder laddade av känslor, utttryck för
vemod och längtan. Med hjälp av tolk pratade man också hela
tiden om symbolerna i det målade. 
Nästa steg var att försöka måla de svåra upplevelserna. Det gav
upphov till samtal om ilska, sorg och andra känslor som kan
upplevas som hotfulla. Under en period gick all ilska ut över det
svenska samhället, människorna i Karlshamn och allt som inte
var som ”hemma”. 
En av de unga männen målade samma fågel gång på gång. Han
förundrades själv över motivet, och över att han drogs till det.
Till slut kunde han sätta ord på det  –  det var sig själv han
målat, hur han var skadskjuten men ändå på väg någonstans. 

– Stämningen
förändrades
under terapin,
killarna blev mer
öppna, säger
bildterapeuten
Mia Gustafsson.
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Före bildterapin hade killarna svårt att tala om sina känslor med
någon av flyktingmottagningens två socialsekreterare. De gick
helst var och en för sig. Men allteftersom terapin fortskred,
blev stämningen en annan. Till slut hade de långa samtal både
med varandra och med socialsekreterarna, om praktiska ting
och om sorg och längtan efter mamma och allt annat i hemlan-
det.
Under året lades också två timmars svenskundervisning i veck-
an in. Det visade sig snart vara för lite, killarna hade blivit moti-
verade och ville läsa mer.
Under bildterapin fick gruppen hålla till i en egen del av huset.
Målarrummet användes inte till något
annat. Det blev de sex männens eget
rum, och bilderna kunde hänga kvar
från dag till dag. Ibland gick killarna
dit bara för att titta och fundera, även
om det inte var kurstid. 
– Rummet med de egna bilderna som
rymde så många minnen blev lite av
en helig plats för dem. Som en avbild
av deras inre, säger Mia Gustafsson. 

Brann av iver att berätta
Också i Uppsala har bildskapande använts som en metod för
att förmedla känslor och berätta om händelser. Några män som
suttit sju år i Rafhalägret målade sina bilder av livet i lägret.
Teckningar med många detaljer på grymheter och hot.
– Det är hemska bilder, och de här männen mår mycket dåligt.
Men de brann av iver att försöka berätta vad de varit med om,
både med ord och med bilder, säger läraren Manda Björling.
Hon skrev ner deras berättelse med hjälp av tolk, och satte ihop
den med de illustrerande teckningarna (se sidan 47).
I Karlstad har traumatiserade flyktingbarn, som ett sätt att be-
arbeta sina svåra upplevelser, fått rita och måla i grupp tillsam-
mans med en psykoterapeut. 48 barn ingick i pro j e k t e t
Bildverkstaden. De flesta kom från Jugoslavien (27 barn) och
från Kurdistan (13 barn). ”Målsättningen var att varje barn
skulle uppmärksammas, hans eller hennes historia skulle bli
hörd och att barn med upplevelser av våld och fara skulle få en
möjlighet att bearbeta dessa”, skriver projektledarna Margareta
Brandell-Forsberg och Kjerstin Almqvist i sin redovisning av
projektet. 

”Målsättningen var 
att varje barn skulle 
u p p m ä r k s a m m a s . ”
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Förutom att barnen fick rita och måla minnen, händelser, svåra
saker de varit med om, fick de också berätta högt för varandra
om bilderna. 

Minnen mindre laddade
Terapeuterna bedömer efteråt att barnen fått bättre redskap för
att hantera det svåra de varit med om, och att det varit bra för
dem att dela sina upplevelser med andra barn. På så vis har
minnena blivit mindre laddade. Deras slutsatser styrks av bar-
nens egna kommentarer om projektet. Flera barn beskrev efter-
åt att deras plågsamma, återupplevande symtom hade försvun-
nit helt. Andra att de visserligen fanns kvar, men inte plågade
dem på samma sätt som innan.
Projektet visar också att det är viktigt att till exempel skolhäl-
sovården kartlägger hur alla flyktingbarn mår. I projektet Bild-
verkstaden upptäcktes flera fall där barnen upplevt traumatiska
händelser som varit helt okända för skol- och fritidspersonal.
Andra barn, som man trott kommit från krigszoner, har istället
varit helt skonade från svåra upplevelser.
Författarna bedömer att drygt hälften av barnen i undersök-
ningen hade ett stort behov av att få hjälp att bearbeta det de
varit med om. Den hjälpen behövs för att frigöra psykisk ener-
gi som behövs för en normal utveckling, social anpassning och
formande av en positiv identitet i tonåren.
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M ansour kom till Sverige och
direkt till Luleå för tre år
sedan, efter att ha bott i Al-

Tashlägret i 17 år. Han är gift och har
två söner och en dotter som alla föddes
i lägret. Eftersom föräldrarna fanns i
Sverige sedan tre-fyra år tidigare, var
han angelägen om att komma till
samma land. Han menar att föräldrar-
nas engagemang hjälpte honom att bli
fri – fadern vände sig till Invandrar-
verket och vädjade om att Mansour
skulle få komma hit.
Han var 11 år när kriget bröt ut och

familjen tvingades lämna Kurdistan i
Iran. 

– Jag har förlorat mitt liv. Vi hade allt
innan kriget bröt ut, och ekonomin be-
hövde vi aldrig tänka på. I lägret fanns
ingenting, bara sand.
Han levde med 20 släktingar i tre rum
och kök. 
– I början av 80-talet bodde alla i tält.
Efter några år kunde folk hämta vatten
med hjälp av en åsna. Man började
bygga hus av lera.
45 000 människor bodde i lägret, som

Mansour Jamshidi, Luleå

”Det tar tid att förstå
den nya kulturen”
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Mansour Jamshidi, Luleå
”Det tar tid att förstå den nya kulturen”

är 6 km långt och 3 km brett. Fortfa-
rande finns ungefär 12 000 människor
kvar, tror han.
Någon skola fanns inte under de första
åren, men 1988 hjälptes man åt att
bygga ett rum som användes för under-
visning. Böcker fanns inte, men block
att skriva i, så barnen kunde lära sig
bokstäverna. Efter några år kom bänkar
och lite böcker från Röda korset.

Sämre efter Gulfkriget
Efter Gulfkriget blev situationen allt
sämre i lägret, säger Mansour. Infla-
tionen gjorde att det bidrag familjen
fick att leva på i en månad inte räckte
till mer än att köpa några ägg. Männen
blev tvungna att försöka hitta sätt att
tjäna pengar för att kunna skaffa mat
till sina familjer. Mansour lärde sig till
skräddare. Han sydde kläder för hand
och kunde försörja sig på det. 

– Männen fick lämna lägret för att
arbeta. Det var taggtråd runt hela läg-
ret. För att få gå till stan måste man
skaffa ett intyg. Vid fyratiden på mor-
gonen vaknade vi och började stå i kö
för att få intyget. Jag jobbade som
skräddare i 12-14 timmar varje dag.
Under sex-sju månader sydde vi kläder
som Röda korset distribuerade. Sedan
fick vi inte göra det längre.
– Det kom ofta människor från Röda
korset till lägret. Jag hade lärt mig eng-
elska i lägret och arbetade som tolk åt
dem.

Kö för lån av lärobok
En av männen i lägret kunde engelska,
och fungerade som lärare åt Mansour
och många andra. Det fanns en gram-
matik och en ordbok i lägret. Efter flera
månaders köande kunde man få låna
den under en vecka för att skriva av
eller anteckna ur. Så småningom gick
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det att få tag i flera exemplar med hjälp
av Röda korset. 
Mansours föräldrar betalade tre dinarer
i månaden för sonens engelskalektio-
ner.
– När jag lärt mig engelska försökte jag
komma ut från lägret via Röda korset.
Men det gick inte.
Han blev intervjuad av FN vid tre till-
fällen utan att bli uttagen. Fjärde gång-
en fick han ett positivt besked. Det
varierade mycket hur lång tid det tog
innan den intervjuade fick reda på re-
sultatet.
– Vi kallade det ”chans”. En del fick
svar efter tre veckor, andra fick vänta i
sju år. Jag tror att det berodde på hur
FN-personalen i Bagdad jobbade. Jag
fick hjälp av Karin från Sverige, hon
jobbade på bra.

Arbeta – ett sätt att överleva
Mansour gifte sig i lägret när han var
mycket ung. Delvis på inrådan av fa-
dern – som gift och familjefar förväntas
man inte delta i den kurdiska gerillans
förband. 
När barnen kom funderade han myck-
et. Skulle de alla leva sina liv och bli
gamla i lägret? Hans egen strategi för
att klara lägerlivet var att arbeta, bland
annat med att undervisa i engelska, hur
man ger första hjälpen och i en hälso-
kommitté. 
Det förekom en del tillbud i lägret, till
exempel kunde gas explodera. Flera
kvinnor dog i explosionsolyckor när de
bakade bröd. Gasen kunde också ge
brännskador.

Livet i Sverige innebär en totalomställ-
ning för Mansour.
– Man måste lära sig allt igen. Från
grunden. Det tar tid att förstå den nya
kulturen, hur det är att leva här.

Nytta för barnen
Några tankar om att flytta från Sverige
har han inte. Barnen pratar redan sven-
ska med varandra, och de ska inte be-
höva börja om igen, i ett nytt land. Men
för sin egen del är han pessimistisk.
Han har gått till arbetsförmedlingen
varje vecka, men inte hittat något.
Drömmen är att bli ingenjör, och det
har han pratat med sin mentor om. Att
bli dataingenjör skulle ta 10-12 år. Han
slår bestämt ifrån sig den tanken.
– Då har barnen ingen nytta av mig. De
vill ha saker nu, idag. Köpa tv-spel, gå
på McDonalds, sådant som de ser att
andra barn gör. Men vi har ekonomiska
problem och räknar kronorna. Vi fick
bosättningslån på 34 000 kronor när vi
kom hit. Jag tänker på det, det är en
skuld som måste betalas tillbaka. 

Lättare lära i lägret
Mansour vill komma framåt, säger han,
men har svårt att koncentrera sig i sko-
lan. Av någon anledning var det lättare
att läsa engelska i lägret, med kompi-
sarna. 
– Jag blir ledsen när det inte går bra, jag
vill så gärna. Men jag hoppas att barnen
ska komma in i samhället, och att vi blir
bra medborgare för Sverige. Vi har fått
frihet, läkarvård, många problem har
försvunnit. Men det har kommit nya
istället.
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Organisation 
Att planera det oförutsägbara

Kommunernas organisationer för flyktingmottagning har vari-
erande utformning. I decentraliserade kommuner med kom-
mundelsnämnder – som Örebro och Uppsala – kan varje
nämnd ha ansvar för delar av flyktingmottagandet. Andra delar
av mottagandet är centraliserade, som bostadsanskaffning eller
utbildning i samhällskunskap.
Språkträning ordnas gärna centralt i en kommun – ju fler män-
niskor desto lättare är det att göra bra gruppindelningar. Här
ser man de stora kommunernas fördel i språkundervisningen. 
Samordnare i små kommuner brukar beklaga sin litenhet när sfi
förs på tal. Det är en nödvändighet att dela in i grupper efter
individernas förutsättningar. En person med högre utbildning
som redan behärskar ett främmande språk behöver en typ av
utbildning. En person med kort utbildning under spontana for-
mer i ett flyktingläger behöver läsa i sin takt. Gruppindelning-
en kan bli finare än så. I stora kommuner försöker man också få
in människor med skilda modersmål i varje klass – då blir svens-
ka det gemensamma språket.
Större kommuner kan också inrymma medarbetare med spe-
ciell expertis – till exempel i alfabetisering. Inga av kommuner-
na i den här undersökningen har varit i den storleksklassen.

Vivalla – försök med alla myndigheter i ett hus
I Örebros kommundel Vivalla prövas nu en annan sorts cent-

ralisering – för klienternas skull. Från och med nu behöver var-
ken flyktingar eller någon annan vallfärda genom Örebro för
att komma till försäkringskassan, arbetsförmedlingen, invand-
rar- och flyktingkontoret, socialkontoret. Alla dessa finns i ett
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stort kontorslandskap i Vivalla. I andra delar av Örebro, och i
de flesta kommuner, är relationerna ansträngda mellan flyk-
tingmottagning och arbetsförmedling. Ofta beror irritationen
på arbetsförmedlingens stränga tolkning av kraven på sfi-kom-

petens. Flyktingar utan klara sfi-betyg
blir inte registrerade som arbetssö-
kande. Men i Vivalla har myndighe-
terna lagt sig vinn om ett gott samar-
bete för att långtidsarbetslösa äntli-
gen ska få en chans till jobb. Myn-
d i g h e t e rna försöker ta ett samlat
ansvar och söker även klienternas till-
stånd att lyfta sekretessen om deras

ärende. Då kan tjänstemännen fritt resonera om nya förslag på
lösningar.
I motsats till Vivalla har kommuner som Uppsala, Karlstad –
och även övriga Örebro – fått bygga upp egna arbetsmarknads-
enheter för att förmedla arbete och praktik åt arbetssökande
som AF nekar att assistera. Många bland personalen i kommu-
nerna ifrågasätter om arbetsförmedlingens egentliga funktion
är att förstärka eller hejda utslagningen av människor på arbets-
marknaden. 

Luleå – flyktingar en del av lokala demokratin
Kommunernas introduktion syftar till att flyktingar ska kunna
bli delaktiga i samhället. I Luleå har kommunen försökt öppna
sin egen politiska organisation för att flyktingars och invandra-
res röster ska höras. Där finns ett så kallat invandrarråd. Rådet
har regelbundna sammanträden där kommunpolitiker är själv-

”Flyktingar utan 
sfi-kompetens blir 
inte registrerade 
som arbetssökande.”

Åsa Gredebäck i
Örebro vet att en
assistent som
hon kan vara flyk-
tingens viktigaste
länk till samhället
under den första
tiden.
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skrivna ledamöter. Rådets förslag och yttranden rapporteras till
kommunstyrelsen. Övriga medlemmar i rådet har rekryterats
från Luleås olika invandrarföreningar.
I andra kommuner förväntas nyanlända och flyktingar uppnå
delaktighet och reellt inflytande precis som andra invånare – via
de etablerade politiska partierna.

Borås – skräddarsydd kostym
Kommuner som är beredda att ta emot kvotflyktingar träffar
årligen en överenskommelse med Integrationsverket där man
enas om ett antal platser som ska stå i beredskap. Men den
reglerade invandringen av kvotflyktingar låter sig sällan regle-
ras i praktiken. En kommun som för-
binder sig att hålla 150 platser kan få
50 under ett år. Ett annat år, när
behoven är mer påträngande, kan de
bli ombedda att ta emot kanske 200
personer.
– I arbetet med flyktingar vet man
aldrig i förväg, säger Liisa Larsson,
byråchef i Borås.
Inte bara antalet flyktingar skiftar från ett år till annat.
Flyktingarnas behov varierar i högsta grad. Därför har Borås
bestämt att den fasta organisationen för mottagande ska vara
liten men snabbfotad. När budet kommer om att nya flykting-
grupper är på väg, kan det lilla teamet ta reda på vilka särskilda
behov grupperna har.
Först då – när behoven är kända – börjar man rekrytera nya

”Den reglerade
invandringen av kvot-
flyktingar låter sig sällan
regleras i praktiken.”

En liten men
snabbfotad orga-
nisation fungerar
bäst, tycker Liisa
Larsson, byrå-
chef i Borås.
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krafter till flyktingmottagningen. Man erbjuder projektanställ-
ning och jagar eldsjälar med rätt kompetens. 
Borås har goda erfarenheter av det här sättet att bemanna,
menar Liisa Larsson. De som söker projektanställningar är
människor som är väl motiverade och har en frisk ambition i
sitt arbete.
En förutsättning för den här typen av organisation är att flyk-
tingmottagningen får behålla sina budgetmedel från år till år.
Hela verksamheten för invandrare och flyktingar i Borås finan-
sieras med de statliga medel som kommunen får till introduk-
tionen. Om byrån håller igen på utgifter och löner ett år så går
de outnyttjade medlen till ett särskilt konto inom kommunen.
Byrån får utnyttja dem utan ett nytt äskande under flyktingår
som är mer ansträngda. 
– Ska jag vara uppriktig, så utnyttjar vi just nu medel som blev
över under bosniernas ankomstår. Borås satsade extra på bosni-
ernas introduktion, men de är trots allt en av de mindre resurs-
krävande flyktinggrupperna. Vi kunde hålla lägre bemanning

under den tiden. Om vi inte haft de
medlen nu, hade vi inte kunnat ge de
nya grupperna en adekvat mottag-
ning. Den normala introduktionser-
sättningen räcker inte för att introdu-
cera människor med så eftersatta
b e h o v. Människor med låg utbild-
ningsnivå behöver backas upp med
mer resurser under en längre tid. Den

statliga ersättningen bör ta hänsyn till att de har behov på en
helt annan nivå, säger Liisa Larsson.
Den åsikten återkommer i de flesta kommuner – att medlen till
i n t roduktionsersättning är otillräckliga för människor som
länge levt i läger utan att kunna skaffa vare sig utbildning eller
yrkeserfarenhet. Dessa flyktingar har en mycket längre sträcka
framför sig  innan de kan uppnå självförsörjning och delaktig-
het i samhället. 

”Den statliga e r s ä t t n i n g e n
bör ta hänsyn till att de har
behov på en helt annan
n i v å . ”
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Houma Dawlatkahi kom till
Sverige i april 1997 med sin
man och fem barn och man-

nens förra fru och deras gemensamma
barn. De hade bott i Al-Tash i 18 år. Nu
lever alla tio i Luleå.
– Det var inget bra liv i lägret. Det var
ett konstigt liv, mycket sand och inget

vatten. Ofta sov vi ute om nätterna för
att det var så varmt, 39 grader var van-
ligt. Det var mycket smutsigt också, alla
barn fick diarré. Min lilla flicka hade
diarré i tre år. Hon blev botad när vi
kom till Sverige.

För kvinnor var lägret som ett fängelse,
säger Houma. De var tvungna att vara

Houma Dawlatkahi,  Luleå
”Bristen på frihet
var det värsta”
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inomhus, fick inte gå ut som de ville. 
– Jag skötte barn, inget annat. Irak är
inte som Sverige. Här får kvinnor arbe-
ta, det får vi inte där.
När Houma var 15 år gifte hon sig med
sin kusin i lägret. Hon skilde sig snart
och gifte om sig. Med sin nya man fick
hon fem barn under tiden i lägret, den
äldsta dottern är 12 år. Nu har hon
också ett sjätte barn, en liten flicka som
är född i Luleå. 
Houmas mamma bor också i Luleå
sedan december 1999. Hon sörjer varje
dag sin son som bor i Iran. Han har åtta
barn men inga pengar. Brodern har ett
ärendenummer nu, säger Houma, kan-
ske får han komma till Sverige.

Barnen glömmer kurdiskan
Inget av Houmas barn gick i skola i Al-
Tash. 
– Vi hade inte så mycket pengar att
betala med. Och mina barn pratar hel-
ler inte så mycket arabiska.
Alla barnen trivs bra i Luleå. De pratar
svenska, inte kurdiska, skrattar Houma
med en liten grimas. 
– Ibland lär jag mig lite svenska av min
äldsta flicka, men det är svårt för hon
har redan glömt kurdiskan.
Houma har inte själv hunnit läsa så
mycket svenska. Hon gick i skolan
under ett år efter ankomsten till Sve-
rige. Sedan var hon barnledig under ett

år. Nu läser hon på komvux. Språk-
studierna går bra för henne, bättre än
för mannen, säger hon med viss stolt-
het.
– Han har svårt att få in svenskan i
huvudet, han kan inte läsa eller skriva.

Inga pengar till medicin
Mannen försökte dryga ut familjens
budget genom att sälja tyg när de bod-
de i lägret. Men inkomsterna räckte
inte i alla fall.
– Vi hade inte pengar till medicin åt en
av våra flickor, så hon dog när hon var
tio månader gammal.
Familjen vantrivdes i lägret. Bristen på
frihet var det värsta, säger Houma. Att
sakna allt, pengar, mat, medicin, gjorde
också att alla ville komma därifrån. 
– Ibland kunde inte barnen äta. Riset
luktade inte så gott alltid.

Modern saknar äldste sonen
Familjen blev placerad i Luleå av
I n v a n d r a rverket. Lägenheten är bra,
tycker Houma, och hon är tacksam mot
Sverige som tagit emot dem. 
– Jag saknade min mamma och mina
syskon och grät mycket när jag väntade
barn. Min bror som är kvar i Iran är
min mammas äldsta barn, och hon grå-
ter av längtan efter honom.

Houma Dawlatkahi, Luleå

”Bristen på frihet var det värsta”
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Snabbt ut i arbete
Luleå släpper fram produktiva krafter

Dagligt arbete gör språkinlärning lättare. Den synen är vanlig
bland kommunerna som tagit emot kvotflyktingar. Många
anser att den dagliga omväxlingen mellan undervisning och
praktisk språkövning på en arbetsplats ger god pedagogisk
utdelning. Nyanlända lär sig språket snabbare tack vare varia-
tionen. I Luleå kommun finns en stark övertygelse om värdet
av att snabbt få jobba efter ankomsten – inte bara som ett stöd
för språkinlärning. Arbete har också en väsentlig psykologisk
aspekt, menar Solveig Eriksson, chef för Invandrarservice i
Luleå:
– Människor som kommit till oss som flyktingar talar ofta om
hur de vill göra något aktivt själva, inte bara ta emot. Det är
också viktigt för en människa att känna sin egen förmåga, att
göra något värdefullt och få ett erkännande för det, säger hon.

Synliga resultat stärker självkänslan
I Luleå eftersträvar flyktingsekreterarna att nyanlända ska få
börja språkundervisning inom en månad. Efter ytterligare nå-
gon månad gör de flesta vuxna flyktingar sitt inträde på arbets-
marknaden. 
Arbete stärker självkänslan när en människa ser resultatet av si-
na ansträngningar. Den tron på arbetets gynnsamma verkan
präglar Luleås introduktion för kvotflyktingar. Här är resulta-
tet av flyktingars arbete mycket tydligt för alla. Kvotflyktingar
har byggt upp en stor ridanläggning med gäststall för 60 hästar,
rustat upp en jättelik faluröd träningshall och rest ett domar-
torn för övervakning av ridtävlingar utomhus. Dessutom har
nykomlingarna restaurerat en gammal Norrlandsgård, med
stor känsla för detalj och tradition. Byggprojekten har pågått
sedan 1991.
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Upprustningen av ridanläggningen är en kommunal beställ-
ning och lokalerna arrenderas av flera ridklubbar i Luleå. För
att starta projektet krävdes först förhandlingar med bygg- och
målarfacken. De samtalen inleddes av Invandrarservice, och de
lokala fackliga organisationerna gav klartecken för det okon-
ventionella projektet. Arbetsledarna rekryterades från bygg-
branschen med en dubbel uppgift – att leda arbetet och att tala
svenska med byggarna.
Solveig Eriksson betonar att ett gott förhållande till de lokala
facken är nödvändigt för att idén med arbete och språkträning
ska fungera.

– Vi går aldrig in där man permitte-
rat eller där man skulle kunna anstäl-
la folk. Samtalen med fackliga före-
trädare har varit konstruktiva. Vi för-
söker finna gemensamma lösningar,
och det händer att vi på Invandrar-
service får revidera planer. Det kan-
ske blir sex platser istället för åtta – vi
tackar och tar emot.

Byggjobb är knappast den rätta introduktionen för samtliga
nyanlända. Alla är inte borna snickare eller målare. Jobb vid
ridanläggningen har varit ett av flera alternativ.
– Jobben måste vara utvecklande. Vi ser alltid till individen och

”Vi ser alltid till individen
och hans eller hennes egna
f ö r u t s ä t t n i n g a r. ”

Upprustning av
ridanläggningen
var ett beställ-
ningsarbete åt
Luleå kommun.
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hans eller hennes egna förutsättningar. Har personen en sär-
skild yrkeskompetens så letar vi i första hand efter jobb eller
p rojekt där den kommer till användning, säger Solveig
Eriksson.
– Det ska vara vanlig svensk vardag, som ger bekantskap med
vanliga människor. Visst är det bra att jobben ger tillfälle att
träna svenska på ett naturligt sätt. Men att flyktingarna får en
så sann bild som möjligt av Sverige och svenskt arbetsliv är
minst lika viktigt, betonar Solveig Eriksson.
Rutinen i Luleå är att varje flykting får delta i ett planerings-
samtal om sin framtid. Där medverkar också en flyktingsekre-
terare tillsammans med representant
från komvux och arbetsförmedlingen.
Samtalet tar upp frågor om utbild-
ning, yrkeserf a renhet, intre s s e n ,
önskemål, eventuella hälsoproblem. 
Ingen annan än den nyanlända själv
avgör när det känns rätt att börja
jobba.
– Vi resonerar tillsammans, och när han eller hon tycker att det
kan vara dags så besöker vi tillsammans arbetsplatsen och tes-
tar. Verkar det för tidigt så väntar vi ett tag till.
Vissa kunskaper i svenska språket behövs för att praktiken ska
bli meningsfull. Den som ska vara på en mekanisk verkstad bör,

”Det ska vara v a n l i g
svensk vardag, som ger
bekantskap med vanliga
m ä n n i s k o r. ”

Restaurering 
av en gammal
Norrlandsgård
har varit en av
arbetsuppgifterna.
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till exempel, kunna namn på vanliga verktyg, påpekar Solveig
Eriksson.
Några konstlade sysselsättningar vill Invandrarservice inte veta
av. Arbete ska fungera som en vanlig anställning. För att ha så
många sorters jobb som möjligt att erbjuda, förhandlar Invand-
rarservice med kommun, föreningsliv och på senare år också
med privat näringsliv.

Dubbelsidig process
Avsikten är att projektjobb ska ledare vidare, och dessutom ge
flyktingarna svenska papper som intygar yrkeskunskaper som
de ofta redan har med sig. 
Samordnarna påpekar att introduktion är en dubbelsidig pro-
cess. Flyktingar behöver vänja sig vid svenska förhållanden.
Men människor i närsamhället behöver också bekanta sig med
en ny grupp invånare. 
– Jobb på vanliga arbetsplatser ger en bra attitydpåverkan.
Övriga anställda får se att det inte är något konstigt med män-
niskor bara för att de kommer från en annan kultur, säger
Solveig Eriksson.

Arbete erbjuder även andra fördelar –
den som haft en anställning kan sena-
re få rätt till arbetslöshetsersättning
via a-kassa. Har man haft ett arbete
kan man också räkna med hjälp från
arbetsförmedlingen om man behöver

ett annat jobb eller omskolning. Arbete ger, kort sagt, inträde
till det svenska välfärdssystemet.

Rättvisa – en rättighet för alla
Invandrarservice i Luleå försöker stötta nyanlända både i job-
bet och i studierna. Det kan innebära allt från snabbutryck-
ningar till återkommande enskilda samtal. Komvux rapporterar
till Invandrarservice varje vecka om någon är frånvarande från
undervisningen i svenska. Det är viktigt för att handläggaren
ska bli uppmärksam på om någon behöver extra stöd, anser
man.
– Vi tar reda på vad det beror på när någon uteblir, om det
handlar om sjukdom eller problem i familjen som måste redas
ut. Det är viktigt att alla känner sig rättvist behandlade, säger
Solveig Eriksson.
Samma sak gäller för jobben – det finns alltid de som har gilti-

”Vi tar reda på vad det
beror på när någon uteblir. ”
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ga skäl att inte arbeta. Men det händer också att någon helt
enkelt tappar arbetslusten och inte kommer till jobbet. Det
beteendet finner ingen nåd inför Solveig Eriksson och hennes
medarbetare, som sätter in både övertalning och motiveringar
för att aktivera både modfällda och motsträviga. 

Tacksamhet till slut
Erfarenheter i Luleå talar för att en bestämd linje kan vara klok.
Bland annat berättas om två unga män som fått höra att flyk-
tingar inte behövde arbeta i andra delar av Sverige. De kände
sig orättvist behandlade, ville inte anstränga sig. Assistenterna
från Invandrarservice stod på sig.
Ett halvår senare kom det ett brev: ”Kära ni, tack för att ni var
så påstridiga…”
– Han är färdig civilingenjör nu, säger Solveig Eriksson. 

Domartornet –
ett konkret
resultat av flyk-
tingars tidiga
introduktion 
på arbets-
marknaden.
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Föräldrar i fjärran Sverige 
Par berättar för psykolog om sina nya liv

av Leili Falsafi, leg.psykolog

Inledning
I det följande skildras möten med två olika familjer: Aref och
Asrin från iranska Kurdistan och deras tre barn, samt Philip och
Viktoria från Irak och deras tre barn. De är från olika länder
och har olika bakgrund vad gäller levnadsomständigheter i
hemlandet och orsakerna till att de kommit till Sverige. Det
som är gemensamt för dem är att båda familjerna levt i FN:s
flyktingförläggningar och senare som kvotflyktingar kommit
att få ett liv i Sverige.
Samtalen med familjerna har främst rört tankar och fundering-
ar kring flyktingskapet, upplevelser av tiden på flyktingförlägg-
ning och livet i Sverige. Det har vid intervjutillfället gått två-tre
år sedan familjerna anlände till Sverige och påbörjade sina nya
liv. Hur har den tiden varit? Vilka förväntningar har de byggt
upp under denna tid? Vad hoppas de på? Vad fruktar de? Upp-
väger fördelarna nackdelarna? Vad betyder sådant som ”lycka”
och ”drömmar” för dem?

Smärta och tillförsikt
De båda familjerna har generöst delat med sig av sina tankar
och upplevelser. De har tagit emot mig i sina hem och uttryckt
tacksamhet över att någon vill lyssna på deras historia. Jag har
gått därifrån med deras berättelser och fått med mig en del
smärta och förfäran, men också hopp och tillförsikt. En del av
mina frågor har blivit besvarade och ersatts av andra möjligen
svårare frågor. Hur hjälper man människor i flykt bäst? Hur
anpassar man tillgänglig hjälp till behoven? Vad är det för
hjälpprinciper vi tillämpar i mottagandet av flyktingar? Var går
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gränsen för hjälpinsatser och passiviserande  insatser som bry-
ter ned en persons självkänsla och fråntar henne eller honom
värdigheten? Hur ökar vi vår lyhördhet för de personer vi för-
söker hjälpa, vare sig de befinner sig inom detta lands gränser
eller långt, långt borta?
Det är inga lätta frågor att besvara och kanske ska ambitionen
ligga på att vi ska ha dessa frågor aktuella i våra tankar. Under
samtalens gång och i bearbetningen av materialet tycker jag
mig dock ana svaren på dessa frågor i familjernas berättelser.
Innan ni läser om dessa två familjer vill jag poängtera att detta
framförallt är männens historia. Trots att både Asrin och
Viktoria medverkade i intervjuerna, överskuggades deras inlägg
av Arefs och Philips. Enskilda samtal med dem torde ha gett en
mer fullständig bild av familjernas situation. Jag tror således
inte att historierna skulle sett annorlunda ut, utan snarare att de
skulle fått ett annat djup och nyansering.
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Aref och Asrin
Står ut med flyktens alla 
umbäranden för barnens skull
– Barnen är vår framtid. Det är för deras skull vi har gjort allt
och det har varit värt allt vi varit med om.
Aref tittar ner i golvet när han säger dessa ord. Jag förstår inte
hans ord, men jag hör ödmjukheten och anar uppgivenheten i
hans röst. Aref är ungefär 40 år gammal. Han vet inte exakt.
Hans fru är några år yngre, tror de. De sitter på golvet och tol-
ken och jag delar hörnsoffan med tre prydligt klädda söner som
sitter och zappar mellan tv-kanalerna. De är 10, 11 och 13 år.

Högt värderad trygghet
Jag tittar runt i lägenheten med stora färgglada mattor och tav-
lor med transkriptioner ur koranen. Utanför skiner den svenska
sommarsolen på det höghusområde
där lägenheten finns i denna medel-
stora svenska stad. Jag undrar vad lug-
net innebär för Aref och hans fru och
vad de förväntar sig av livet och sina
dagar i Sverige. Hur ser en vanlig
sommarlovsdag som denna ut för
dem och barnen? 
– Ibland är de ute på gården och leker. För det mesta tittar vi
på tv, berättar Aref. 
– Det är inte mycket jag kan erbjuda mina barn på det viset.
Svenska barn är på semester med sina föräldrar. Det har vi inte
råd med. Men vi har det bra. Vi är trygga. Det är det viktigas-
te, att inte behöva oroa sig för att bli nedskjuten när som helst.

Sökte FN:s hjälp
Arefs och Asrins historia kantas av berättelser om flykt, oro,
utanförskap och förföljelse. Som kurder i Iran var deras rättig-
heter begränsade. Revolutionen och regimskiftet gjorde ingen
skillnad. Om möjligt accelererade förföljelsen när de iranska
kurderna blev en bricka i spelet under kriget mellan Iran och
Irak. Aref och Asrin försökte leva kvar i iranska Kurdistan, men
1985 flydde de till den irakiska gränsen, då situationen hade bli-
vit ohållbar. Aref och Asrin kan inte riktigt beskriva svårighe-

”Det viktigaste är att inte
behöva oroa sig för att bli
nedskjuten när som helst.”
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terna. Svaren förmedlar med få ord att de förde en tung tillva-
ro med många problem och rädslor. Där vistades de fram till
1991, då åter andra skeenden och omständigheter förvärrade
situationen för flyktingarna i detta område. Aref säger att det
hade med Saddam Hussein att göra, men kan inte riktigt redo-
göra för vad som hände.
Under denna period började FN göra sig känd i området, och
Aref och Asrin sökte dess hjälp. I början fick de kalla handen
med motiveringen att irakierna skulle prioriteras, men slutligen
lyckades Aref få med sitt namn på en lista över hjälpsökande. 
– Från 1991 var vi i FN:s händer, berättar Aref. Vi fick hjälp
med mat och det allra nödvändigaste för överlevnad. 

Fortfarande hade FN ingen flykting-
förläggning i området. Någon gång
under 1994 flyttade de in i en militär-
anläggning som fick hysa en mängd
flyktingar, däribland Aref, Asrin och
deras söner.
– FN gav oss tak över huvudet och

mat, men kunde inte ge oss trygghet och skydd. Iranierna satte
in terrorn och folk mördades. Vi var ständigt rädda för bom-
battentat och lejda mördare. FN sa att de inte kunde garantera
oss någon säkerhet och tyckte att det bästa vore om vi flyttade.
Men vart skulle vi ta vägen?
Tre år senare, någon gång under våren 1997, kom en FN-dele-
gation till flyktingförläggningen för att välja ut presumtiva
kvotflyktingar. Aref intervjuades och fick fylla i en mängd blan-
ketter. Han och Asrin vågade dock aldrig hoppas att de skulle
komma med i urvalet.
Sju månader senare kom beskedet om att ett land i norr,
Sverige, var berett att ta emot dem. 
– Det kändes hemskt att behöva lämna sina hemtrakter, men vi
ville ge våra barn en möjlighet att få det bästa. Alla mina barn
är födda i flykt. Jag vill ge dem mer. Trygghet, berättar Asrin
och knyter sin schal hårdare om huvudet. Med ett litet leende
berättar Aref att han varit med och förlöst alla sina barn.

Ankomsten till Sverige
– Resan hit var hoppfull, men första veckan i Sverige var vi
ledsna. Vi kände en sorts glädje, men det var mest över att
kunna erbjuda barnen en framtid. Annars var det svårt. Sorg
och glädje blandades om vartannat. Man märkte att man inte

”Alla mina barn är födda i
flykt. Jag vill ge dem mer.
Trygghet. Det bästa.”
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hörde hemma här. Allt är annorlunda här. Ibland blir man
skrämd. I dessa länder är det inte som hos oss. Man kan till
exempel inte räkna med att få hjälp av sin granne, berättar Aref
med en lugn och saklig ton. 
– I början var vi mycket isolerade. Vi visste inte om att det fanns
andra kurdiska familjer här. Min fru grät mycket. Vi var flyk-
tingar i Irak också, men det var värre här.

”Flera tusen steg efter”
I november 1997 anlände familjen till Sverige. Sedan dess har
snart tre år förflutit. De har ett hem, barnen går i skola och
tiden förflyter. Jag undrar när familjen kände att de fått rutin på
tillvaron. Aref funderar länge med blicken i mattan. Tolken,
hans fru och jag sitter alla och tittar
på honom och inväntar hans svar.
– Jag kan inte säga att livet är nor-
malt här än. Vi har ingen riktig ru-
tin. Allt är annorlunda här. Den
tekniska utvecklingen går med
rasande fart och jag tror inte att jag
någonsin kommer att komma ikapp. Jag och min fru pratar inte
språket. Vi är båda analfabeter. Jag är flera tusen steg efter detta
samhälle. De allra enklaste ärendena kräver en enorm ansträng-
ning av mig. Vi är några i samhället som måste försöka hänga
med efter bästa förmåga. Samhället kan inte stanna upp för att
jag ska hinna med.

Vill inte beklaga sig
Aref säger att det är ett arbetsamt liv men att han är tålig och
att de undan för undan lär sig att stå ut. Det slår mig att de båda
kämpar med att vara tappra och tålmodiga. De vill inte beklaga
sig och säger ofta att de är tacksamma över att kunna rädda sina
barn från ett liv i flykt och misär, att kunna ge dem möjligheten
att gå i skolan, att inte behöva oroa sig för att de ska bli ihjäl-
skjutna på vägen dit. De är tacksamma mot svenska staten som
erbjudit dem så mycket och som tar hand om dem.
Under samtalet kommer Arefs tapperhet alltmer att framstå
som en kamp mot känslor av vemod och hopplöshet. Han och
Asrin måste hålla modet uppe för barnens skull. De har dessut-
om under en livstid lärt sig att inte förvänta sig någon hjälp av
stat och myndigheter. Därför kan de inte vara kritiska och stäl-
la krav nu när de faktiskt får hjälp. Aref refererade tidigare till
hjälpen från FN som att de var i händerna på FN. Jag tänker att

”De allra enklaste
ärendena kräver en enorm
ansträngning av mig.”
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han nu ser sig vara i händerna på svenska staten. Någon ställer
kraven och han uppfyller dem. Han varken orkar eller vet hur
man ställer krav utifrån egna önskemål. Långt senare i samtalet
tillstår Aref att han ofta känner sig trött och orkeslös. Han säger
att han försökt förmedla denna känsla till sin handläggare på
flyktingkontoret och tala om att det är alldeles för ansträngan-
de för honom att göra praktik och lära sig svenska parallellt.
Han upplever dock att han inte får något gehör för sina önske-
mål.
– De kräver att jag ska läsa svenska på förmiddagarna och prak-
tisera på eftermiddagarna. Jag vill arbeta och tjäna mitt eget
levebröd, men jag vet inte om det blir så. Det är svårt att göra

allt på en gång. Jag blir trött och det
går trögt att lära sig svenska.
Språkinlärningen försvåras dessutom
av att vi är analfabeter.
Jag vänder mig till Asrin, undrar hur
hon mår. Hon ler lite och berättar
generat att hon haft svår huvudvärk
sedan de kom till Sverige.

– Och då blir det ju svårt för allt måste ju gå genom huvudet,
säger hon.

Barnen och föräldraskap i Sverige
– Det är för våra barns skull som vi begett oss hit, säger Aref
och Asrin upprepade gånger i olika sammanhang. De pratar
som om de är en förlorad generation. Allt hopp sätts till barnen
och de negativa tankarna hålls i schack genom att de fokuserar
fördelarna med att barnen har chansen att få en annan framtid
i Sverige än den de kunde fått i ett liv i flykt. Aref pratar ofta
samtidigt om både barnens möjlighet till ett bra liv i Sverige
och sin egen oförmåga att hänga med i utvecklingen. 
Tacksamheten och lättnaden över att slippa oroa sig för barnens
liv är ständigt närvarande, men ju mer Aref berättar om sitt och
familjens liv, desto tydligare framstår bitterheten och uppgi-
venheten i hans röst. Han är uppgiven vad gäller möjligheterna
att en dag kunna leva ett värdigt liv som en aktiv medborgare i
det svenska samhället, men ger också uttryck för en rädsla att
inte riktigt räcka till som förälder. Hans främsta rädsla är att
han och Asrin inte kan hjälpa fram barnen i det moderna sam-
hället.
– Jag är inte ingenjör. Jag har inte råd att köpa någon dator åt
mina barn och jag kan inte hjälpa dem att lära sig använda den.

Hans främsta rädsla är att
han och Asrin inte kan hjälpa
fram barnen i det moderna
s a m h ä l l e t .
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Det jag kan göra är att stötta dem och inte belasta dem för
mycket med mina problem. De har fått chansen att komma hit.
Sedan är det upp till dem att göra något bra av sitt liv här. De
måste hitta sin egen väg. Var och en är ansvarig för sig själv. Så
är det.
Aref fortsätter sedan med att säga att det mesta löser sig bara
det finns kärlek och samförstånd. 
– Och det är ju för barnens skull jag har begett mig hit.
Jag tittar på barnen som sitter bredvid mig i hörnsoffan, drick-
er saft och zappar mellan tv-kanalerna och undrar hur det
känns för dem att höra fadern säga att de är anledningen till allt
deras föräldrar har fått utstå. Aref är inte skuldbeläggande mot
barnen när han berättar om sitt och Asrins liv i Sverige.
Samtidigt finns där en förväntan, som
kan upplevas som ett krav från bar-
nens sida,  på att de ska staka ut en bra
väg för sig själva i Sverige.  De måste
nära föräldrarnas hopp och ge dem
bekräftelse på att föräldrarnas insats
ger utdelning.

”Ingen har frågat mig vad jag vill”
När jag träffar Asrin, Aref och deras barn står jag inför några
veckor av semester, en period på året som bryter vardagens
rutiner för de flesta av oss. Vi arbetar och lever mer eller mind-
re rutinbundna liv, och ser tiden i ett perspektiv av framtid och
det förgångna. 
Aref och  Asrin har i allra högsta grad ett förflutet med många
minnen och de ser en framtid, långt fram i tiden när barnen är
vuxna, står på egna ben och Aref och Asrin kan andas ut och
tänka att deras livs mödor ändå var värt något. Det finns dock
något som tydligt lyser med sin frånvaro i Arefs och Asrins liv,
och det är tankar om den närmaste framtiden. Deras dagar
tycks flyta ihop och det är inte mycket som särskiljer ena dagen
från den andra. Jag frågar Aref och Asrin om detta.
– En som har allt kan uppleva tiden. För mig som inte har
något är tiden platt. När jag går och praktiserar gör jag inget
utan att fråga. Jag kan inte jobbet, inte språket, måste fråga hela
tiden. Jag märker och känner att jag är efter i alla avseenden.
Jag har inte tid att se hur andra ser på mig.
Aref låter trött, men för första gången sedan vi satte oss ner,
finns ilskan närvarande i rösten. Han tittar rakt på mig och pra-

Det finns dock något som
tydligt lyser med sin frånvaro
i deras liv – tankarna om den
närmaste framtiden.
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tar med en jämn, nästan monoton röst. Asrin tittar bort mot
fönstret och säger inte så mycket. Aref gör en paus och det ser
ut som att han samlar sig, och så fortsätter han något mer sam-
manhängande:
– Andra får en att må så dåligt och känna sig så trött att man
inte får någon möjlighet att smälta in på egna villkor. Ingen har
någonsin frågat mig vad jag vill. Det är som ett slags förtryck.
För mina barns skull står jag ut med förtrycket.
Återigen vandrar min blick mot barnen för att se om det finns
någon reaktion hos barnen på faderns ord. Jag ser ingen reak-
tion och undrar om det är för att de har hört detta många gång-
er förr eller för att de inte riktigt orkar bry sig om föräldrarnas
värld. Jag frågar Aref hur han tror att barnen upplever det han
berättar om sitt liv i Sverige. Aref blir tyst igen och tittar ned i
mattan. 
– Varje människa är kapabel att göra vad han vill.
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Philip och Vi k t o r i a
Finns en framtid för de vuxna? 
– Min dröm var att se barnen gå till skolan med skolväskorna.
Åren i flyktingförläggningen var värt allt. Framtiden är tryggad
för barnen.
Philip talar högt och tydligt och inväntar tolken med jämna
mellanrum. Hans fru står i köket och barnen springer ut och in
ur lägenheten. Tv:n står på och eftermiddagsprogrammen avlö-
ser varandra. Sonen i familjen sitter framför tv:n och delar sin
uppmärksamhet mellan efterm i d d a g s s å p o rna och fadern s
berättelse.
Philip börjar i början, som han säger, och berättar om den
dagen då han blev hämtad av säkerhetspolisen i Bagdad och för-
des till ett högkvarter där han blev
förhörd om sina politiska preferenser,
torterades och släpptes en vecka sena-
re. Han förklarar att han alltid varit
tämligen ointresserad av politik, men
att detta inte accepterades av säker-
hetspolisen. Vid upprepade tillfällen
blev han hämtad för att förhöras, tor-
teras och släppas. Situationen blev
efterhand alltmer ohållbar och familjen befann sig snart på
flykt.
Philip beskriver vägen från Bagdad till Sverige mycket detalj-
rikt. Det är som om han berättat denna historia förr, eller så har
han förberett sig för en eventuell intervju som denna. Han
beskriver med bilder hur vardagen såg ut för dem tiden före
flykten. Hur han blev tvungen att överge sin verkstad, hur de
bodde i en mycket liten lägenhet där sommarvärmen var out-
härdlig, att det ibland var svårt att få mat för dagen och hur
möjligheterna alltmer krympte för dem. Till slut nådde de en
punkt när de inte såg någon annan utväg än att lämna landet.

Klara lägerminnen
Philip berättar inget om hur de kom fram till beslutet att ta sig
över till den syriska sidan, och inte heller något om hur han
finansierade flykten eller hur han hittade de rätta kontakterna
till denna expedition. Det tycks vara sådant som han ordnat i ett
tillstånd av desperation, vilket gör att han inte kan erinra sig

Han förklarar att han alltid
varit  ointresserad av politik,
men att detta inte accepte-
rades av säkerhetspolisen. 
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detaljerna. Hans minnesbilder är dock mycket tydligare när han
beskriver lägerlivet. 
Tiden fram till dess är präglad av rädsla, missmod och ovisshe-
ten över om de skulle kunna klara sig undan ”Saddams långa
hand”.

Lägerlivet
Tiden på El Hools flyktingläger har lämnat Philip och Viktoria
förgrymmade över de orättvisor som människor kan utsättas
för. Philip berättar om korruption bland personalen, prostitu-
tion, sjukdomar, våld och död. Han har otaliga exempel på de
grymheter som förekom under de sju år mellan 1991 och 1998,
som familjen vistades i detta FN-läger. Framförallt är Philip arg
på de syrier som förestod lägret. Han menar att en stor del av
den hjälp som var ämnad för flyktingarna aldrig nådde dem, då
den ”fastnade i syriernas fickor”.

Philip och Viktoria trodde inte att de
skulle behöva vistas mer än ungefär
sex månader på lägret. 
– Men vi blev lurade. Varje dag sa de
att det snart skulle komma en delega-
tion från USA eller Australien, men

det kom aldrig någon. Om de förlorade oss skulle de ju inte
kunna tjäna några pengar.
Philip menar att han kände sig mer förtryckt i lägret än i Irak.
Philip och Viktoria bar på en ständig oro över barnens menta-
la och fysiska hälsa under lägertiden. Den yngsta dottern är
född i lägret och tillbringade sina sju första år där.
Barnen gick i en skola som låg utanför lägret. 
– Där nere ville inte barnen gå till skolan för att de blev slagna.
Här springer de till skolan.
Philip var dessutom orolig över att de inte fick möjlighet att
utöva någon idrott, något som Philip anser vara mycket viktigt.
Hans dröm är att barnen ska bli professionella idrottare.

Från helvetet till himlen 
– FN-lägret var som ett helvete och att komma till Sverige var
som att komma till himlen, säger Philip och lyfter händerna
mot himlen som i en tacksam gest mot högre makter.
– Lägret var livets universitet. Den som klarar livet i lägret kla-
rar allt.

”L ä g r e t var livets univer-
sitet. Den som klarar livet 
i lägret klarar allt.”
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Philip berättar mer om livet i lägret, och hur tacksamma de är
över att ha överlevt den tiden. 
– Där fanns alla sorter – tiggare, prostituerade och universi-
tetsutbildade. Vi och våra barn fick smaka på hunger, törst och
förtryck. Tack och lov påverkades inte barnen så mycket av den
tiden.
Philip och Viktoria är tacksamma och glada över att vara i
Sverige. Framförallt är det de möjligheter som barnen har här
som glädjer dem. Visst var det svårt i
början, säger båda, men undan för
undan har de skapat sig ett liv här.
Philip ser med tillförsikt på framti-
den. Han kan dock inte konkretisera
sina förhoppningar för egen del. 
– Det mesta kommer att ordna sig och
huvudsaken är att barnen har det bra. 
Upprepade gånger säger han att han gärna vill lära sig svenska
och göra rätt för sig. När jag frågar Viktoria hur hon ser på sin
framtid i Sverige ler hon generat och svarar att hon skulle vilja
lära sig sy.  Hon uttalar orden som om hon talar om en gammal
dröm, som aldrig kan gå i uppfyllelse.
Philips framställning av familjens liv här i Sverige är överlag
tämligen positiv men onyanserad. Han har gjort en tydlig upp-
delning och förpassat alla hemska upplevelser till det förflutna.
Flyktingförläggningen rymde all världens svek och brutalitet
och Sverige erbjuder humanitet och alla möjligheter.

Svart och vitt – inga mellantoner
I Philips historia framkommer inga gråa zoner. Saker och ting
tycks antingen vara svarta eller vita, goda eller onda. Jag undrar
om han funderat över de problem barnen kan stöta på i det
svenska samhället mot bakgrund av att de inte är svenskar.
Philip svarar snabbt att han inte ser några problem med sven-
skarna. Svenskar är förstående och humana. De problem han
haft har varit med andra utlänningar. De flesta av dem tillhör
andra religiösa grupper, och Philip uppfattar dem som fanatis-
ka och trångsynta. Främlingsfientlighet och rasism tycks vara
främmande begrepp för honom. 
– Sverige och svenskarna är bra. De bryr sig om oss, säger
Philip bestämt. 
– Det är andra utlänningar jag har problem med, våra grannar
till exempel.

Han har gjort en tydlig
uppdelning och förpassat
alla hemska upplevelser 
till det förflutna. 
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Återigen framträder polariseringen i Philips berättelse. Två
världar som är skilda och tillskrivs helt olika egenskaper och får
representera olika motstridiga värderingar. I detta är Sverige
idealiserat, ett möjligheternas och trygghetens land. Vad hän-
der om även Sverige sviker Philip och hans familj? Kommer
även detta land att målas nattsvart och betraktas med samma
bittra ögon som Irak och FN:s flyktingläger? Var ska de söka
hoppet och tillförsikten då?

Varken om eller men
För tillfället är dock Philip och Viktoria lyckliga över att kunna
leva i lugn och ro i ett land som ger dem det de behöver, och
som framförallt erbjuder barnen en framtid. Vad som kommer
att hända med dem själva är något som de inte gärna tänker på.
Philip använder hoppfulla ord, men bara för att styra bort
intresset från dem och fokuserar hellre på barnen och deras
möjligheter.
Mina funderingar rör sig i pessimistiska banor. Men det är
uppenbart att Philip inte vill tänka i termer av ”om” och ”men”.
Istället låter han sig avbrytas av Viktoria som har dukat upp ett
bord med orientaliska läckerheter.
– Får vi lov att bjuda dig på en bit mat?

R e f l e k t i o n e r
Det finns mycket som skiljer dessa två familjer åt, men mycket
är också gemensamt för dem. När jag lyssnar på deras historier
slås jag av att deras berättelser blir mer och mer lika varandra
ju närmare flykten och flyktingskapet de kommer. Fram till
dess levde de olika liv, försörjde sig på olika sätt och värdesatte
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olika saker i livet. Rotlösheten, rädslan och desperationen i
flyktingskapet har dock fått dem att alltmer komma att sätta
barnen i fokus. Barnens överlevnad och möjligheter har blivit
livets mest centrala del. Deras utökade möjligheter har dock
resulterat i en inskränkning av föräldrarnas. Man kämpar i olika
hög grad och på olika sätt mot bitterhet, förtvivlan och rädsla. 

Motstridiga känslor
Dessa känslor hanteras till stor del genom att man överdimen-
sionerar betydelsen av barnens framtida framgångar. Philip vill
tro och hoppas att hans barn kommer
att bli högutbildade idrottare och han
betonar det svenska samhällets roll i
detta. Här finns möjligheterna och de
är till för alla. 
Aref hoppas också på en god framtid
för sina barn, men lägger ansvaret på
barnen. 
– Var och en är ansvarig för sig själv, säger han. På samma sätt
ser han sig själv som ansvarig för sitt eget liv. Det blir en tung
börda att bära, då det innebär att om hans liv inte ser ut som
han skulle vilja, så är det hans eget misslyckande. Detta resulte-
rar i starka och till viss del motstridiga känslor av förtvivlan och
ilska, vilka han försöker kontrollera.

Föräldrarnas välmående påverkar barnen
Tydligt är dock också att familjerna är tacksamma och glada
över att kunna leva ett liv som inte utsätter dem för omedelbar
fara. Likaså är det hopp som de när för barnens del av stor bety-
delse för föräldrarnas livsglädje. Två framträdande risker i detta
är att barnens ansvar för föräldrarnas välmående kan bli dem
övermäktigt, samt att Sverige riskerar att förlora föräldragene-
rationen. En generation som ännu är i en ålder där man vill vara
delaktig, efterfrågad och behövd. På sikt blir föräldrarnas fysis-
ka och mentala hälsa av stor betydelse för barnens framtid i
Sverige. Det finns resurser och krafter hos Aref, Asrin, Philip,
Viktoria och många andra med dem, även om de på olika sätt
ger uttryck för känslor av rädsla, frustration och maktlöshet. En
fråga, bland många, är hur man anpassar hjälpen så att de blir
stärkta och känner sig som aktiva och potenta agenter i sina
egna liv? 

Han hoppas också på 
en god framtid för sina 
barn, men lägger ansvaret
på barnen. 
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Sammanfattning och förslag
Integrationsverkets slutsatser

Rapporten Trygghetens gränser kompletterar en studie om
kvotflyktingar i Sverige som gjordes av Statens Invandrarverk
år 1997 med titeln Status kvot. Avsikten med den här rappor-
ten är att fördjupa perspektivet. 
Materialet redovisas i re p o rt a g e f o rm, en modell som valts för att
komplettera och ge en annan infallsvinkel än den tidigare rap-
p o rten. I det följande redovisar Integrationsverket de ytterliga-
re bedömningar och förslag som detta perspektiv föranleder.  
Fokus i denna rapport ligger på flyktinghandläggarnas syn-
punkter och reflektioner i arbetet med mottagning av kvotflyk-
tingar som anlänt under perioden 1996-1998. Några kvotflyk-
tingar kommer också till tals. De tio kommuner som tagit emot
fler än 50 kvotflyktingar under dessa år har bidragit med infor-
mation till rapporten.
I rapporten Status kvot pekade Invandrarverket (nuvarande
Migrationsverket) bland annat på brister i mottagandet, och ett
antal förslag på förbättringar lämnades:
• De anhörigas och de etniska nätverkens betydelse får inte

underskattas.
• Sverigeprogrammen måste utvecklas.
• Den svenska hälso- och sjukvården får ej tillräcklig informa-

tion om redan genomförda hälsoundersökningar.
• Kvotflyktingar behöver en längre introduktionsperiod.
Integrationsverket instämmer helt i de tre första slutsatserna.
När det gäller introduktionsperiodens längd vill vi anföra ett
annat synsätt. Sverige har redan idag en av de längsta introduk-
tionstiderna, mätt med internationella mått, och vi kan rimli-
gen inte förorda ytterligare generella förlängningar. Erfarenhe-
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ten visar att långa introduktionsperioder motverkar sig själva,
och andra arbetssätt måste därför prövas. I korthet vill Integra-
tionsverket anlägga följande synpunkter:
• Flyktingar som redan etablerats i samhället bör anlitas i intro-

duktionsarbetet. Vi måste arbeta med dem, inte bara f ö rd e m .
• Flyktingarnas egna nätverk och lokala kontakter bör tillmä-

tas större betydelse. Kommunerna bör i större utsträckning
anlita frivilligorganisationer i sitt arbete.

• Enkla ingångar till arbetsplatser och småföretagande måste
gynnas.

• Arbetsgivarnas krav på svenskkunskaper måste sänkas.
Människor med språkliga brister klarar av många arbeten
som de idag inte får tillträde till.

Vi redovisar nedan dessa och övriga synpunkter närmare.

Kvotflyktingmottagandet 
Sverige samarbetar sedan början av 1950-talet med FN:s flyk-
tingkommissariat, UNHCR, för att bistå människor som är i
behov av skydd eller hjälp i ett tredje land. Regeringen faststäl-
ler varje år en flyktingkvot som anger hur många människor
Sverige ska ta emot. UNHCR samlar information om personer
i olika delar av världen som kan vara hotade till livet eller löpa
en risk att utsättas för repressalier.

Flyktingkvoten speglar ett växlande
klimat i omvärlden. Intern a t i o n e l l
spänning, regionala oroligheter, om-
välvningar och krig kan skapa akuta
situationer där människor måste
undsättas för att de ska klara livet.
Under 1990-talet varierade flykting-
kvoten följaktligen mellan 600 perso-

ner 1996 och cirka 5 000 år 1994 då kriget på Balkan pågick.
Kvotflyktingar som kommer till Sverige omfattas av landets
integrationspolitik. Målet är att de ska bli självförsörjande och
delaktiga i sitt nya samhälle. Kommuner som tar emot flyk-
tingar ska anordna introduktion som anpassas till varje individ.
Ekonomiska medel till introduktionen betalas till kommunerna
av Integrationsverket. Medlen ska ungefärligen motsvara kom-
munernas kostnader för introduktionen. För hälso- och sjuk-
vård utgår även ersättning till landstingen. 

” M å l e t är att människorna
ska bli delaktiga 
i samhället och klara sin
egen försörjning.” 



131Sammanfattning och förslag

Kommunernas tillgång till information
Kommuner som tar emot kvotflyktingar behöver information
om människornas särskilda förutsättningar och behov för att
förbereda en individanpassad introduktion. Det finns tre infor-
mationskällor om kvotflyktingar, men bara en som kommuner-
na har full tillgång till. 
Källorna är:
UNHCR:s så kallade dossier om varje person. Dossiern upp-
rättas av UNHCR för att skapa ett underlag för olika länders
uttagning av kvotflyktingar. Informationen är delvis konfiden-
tiell och kommer därför inte ut till kommunerna.
Migrationsverkets intervjuprotokoll. Vid delegationsuttag-
ningar av kvotflyktingar görs intervjuer som varar i någon eller
några timmar. På grund av den
begränsade tiden är interv j u e rn a
inriktade på särskilda frågor. Sam-
talen tolkas ofta av människor som
rekryteras i flyktinglägret. Tolkarnas
utbildningsnivå är mycket varierande
eftersom deras kunskaper i engelska
ofta förvärvats i flyktinglägrets provi-
soriska tillvaro. Den svenska motsva-
righeten till personnummer saknas i många länder. Någon tra-
dition att fira födelsedagar vid samma datum varje år finns hel-
ler inte. 

Förhållandena kring uttagningsintervjuerna i lägren skapar
osäkerhet om hur informationen ska tolkas. Man bör också
beakta att många intervjuade hoppas svara ”rätt” på frågor för
att få hjälp att komma ifrån lägerlivet. Informationen från
intervjuerna förvaras hos Migrationsverket i Norrköping. En-
dast en del av uppgifterna får överlämnas rutinmässigt till kom-
munerna. Övrig information får endast lämnas om flyktingen
gett tillstånd därtill.
Den tredje informationskällan är kommunernas egna samtal
med flyktingen när introduktionsplanen ska utformas. Här
kan en ny, mer nyanserad bild av personen växa fram. Infor-
mationen får användas av socialarbetare och flyktingassistenter
i deras arbete med introduktionen. 
Dokumentationen av introduktionsplanerna är högst varieran-
de mellan kommunerna (se bilaga 5.) Det finns ett behov av
såväl kunskaper om den enskilde flyktingens personliga förhål-
landen som om flyktinggruppen som sådan. 

” D o k u m e n t a t i o n e n av 
introduktionsplanerna är
högst varierande mellan
k o m m u n e r n a . ”



Sverigeprogram-
met genomför-
des i Rafhalägret
för att underlätta
flyktingars kom-
mande möte
med Sverige.
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De flesta kommuner anser att de hade kunnat förbereda en
bättre introduktion om de fått veta mer om flyktingarna i för-
väg. Framförallt saknar kommunerna tillförlitlig information
om ålder, hälsoproblem och vårdbehov. Den informationen är
nödvändig för att mottagandet i kommunen ska fungera över-
huvudtaget.
Alla de intervjuade är inte eniga om värdet av mer detaljerad
information. De som är skeptiska menar att fördomar och ge-
neraliseringar kan få en oönskad spridning om information
lämnas ograverad. Oriktiga uppgifter kan skada både individen
och flyktingarna som grupp. Information om allvarliga hälso-
problem som kan diagnostiseras lämnas redan idag på ett sätt
som de flesta varit nöjda med.
När det gäller informationen om den enskilde flyktingen finns
juridiska hinder i sekretesslagen (1980:100). Dessa måste själv-
fallet respekteras. Läkarintyg och andra konfidentiella uppgif-
ter ska inte lämnas ut till flyktingsamordnare utan vidare. Är
det så att viss sådan information är väsentlig för placeringen,
eller för andra åtgärder som flyktingsamordnaren är ansvarig
för, måste ett samtycke inhämtas från den enskilde före utläm-
nandet av uppgiften. Överföring av väsentlig information måste
fungera om mottagandet ska bli bra. Bristen på relevant infor-
mation kan försvåra, och i vissa fall omöjliggöra, ett tillfreds-
ställande mottagande.  

Förslag: Integrationsverket bör i samråd med Migrations-
verket se över rutinerna för överföring av uppgifter till
kommunerna. Kommunerna skall få bästa möjliga informa-
tion om den enskilde flyktingen, inklusive namn, ålder,
eventuella hälsoproblem och vårdbehov.
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Det råder en bred enighet om behovet av mer information om
flyktingarnas levnadsförhållanden före överföringen till Sve-
rige. Få av kommunerna i den här rapporten hade bered-
skap som motsvarade flyktingarnas behov vid ankomsten. 
Många flyktingassistenter har kommit till insikt om vad läger-
vistelser på 7-17 år kan betyda för en människa först efter att ha
sett tv-reportage i programmet Mosaik. Om den informationen
kommit i rätt tid, skulle assistenterna troligen valt andra
bostadslösningar eller inskolningsplaner. Möjligen skulle de i
ett tidigare skede ha sökt hjälp i sitt arbete av psykiatriker eller
andra specialister.
Så gott som alla länder som tar emot kvotflyktingar är överens
om att utförlig information om flyktinggrupperna bör lämnas
till de mottagande kommunerna. I Sverige sker inte det i till-
räcklig omfattning idag. Det beror möjligen på en rädsla för att
fördomar ska spridas. Svenska myndigheter ska självfallet kun-
na lämna information om ett flyktingläger och hur det påverkat
människorna, liksom allmän information om levnadsstandard,
skolbakgrund och andra förhållanden. Utan dessa uppgifter kan
kommunerna inte förbereda en individuellt anpassad introduk-
tion. 
Vi anser också att det är viktigt att kommunerna upprättar nät-
verk för att på lokal nivå informera om de grupper som ska
komma. I dessa nätverk kan lokal press, föreningar och andra
aktörer ingå.

Åtgärd: Principer bör fastställas för hur information om
flyktinggrupper bäst ska lämnas. Våren 2001 deltar Sverige
i en internationell konferens om mottagande och integra-
tion av kvotflyktingar. Vid konferensen ska dessa frågor
behandlas, och internationella principer fastställas för hur
sådan information bör utformas. 

Har flyktingarna fått tillräcklig 
information om Sverige?
Kvotflyktingarnas kunskap om Sverige är ytterst bristfällig, och
ibland felaktig. Som ett försök att förbättra informationen star-
tades det så kallade Sverigeprogrammet – undervisning i uttag-
ningslägren om svenskt samhällsliv. Syftet har varit att under-
lätta flyktingarnas ankomst och bosättning. Sverigeprogram-
met får erkännande från flera kommuner.
Många nyanlända – både kvotflyktingar och asylsökande – tror
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att Sverige får betalt av FN för att ta emot dem. Denna felakti-
ga information färgar attityder och skapar överdrivna förvänt-
ningar som kan vara svåra att komma till rätta med. Varifrån
uppgifterna kommer är okänt. 
Information från släktingar spelar en viktig roll vid mottagan-
det. Att tas emot av en släkting vid flygplatsen är till stor hjälp,
både för det språkliga mötet och för trygghetskänslan. Det
underlättar också för de flyktingsamordnare som sköter motta-
gandet. Flera kommuner uttrycker sin uppskattning av släk-
tingarnas insatser för varandra, både vid mottagandet och i det
fortsatta livet. Den som har släktingar här har lättare att känna
sig hemma och går framåt snabbare, både socialt och språkligt. 
Kommunerna försöker på olika sätt inviga de nyanlända flyk-
tingarna i livet i Sverige. Studiebesök på vårdcentralen, försäk-
ringskassan och liknande ställen som hör till vardagslivet är
handfasta sätt att informera. Det passar bra inte minst för att
introducera flyktingar som inte kan läsa och skriva. 
Tidig information bör ges på flyktingarnas eget modersmål.
Det är en vanlig erfarenhet hos kommunerna.

Diskussion: Information om det nya landet är svår att ta till
sig i den omvälvande situation en flykting ofta befinner sig
i vid ankomsten till Sverige. Dessvärre är det också svårt att
tillgodogöra sig den till fullo vid informationsmöten i flyk-
tinglägret. Kunskaperna om Sverige varierar naturligtvis
bland flyktingarna och även bland grupper av flyktingar. Ett
antal olika informationsprogram har prövats och med olika
utfall. Att många flyktingar tror att Sverige får medel från
UNHCR för deras fulla uppehälle, och att kommunen eller
staten behåller/gömmer dessa medel, är av allt att döma
mycket försvårande i mottagningsarbetet. Det kan noteras
att detta är ett problem som Sverige delar med andra län-
der, och att det gäller både för kvotflyktingar och andra
personer som sökt asyl i landet.  
Åtgärder: Vikten av information till kvotflyktingar är väl
känd, och Integrationsverket ansvarar för Sverigeprogram-
met för dessa flyktingar. Ett pedagogiskt program som
mentalt och kunskapsmässigt förbereder flyktingen för in-
troduktionen i Sverige behövs. År 2001 ger Integrations-
verket också ut en ny och uppdaterad version av Sverige-
boken, med grundläggande information till nya invånare.
Där klargörs, bland annat, hur flyktingarnas uppehälle i
Sverige finansieras. 
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Förslag: Vi menar att Integrationsverket bör ta en mer aktiv
roll vid delegationsresor och uttagningar, eftersom intro-
duktionsprocessen startar redan då för den enskilde flyk-
tingen. Det är också viktigt att kommuner med erfarenhet
av kvotflyktingmottagande finns med för att förbereda ett
mottagande som är så väl anpassat för gruppen som möjligt.
Integrationsverket ska utveckla Sverigeprogrammet.

Splittrade släkter 
Samtliga kommuners flyktingmottagare säger att den främsta
önskan som nästan alla flyktingar har när de kommer hit, är att
deras släktingar ska få komma efter. Många flyktingar ägnar en
stor del av sin tid och kraft åt att bearbeta myndigheter som de
hoppas ska kunna hjälpa dem att få hit släktingarna. 
Ansträngningarna tar också mycket
psykisk energi. Familjesplittringen
blir därför ett stort hinder för att
människor ska komma igång med sina
nya liv, anser flyktingsamord n a rn a .
Koncentrationen fattas och tankarna
är på annat håll. Det är till och med så
att man skickar delar av det försörj-
ningsstöd man får här i Sverige till de nära och kära som man
vet har det svårt i flyktinglägret. 
Speciellt är många kvinnor fångade i sorg och oro. De har ofta-
re släkt kvar i lägret, eftersom kriterierna för vilka som får läm-
na lägret tillsammans följer mannens härstamning. Kvinnans
ursprungsfamilj har sällan en chans att tas ut enligt nuvarande
regelsystem.
Släkten och den utvidgade familjen har en helt annan social
betydelse i Mellanöstern. Att dela upplevelser och ansvar inom
släkten är en självklarhet.
Många flyktingar har skuldkänslor över att vara ”utvalda” och
ha fått lämna lägret när andra tvingas stanna kvar. Den kvarva-
rande släkten trycker också på via brev och telefonsamtal, vilket
ökar kraven på flyktingen.
Det är också naturligt att människor som delar svåra perioder i
livet kommer att stå varandra nära, och känner sorg över att
skiljas. 
På Migrationsverkets tillståndsenhet har man förståelse för
synpunkterna om att hela släkter borde följas åt, men betonar

”Många flyktingar h a r
skuldkänslor över att ha 
fått lämna lägret när andra
tvingas stanna kvar. ”
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också att man följer sin gemensamma linje med UNHCR.
Enligt den består en familj av föräldrar och barn, eller det som
kallas hushållsgemenskap. Det är dessa som följs åt vid en ut-
tagning. 

Diskussion: Det är naturligtvis svårt att sätta gränserna för
en släkts förgreningar. Självfallet finns kärnfamiljer och
släktband som är starkare än andra. Det är ofta dessa famil-
jer och släktled som beaktas vid påföljande uttagningar.
Med facit i hand är det självfallet bättre om man kan över-
föra hela släkten på en gång. Det låter sig inte göras utan
vidare, men en medveten tillämpning av släktperspektivet
vid uttagningarna är nödvändig för att främja integration. 

Förslag: Sverige och UNHCR har allt att vinna på ytterli-
gare ansträngningar att få med dem som har de starkaste
banden i respektive uttagning. Framför allt måste Sverige
beakta kvinnornas släktingar i större utsträckning, och inte
bara följa de manliga släktleden. 
Enligt uppgift tar USA:s delegationer redan idag hänsyn
till kvinnornas släkt när uttagningar genomförs. 
Familjerna ska också vid uttagningen klart informeras att
endast de som är uttagna är den del av släkten som får uppe-
hållstillstånd.

Flyktingar från
Rafha har i bild-
terapi i Karls-
hamn målat
minnen från
lägertiden som
ett första steg
mot att bearbeta
känslorna. 
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Sviter efter krig och tortyr 
Många av de flyktingar som kommit 1996-98 mår sämre, är
mer passiviserade och psykiskt nergångna än de som kom från
samma läger 1995. Bidragande orsaker till detta kan vara den
nedbrytande känslan av att ”bli över” vid uttagningarna, samt
det faktum att personen faktiskt suttit några år till i lägret. 
Andra faktorer än tiden spelar också in. Utbildningsbakgrund
är en av de viktigaste, menar många handläggare. Likaså moti-
vationen – den som varit politiskt aktiv och upplever sig ha
kämpat för en viktig fråga har ofta klarat lägervistelsen bättre
än den som känt sig som ett offer.
Många som arbetar med kvotflyktingar har önskat en allmän
information om själva lägren. Det skulle ge större förståelse för
flyktingarnas bakgrund, och öka möjligheterna att ta emot dem
på bästa sätt, menar man.
För krigs- och tortyrskadade flyktingar verkar tillgången på
behandling vara god för större kommuner med närhet till re-
gionsjukhus. De mindre kommunerna får klara sig mer på egen
hand, men anser oftast att de kunnat erbjuda adekvat hjälp. 
Begreppet psykiatri är laddat för många flyktingar. Det kan ta
tid och många samtal innan den sjuke är mogen för att ta emot
vård. Även sjukvård och läkare över huvud taget kan ha en
negativ laddning för flyktingar med traumatiska minnen, till
exempel av tortyr som utförts av läkare i landets tjänst.

Diskussion: Grundprincipen för den svenska sjukvården är
att den ska finnas för alla på lika villkor. Men människor
med svåra trauman efter upplevelser av krig och tortyr kan
sällan få hjälp i den reguljära vården. Därför är det av stor
vikt att det finns specialbehandling att tillgå. Det är olyck-
ligt att flera av de enheter som har erfarenhet av behandling
av krigs- och tortyrskadade trots detta står inför en plane-
rad nedläggning. 

B o s ä t t n i n g
Myndigheterna kan idag helt styra var familjer som kommer via
flyktingkvoten ska bosätta sig. Integrationsverket väljer ut en
lämplig kommun, och kommunens flyktingsamordnare utser
ett bostadsområde åt familjen. Endast de familjer som har an-
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höriga på en särskild ort har möjlighet att styra var de ska bo.
Rutinerna för bosättning av flyktingar ger samordnarna ett oer-
hört ansvar. I de flesta kommuner saknas tydliga riktlinjer för
hur boendesegregation ska stävjas. Flyktingsamordnarna får
agera efter eget gottfinnande i brist på politiska beslut. Några
berättar hur de stärker segregationen mot sin egen vilja, efter-
som privata hyresvärdar vägrar släppa lägenheter till flyktingar.
Eftersom politisk uppbackning saknas fortgår processen – att
flyktingar hänvisas till allmännyttiga bostadsföretags lägen-
heter. Ingen orkar ta konflikten med de privata värdarna.
En studie i Karlstad visar att flyktingars åsikter klart skiljer sig
åt angående vilka bostadsområden som är tilltalande. 
Många av familjerna som kommit har varit ”stora” enligt mo-
derna svenska mått. Få hyreslägenheter är utformade för famil-
jer med 5-10 barn. Några kommuner har slagit ihop angrän-
sande lägenheter för att skapa utrymme. Andra har hittat villor
och bostadsrätter som sedan hyrs ut till flyktingarna. 

Förslag: Möjligheterna att påverka flyktingars sekundär-
flyttning till andra orter än storstäderna är begränsade. Det
här är ett problem som gäller för alla invandrare liksom för
svenskar. Landsbygden avfolkas. Sverige har ingen riktigt
bra modell för att få vare sig arbetsgivare eller arbetstagare
att flytta till glesbygden. Framför allt är detta svårt att lösa
genom flyktingpolitik. Rätten att bosätta sig där man vill
måste bestå, och den ska gälla alla som är folkbokförda i
landet. Däremot kan självfallet mer göras med information.

Eftersom många
kommuner sak-
nar tydliga rikt-
linjer för hur
boendesegrega-
tionen ska för-
hindras, läggs ett
stort ansvar på
samordnarna.
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Att Sverige har samma standard på grundskolor, vårdcent-
raler och annan allmän service även utanför storstäderna är
något som faktiskt måste betonas. Sådan spridning av ser-
vice är mindre vanlig i andra länder, och många flyktingar
blir positivt överraskade över servicen långt uppe i Norr-
land. Många kvotflyktingar trivs verkligen på dessa orter
och med människorna där. Information om deras goda erfa-
renheter bör spridas till fler.
Å andra sidan har kvotflyktingar ibland särskilda behov som
många kommuner inte har tillräckliga resurser för att till-
godose. Det är därför viktigt att bosättningshandläggarna
vid Integrationsverket får tillgång till adekvat information
om både kommunens resurser och den enskildes behov och
förutsättningar.
Integrationsverket har nu producerat ett sådant material,
”Introduktion och bostadsorter”. Materialet beskriver vad
valet av en speciell bostadsort kan innebära för en persons
framtida försörjning och delaktighet.

Att möta barn    
Många av barnen är födda i flyktingläger, och har inte sett
något annat sätt att leva. Andra har kommit till lägret efter att
ha flytt från sina hem tillsammans med föräldrarna. Många bär
på svåra minnen.
Gemensamt för kommunernas mot-
tagande är att alla flyktingbarn ska ha
en egen introduktionsplan, pre c i s
som de vuxna. Själva samtalen när
planen upprättas är viktiga, då får bar-
net berätta sin version av det som
hänt familjen. Ofta berörs hela famil-
jens situation i samtalen. Många föräldrar blir förvånade över
att barnen kommit ihåg så mycket av det som hänt.
För de minsta barnen har flera kommuner anordnat verksam-
het för mammor och barn tillsammans. Det har varit bra inte
minst för mammorna, som många gånger har lättare att ta till
sig det nya i den avspända atmosfären tillsammans med barnen. 
Barn som är stora nog att själva delta i förskoleverksamhet eller
skola, får i de flesta fall börja med en övergångsperiod i någon
form av förberedelseklass. I princip handlar det om vanlig för-
skoleträning, med tonvikt på att lära språket. 

”Flera kommuner har 
uppmärksammat att 
barnen inte verkar vana 
vid att leka.”



140 Trygghetens gränser – kvotflyktingars mottagande i Sverige 

Flera kommuner har uppmärksammat att barnen inte verkar
vana vid att leka. Spontana pojklekar handlar mest om krig.   
Det finns i en del kommuner en oro för tilltagande problem
med pojkar som kommit från flyktingläger de senaste åren,
bland annat till Umeå. Skolan där letar efter nya sätt att ta sig
an dem. Särskilda insatser sätts också in i området Backlura i
Nynäshamn. Socialarbetare har framgångsrikt vänt utveckling-
en för ett antal tonårskillar. Kärnproblemet är att de unga sak-
nar tillit till vuxenvärlden, menar man.
Också i Borås arbetar man med pojkar i riskzonen, och även
med deras föräldrar. Det är nödvändigt att pojkarna själva får
en relation till samhället för att inte ta över mönstret av frust-
ration och utanförskap till nästa generation när de själva får
barn, säger ungdomsledaren.
I Karlstad anordnades projektet Bildverkstaden för traumatise-
rade flyktingbarn. Där framkom att det är viktigt att skolhälso-
vården kartlägger hur alla flyktingbarn mår. I Karlstad upp-
täcktes flera fall där barnen upplevt traumatiska händelser som
varit helt okända för skol- och fritidspersonal. Andra barn, som
man trott kommit från krigszoner, hade istället varit helt sko-
nade från svåra upplevelser.
De flesta barn som genomlevt svåra trauman som flyktingar
hämtar sig bra i sitt nya värdland. Att så många klarar sig utan
bestående psykiska symtom beror på barnens förmåga att an-
passa sig och bearbeta känslor. Psykologer kallar förmågan för
”coping”. 
En ny studie bland flyktingfamiljer i Karlstad granskar tre ”co-
ping”-strategier som oftast nämns av barnen själva: förnekande,
återförening, hopp om själslig ro någon annanstans.
Kommuner som tar emot kvotflyktingar som genomlevt svåra
traumatiska händelser måste stödja hälsosamma ”coping”-stra-
tegier hos familjerna. Det är en viktig del av integrationen,
både för barnen och de vuxna. 

Förslag: Familjer med svåra erfarenheter måste få hjälp för
att klara föräldrarollen. De kunskaper som studien i Karl-
stad gett bör tas tillvara. 
Skolhälsovården bör särskilt beakta de barn som kan tänkas
lida av traumatiska upplevelser, och också uppmärksamma
de tysta flickornas situation.
Statens Institut för Handikappfrågor i skolan har under
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1999 gett ut boken boken Mötesplats Sverige, funktions-
hinder och kulturmöten. Studien påvisar att antalet barn
med invandrarbakgrund har ökat inom särskolan. Det bör
utredas varför denna siffra är så hög.

Utbildning och arbete
Många av de 2500 människor som kommit till Sverige från
flyktingläger i Irak och Saudiarabien har aldrig fått mer än nå-
got års skolundervisning. 
I Sverige är det mycket svårt att skaffa arbete och att delta i
samhällslivet om man inte kan läsa. Sverige har valt att ta emot
hundratals människor som saknar den baskunskapen. 
Men solidariteten innebär också att familjerna måste få chans
att fungera i svensk vardag. Alla kommuner i undersökningen
berättar att de blivit överrumplade av den låga utbildningsnivån
bland flyktingarna från Al-Tash och Rafha. Ingen kommun 
hade personal med särskild kompetens i alfabetisering. Olika
metoder har prövats på de skilda orterna – dessa redovisas i
rapporten. 

I Lycksele har 
sfi-lärarna Sonja
Gustafsson, 
Ann-Katrine
Flodin-Mena och
Kenneth Helde-
stad lärt sig att
möta sina vuxna
elever som en
del av ett större
kollektiv.
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Alfabetisering har tidigare varit en marginell företeelse i kom-
m u n e rna, och bara handlat om någon enstaka person. Nu mö-
ter lärarna hela grupper som saknar träning i att läsa och skriva.
Kommunerna ställer frågan om målen för introduktionen ska
bli mer verklighetsanpassade för de här människorna. Eller om
samhället ska erbjuda större resurser för en längre och mer va-
rierande introduktion. Det behövs, menar kommunerna, om
analfabeter ska ha en rimlig chans att bli delaktiga och självför-
sörjande. 
I propositionen Sverige, framtiden och mångfalden – från
invandrarpolitik till integrationspolitik (prop 1997/98.16) står
följande om att den tvååriga introduktionsperioden:
”För en del är dock två år inte tillräckligt lång tid för att uppnå
den basnivå som introduktionen syftar till. Det gäller framför
allt de personer som har mycket kort skolbakgrund…” 

Utbetalningen av schablonersätt-
ning sker under två år. Denna ord-
ning, tillsammans med en text i pro-
positionen om att basen för det fort-
satta livet i Sverige bör kunna erhål-
las inom två år, har bidragit till en
allmän uppfattning om att introduk-
tionsperioden alltid ska vara två år.
Det är helt klart att avsikten med

introduktionen ska vara att deltagarna blir självförsörjande. I
vissa fall kan det ta mer än två år.
Människor som aldrig har haft en dagstidning hemma på köks-
bordet, som knappt haft tillfälle att hålla i en penna eller en
färgkrita, och som bara hjälpligt kan tyda siffror som står på
bussen, har det inte lätt i IT-samhället. De möter också hinder
i skolan eller vid arbetsförmedlingen. På ett halvsekel har det
svenska samhället upphört att räkna med analfabeter i varda-
gen. Skoltester och profiltester i utbildningsväsendet och vid
arbetsförmedlingar sorterar obönhörligen ut dessa människor
och förringar deras kompetens. De är naturligtvis inte obegå-
vade. Många har helt andra kvaliteter, social kompetens och
exempelvis imponerande minneskapacitet. Testerna är blinda
för den typen av begåvning och praktiska kunskaper.
För vissa av dessa människor är vägen till självförsörjning sär-
skilt svår. Kvinnan med många barn står inför en full arbetsdag
i hemmet varje dag. I hennes hemland har tanken att hon skul-
le arbeta utanför hemmet aldrig ens förts på tal. För dessa kvin-

”M å n g a har helt andra
k v a l i t e t e r, social kompetens
och exempelvis imponerande
m i n n e s k a p a c i t e t . ”
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nor kommer gängse arbetsmetoder i Sverige inte att leda till
målet. Detsamma gäller många andra personer som, av olika
skäl som redovisats i rapporten, tappat fotfästet i detta för dem
radikalt annorlunda samhälle. Ålder är ett relativt begrepp, och
den som är gammal i ett samhälle betraktas i ett annat som
medelålders.  Det finns även ett stort antal personer som – utan
att vara i vår mening arbetsoförmögna – lever med svåra min-
nen och traumatiska upplevelser som, tillsammans med oför-
mågan att kunna läsa och skriva, har ett närmast ouppnåeligt
stort steg att ta för att komma ut på arbetsmarknaden.

Inte rimligt med längre introduktionstid
Sverige har vid internationell jämförelse en mycket lång intro-
duktionstid. Det är därför svårt att förorda en generell förläng-
ning av introduktionen. Det gäller även för den typ av kvot-
flyktingar som redovisas i denna rapport. I andra länder där
man tagit emot människor med liknande bakgrund och erfa-
renheter, inklusive analfabeter, har merparten lyckats få arbete
inom 6-12 månader. Det är visserligen svårt att jämföra länder
med radikalt olika regler och ekonomiska förutsättningar, men
vi bör dock ta vara på andras erfarenheter. Man har i USA,
Australien och Kanada t ex erfarenheten att långa introduk-
tionstider motverkar sig själva. Istället för att stärka individens
initiativkraft, blir introduktionen en sorts karantän, en från ar-
betslivet isolerad tillvaro. 

Diskussion: Tanken med den modell vi har i Sverige är att
flyktingen ska samla kraft i många månader för att klara sig
över de otaliga hinder som blockerar vägen till arbetsmark-
naden. Vi behöver istället vända på perspektiven och sänka
hindren, så att man tar sig ur denna isolering innan det är
för sent.  

Nynäshamn har
prövat många
olika sätt att
stödja kvinnorna.
Integrations-
samordnare
Kerstin Samuels-
son och social-
sekreterare
Maria Fernström
i Nynäshamn.
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Förslag: Ett hinder som måste sänkas är kravet på svensk-
k u n s k a p e r. I länder med större erf a renheter av mångfald i
arbetslivet har man lärt sig att det finns många arbeten som
egentligen inte kräver särskilt stora språkkunskaper. Att små
språkförbistringar för det mesta inte är några större pro b l e m
kommer vi att inse och få vänja oss vid, vare sig vi vill eller
inte. Rörligheten över gränserna kommer knappast att
minska. Alla sätt att påskynda den tillvänjningspro c e s s e n
gagnar arbetssökande nykomlingar i landet.  

Nätverk och frivilligorganisationer
De lokala nätverk som finns måste utnyttjas bättre. Där kvot-
flyktingarna bor finns föreningar, klubbar, frivilligorganisatio-
ner, kyrkor, frikyrkor, småföretag och invandrarorganisationer
som har både vilja och kompetens att stödja nyanländas aktiva
ansträngningar att hitta jobb och skaffa nya kontakter. Rege-
ringen har i olika sammanhang framhållit vikten av att ta med
frivilligorganisationerna i arbetet med mottagande av asylsö-
kande och flyktingar. Det betonas även av UNHCR, EU och av
European Council on Refugees and Exiles, ECRE. I Sverige är

dock det formella ansvaret mycket
tydligt utlagt på stat, kommun och
landsting, och det har varit svårt att
föra ut det på privata aktörer. Allt
talar för att frivilliga krafter och
initiativ behövs i integrationsarbetet. 
Något måste göras för att fullfölja den
inriktning som rekommenderas. Even-
tuellt kan detta göras genom en

u t t rycklig bestämmelse i lag, jfr 2 § lagen (1994:137) om motta-
gande av asylsökande m fl samt proposition 1993/94: 94 s 29 f.
I sammanhanget bör även framhållas att flyktingarna själva
måste tas med i introduktionsarbetet i kommunerna, på arbets-
förmedlingarna och inom de frivilligorganisationer som vi
menar bör ges en större roll i allt detta arbete. Att flyktingarna
anställs eller får uppdrag inom dessa ramar, är något som beto-
nas starkt i internationella sammanhang. Det fastslås i ECRE:s
principer för integration (Good Practice Guide on the Integ-
ration of Refugees in the European Union, 1999), inom EU:s
olika PHARE-Horizontal program och i arbetet med den in-
ternationella kvotflyktingkonferens som finns knuten till denna
rapport.  

”De lokala nätverk
som finns måste 
utnyttjas bättre. ”



145Sammanfattning och förslag

Förslag:  Erfarenheter från andra länder visar att flyktingar-
na har goda nätverk, och att de ofta är bäst skickade att lotsa
nyanlända ut i samhället. Man måste alltså jobba mycket
mer med att lokalisera ett nätverk kring den enskilde flyk-
tingen/familjen. 
Introduktionsplanen har vidare visat sig vara viktig för flyk-
t i n g a r, enligt den NKI-studie som Integrationsverket
genomfört. Att utforma ett individuellt introduktionspro-
gram för den enskilde med nätverk, kompetens och möjliga
vägar för att nå ett uppställt mål, är ett instrument som
kommunerna bör utveckla.

Många invandrare har varit entreprenörer och småföretagare.
Det är därför viktigt att undanröja olika hinder för nya företags
etableringar, till exempel genom bättre finansieringsmöjlighe-
ter, regelförenklingar med mera. 

Förslag: Flyktingarnas egna ansträngningar bör understöd-
jas i större utsträckning än vad som görs idag. Etablerade
flyktingar som engagerats i mottagningsarbete har visat sig
vara duktiga på att hjälpa nyanlända flyktingar att starta
eget. Ett alternativ kan vara faddersystem där flyktingar
med egna erfarenheter av att starta småföretag delar med
sig av sina kunskaper. Försök av dessa slag bör uppmuntras.

Kvotflyktingar
med snickeri-
kunskaper har
framgångsrikt
renoverat en
Norrlandsgård i
Luleå.
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Vägar in i arbetslivet
Internationellt betonas vikten av tillgången till förenklade vä-
gar in i arbetslivet. 
Jämfört med de allra flesta länder i både öst och väst, har Sve-
rige påfallande få okvalificerade arbeten. 

Diskussion: Ett sätt att öka chanserna för flyktingar och ar-
betslösa att komma in på arbetsmarknaden är att i högre
grad uppmuntra till praktikplatser, lärlingsmodeller och
mentorskap. En kortare praktik kan innebära att den enskil-
de får chans till både språkträning och kontakter för fram-
tiden. 
En mer differentierad syn på de flyktingar som kommer hit
med olika kvalifikationer i bagaget, skulle öka dynamiken
och mångfalden på arbetsmarknaden.
Vi måste ta tillvara de människor som har högre utbildning,
och även de som saknar utbildning men har en gedigen
praktisk yrkeserfarenhet. Ett hinder som möter många flyk-
tingar med utbildning är de utdragna evalueringsprocedu-
rerna. Genom att påskynda den processen förkortas också
vägen ut till arbetsmarknaden.
Daglig omväxling mellan undervisning och praktisk språk-
övning på en arbetsplats ger god pedagogisk utdelning. Ny-
anlända lär sig språket snabbare tack vare variationen.
Kommuner betonar värdet av att snabbt få jobba efter an-
komsten, inte bara som ett stöd för språkinlärning. 

Samordnarna påpekar att introduktion är en dubbelsidig pro-
cess. Flyktingar behöver vänja sig vid svenska förhållanden.
Men människor i närsamhället behöver också bekanta sig med
en ny grupp invånare. 
Arbete erbjuder även andra fördelar – den som haft en anställ-
ning kan räkna med fortsatt hjälp från arbetsförmedlingen och
få rätt till arbetslöshetsersättning via a-kassa. Arbete ger, kort
sagt, inträde till det svenska välfärdsystemet.
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Ambitiöst arbete i kommunerna
I de kommuner som ingår i rapporten bedrivs idag ett ambitiöst
och kreativt arbete. 
Många flyktingsamordnare slåss mot en snäv budget, ovilliga
hyresvärdar och en statisk arbetsmarknad. Trots detta uppvisar
man många goda exempel. 
Kommunerna noterar att de kvotflyktingar som kommit de
senaste åren har varit mer resurskrävande än tidigare mottagna
grupper. På grund av bland annat lägre utbildningsnivå och
längre lägervistelse krävs allt större resurser för att åstadkom-
ma en individualiserad introduktion med fortsatt hög ambi-
tionsnivå. 

Diskussion: Integrationsverket anser att kommunerna gör
stora insatser och uppvisar en mångfald av lösningar i för-
hållande till sina resurser.
För att stödja kommunerna behövs förändringar på system-
nivå som undanröjer hinder och skapar nya lösningar och
metoder, inte minst för att främja en mer dynamisk arbets-
marknad för nyanlända.
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Bilaga 1

Ett sammandrag av Kjerstin Almqvists rapport:

Vidgade psykosociala ankomst-
i n t e rvjuer för att underlätta tidiga
insatser i kvotflyktingfamiljer

Ett projekt i samarbete mellan FlyktingCenter,
Landstinget i Värmland, Flyktingmottagningen i Karlstad 
och Flyktingmottagningen i Kil

Kommuner i Värmland har tagit emot kvotflyktingar sedan år
1992. De flesta har varit kurder från Al-Tashlägret i Irak, och
irakier från Rafhalägret i Saudiarabien. 
För att öka kunskapen om kvotflyktingarna som grupp och på
ett tidigt stadium upptäcka vilka av individerna och familjerna
som behövde särskilt stöd, startades 1997 projektet ”Vidgade
psykosociala ankomstintervjuer för att underlätta tidiga insatser
i kvotflyktingfamiljer”.
I undersökningen deltog alla kvotflyktingar som togs emot i
Karlstad och Kil under 1997. De vuxna bestod av 16 mammor,
16 pappor och 15 unga ogifta vuxna. Av barnen var 32 skolbarn
och 28 förskolebarn. Familjerna hade i snitt 4,7 barn, 38 pojkar
och 22 flickor.
Merparten var iranska kurder. När kriget bröt ut mellan Iran
och Irak 1980 tvingades de fly från sina små byar, eller tvångs-
evakuerades av den irakiska armén. Efter ett år i tältläger i
norra Irak, internerades de iranska kurderna i det stora lägret
Al-Tash, 10 mil väster om Bagdad. 46 av barnen i undersök-
ningen är födda där, liksom tre av de unga vuxna.
Tre av familjerna var irakier som vid Gulfkriget 1991 flytt mot
Kuwait och därifrån förts till Rafhalägret i Saudiarabien. Tre av
barnen var födda i det lägret.
Samtliga kurder var soranitalande, elva av irakierna hade ara-
biska som modersmål.
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Projektets uppläggning
Samtliga familjer besöktes i hemmet av personal från Flykting
Center tillsammans med familjens flyktingsamordnare och
tolk. Båda föräldrarna skulle vara hemma vid besöket, och de
fick då ta ställning till om de ville vara med i undersökningen
eller inte. Hembesöken uppskattades mycket, och alla tackade
ja till att delta.
De planer som funnits på att använda en del standardiserade
test övergavs snabbt när det visade sig att nästan alla kvinnor
och flera män var analfabeter. Hänsyn togs också till att samtli-
ga var ovana vid abstrakta presentationer.

Kartläggning
Kartläggningen började med en så kallad Familjeintervju. Frå-
gor om familjen, bakgrund, lägertid, livet i Sverige, hälsotill-
stånd och framtidsdrömmar besvarades av alla över 16 år.

Föräldraintervju
Samtliga föräldrar intervjuades enskilt om sina barn i skolål-
dern, ca 30 minuters samtal om varje barn. 
Föräldrar till förskolebarn intervjuades på barnavårdscentralen
i samarbete med sin bvc-sköterska. Genom att göra sköterskor-
na delaktiga, stärktes nätverket runt varje familj.
På barn som var äldre än fyra år genomfördes en enkel barn-
observation och barnintervju. Frågorna om barnen handlade
om utveckling, bakgrund och hälsa.

Skolbarnsintervju
Alla skolbarn intervjuades var för sig i skolans lokaler. Förutom
att svara på frågor fick barnen rita och bygga sin familj av små
träfigurer. I intervjun pratade man om självbild, bakgrund, livet
i Sverige, familjen och hälsan. Även barnens lärare fick fylla i
ett frågeformulär om varje barn.

Bearbetning och åtgärder
De inkomna uppgifterna sammanställdes och bearbetades på
olika nivåer. Mest angeläget var att snabbt kunna ge stöd till
dem som visade sig vara i behov av särskild vård.
U p p g i f t e rna från kartläggningen sammanställdes också på
gruppnivå för att ge en bild av vad som kännetecknar familjer-
na från Al-Tash respektive från Rafha och dem som kom via
Turkiet. De uppgifterna användes sedan för att informera flyk-
tingsamordnare, lärare och barnomsorgspersonal om de livs-
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villkor som familjerna hade bakom sig. En statistisk bearbet-
ning gjordes av bakgrundsuppgifter (som traumatisk expone-
ring, separationer och socialt nätverk), och aktuella hälsotill-
stånd för barn och vuxna. 

Tidigare livsvillkor
Så här berättar flyktingarna om sina liv före ankomsten till
Sverige.

Kurder från Al-Tashlägret i Irak
Detta var den största gruppen, 83 personer, som kom till
Karlstad och Kil 1997. De flesta hade tillbringat ca 17 år i läg-
ret, dvs sedan krigsutbrottet Iran-Irak. Några män hade anslutit
sig senare. De hade först levt som kurdisk gerilla, peshmerga, i
norra Irak. De flesta männen hade någon gång i livet varit sol-
dater eller peshmerga.
Nästan alla hade vuxit upp på landet, många kom från jordbru-
kande eller boskapsskötande familjer. Så gott som alla kvinnor
var analfabeter. Ett par av de äldsta männen saknade läs- och
skrivkunskaper. Mycket få hade kunskaper jämförbara med
svensk grundskolekompetens.
Deras beskrivningar av livet innan krigsuppbrottet var ofta
vaga. De som var yngre än 14 år när de tvingades bort från sina
hem, hävdade att de inte hade några minnen alls från uppväx-
ten. Några av dem beskrev tydliga posttraumatiska minnen och
symtom som hängde ihop med att de sett när människor mör-
dades eller skadades i samband med att de flydde från byn. 
I Al-Tash fick man bygga sin egen bostad av soltorkad lera. Det
var mycket varmt om sommaren, ofta över 40 grader. Många
hade air-conditionanläggningar, men de fungerade bara några
timmar när elektriciteten var igång. De måste också fyllas med
vatten som man fick bära från floden eller sjön.
Barnen beskrev en fri och spännande tillvaro med relativ trygg-
het. De fick leka fritt och hade många vänner. Den som inte
kunde sitta still i skolan, fick på lärarens uppmaning gå hem och
växa till sig. Eftersom man bodde i storfamiljer fanns det alltid
någon vuxen hemma, och föräldrarna upplevde sig inte bundna
av föräldraansvar. En pappa uttryckte det så här: att fostra två
barn i Sverige är som att fostra tio i Al-Tash.
Men barn beskrev också risker med det fria livet. Gängbråk,
mobbning och misshandel förekom mellan barnen. Flera barn
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berättade om olyckshändelser där barn skadats eller omkom-
mit. Bristen på mat och medicin drabbade barnen särskilt hårt.
Efter puberteten fick inte flickorna längre röra sig fritt. De
beskrev hur livet förändrades och blev mycket tråkigare. Det
var vanligt att gifta sig tidigt och få många barn.
Relationerna mellan människor brutaliserades på många sätt av
livet i Al-Tash. Det sociala trycket hårdnade, bråk mellan famil-
jer och gäng beskrevs som mycket vanligt. Till exempel togs
bruket med kvinnlig omskärelse upp i vissa familjer, trots att det
är en främmande företeelse för dagens kurder.
Det fanns två skolor i lägret, en allmän och en privat där man
fick betala för undervisningen. Efter sjätte klass fanns en teore-
tisk möjlighet att studera vidare i staden, men ingen av ungdo-
marna hade gjort det. Några hade prövat, men eftersom all
undervisning skedde på arabiska och de också kände sig oväl-
komna slutade de snart.
Föräldrarna beskrev barnens skolgång som mycket bristfällig,
vilket stämmer bra med jämförelserna med svenska barn. Näs-
tan alla barn i skolåldern är dock läs- och skrivkunniga.
Språket i Al-Tash förhåller sig till hemspråket sorani ungefär
som ”Rinkebysvenskan” förhåller sig till svenskan. Dialekten är
också mycket begreppsfattig, vilket försvårar svenskinlärning-
en.
Samtliga vuxna beskrev livet i lägret som det svåraste de varit
utsatta för. Brist på mat, vatten, hygienartiklar, sjukvård, bra
skolgång, sysselsättning och försörjningsmöjligheter, brist på
hopp för framtiden osv.
Kvinnorna betonade ofta hur tungt det varit att bära hem
vatten. Att inte få mediciner och hjälp till sjuka barn beskrevs
av flera kvinnor som det allra värsta. Männen tyckte att hunger
och att inte kunna skaffa nog med mat till barnen var det svå-
raste. De hade möjlighet att lämna lägret för att försöka försör-
ja sin familj. Den knappt tilltagna ranson som alla familjer fick
räckte inte. Inflationen under 90-talet urholkade bidraget, 120
dinarer/familj, så att det ”bara räckte till ett kilo tomater istäl-
let för en månads mat för en familj”. Men det var svårt att tjäna
pengar, och det plågade männen mycket.
Mest positiva till Al-Tash var barnen, som inte hade något
annat att jämföra med.
13 kurder hade levt i norra Irak och via uppsamlingsläger i
Turkiet kommit till Sverige. De hade tvingats lämna sin byar i



152 Trygghetens gränser – kvotflyktingars mottagande i Sverige 

gränslandet mellan Iran och Irak vid krigsutbrottet 1981. Men
de hade efter flykten ändå levt ett liv ganska likt det tidigare. De
hade kunnat försörja sig, bott i området Kurdistan och behållit
egna seder och normer. Deras liv hade dock varit fyllt av
påfrestningar, framför allt på grund av kurdernas situation och
politisk förföljelse. Männen var aktiva peshmerga. Även den här
gruppen fick allt svårare att försörja sig på grund av den infla-
tion som blev följden av FN:s ekonomiska sanktioner mot Irak.

Irakier från Rafahlägret i Saudiarabien
11 av kvotflyktingarna var arabisktalande irakier, ursprungligen
från södra Irak. De hade haft det bättre ställt före kriget, med
stora gårdar och frukt- och grönsaksodlingar. Den ekonomiska
standarden var god, och både flickor och pojkar gick i skolan. 
Gruppen hade utsatts för mycket svåra upplevelser, både krig
och förföljelse och i Rafhalägret. Eftersom de varit politiskt ak-
tiva hade de förföljts under många år. Flera av männen hade
utsatts för tortyr. Hemmen var skövlade och familjerna fick leva
i flykt inom landet. När Gulfkriget tog slut 1991, anslöt de sig
till de irakier som flydde mot Kuwait. 
Efter uppsamlingsläger i Kuwait med svåra villkor, fick de hjälp
av de allierade styrkorna och placerades i Rafhalägret, beläget i
öknen utanför Riyadh i Saudiarabien. De hade alltså utsatts för
betydligt mer traumatisk stress av organiserat våld än de kur-
diska kvotflyktingarna. 
Rafhalägret var i vissa avseenden sämre än Al-Tash. Beläget i
den saudiska öknen, helt avspärrat från omgivningen, bevakat
och styrt av saudisk militär. Ingen tog sig in eller ut utan till-
stånd. Som mest fanns 33 000 flyktingar registrerade.
De första åren skakades lägret av stora oroligheter. Upproren
slogs dock ned av militärpolisen och stämningen blev lugnare.
Men bristen på sysselsättning födde tristess och frustration.
Bostäderna var enklare tält eller skjul. Kvinnorna måste vara
beslöjade om de vistades utanför tälten. Barnen måste hållas
inne. Sjukvården var dålig, men tillgången på mat och vatten
god.

Resultat av kartläggningen
De sociala nätverken har stor betydelse för livet i Sverige –
umgänget med familjen, släkten och andra kurder var basen för
den sociala tillvaron. Samtliga beskrev att närheten till de anhö-
riga var det viktigaste i deras tillvaro i exilen. I flera av famil-
jerna från Al-Tash hade männen kämpat tillsammans som
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peshmerga och tillhörde samma parti. De kontakterna var för
några lika viktiga som släktbanden.
Eftersom Karlstad tagit emot kvotflyktingar under flera år,
prioriterade man inflyttning av anhöriga när nya grupper togs
emot. Kurderna från Al-Tash hade därför ett ganska stort nät-
verk med anhöriga och vänner omkring sig redan vid ankoms-
ten. 
Barnen hade sällan några svårigheter med kamrater, enligt för-
äldrarna. När barnen svarade själva beskrev de en mer bekym-
mersam situation. 25 procent berättade hur de mobbades av
andra kurdiska barn.
Irakierna från Rafha hade inte samma sociala nätverk. Ensam-
het och utanförskap beskrevs också som stora problem av dessa
flyktingar.
Alla vuxna saknade någon nära anhörig. 70 procent hade en
eller flera mycket nära anhöriga kvar i Al-Tash eller Rafha.
Detta faktum utgjorde en stor belastning. Saknad, oro och
tryck från de anhöriga plågade flyktingarna. Mödrar som hade
vuxna barn kvar var helt fixerade vid sin oro. Också att ha sina
föräldrar kvar medförde problem. Flera mammor var ovana vid
att ta hand om barnen på egen hand. Svärmor eller mamma
hade stått för mycket av barnens fostran. Flera barn fick inte
den vård de behövde för att deras mamma tillbringade dagarna
med att gråta och oroa sig. De äldsta hemmavarande döttrarna
– även om de var relativt unga – fick ta mycket ansvar för hus-
hållet.
Separationer från anhöriga var den enskilda orsak som var star-
kast kopplad till psykisk ohälsa bland de vuxna.
Också barnen drabbades av separationer. 13 procent hade läm-
nat en person i lägret som av föräldrarna beskrevs som barnets
psykologiska förälder, ofta mormor eller farmor.

Bakgrund och utbildning
De flesta av de vuxna hade vuxit upp på landsbygden eller i små
byar. Drygt hälften tyckte att de haft en bra uppväxt, medan
resten upplevde att problem orsakade av förtryck, ofrihet och
fattigdom varit dominerande. Många av männen hade väckts av
den muslimska revolutionen, sökt sig till revolutionära grupper
och fått del av ett annat sätt att tänka. Det präglades deras sätt
att beskriva uppväxten, medan kvinnorna mest berättade om
livet kring jordbruket och bygemenskapen.
Utbildningsnivån i gruppen var låg. Alla kurdiska kvinnor över
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25 år och de äldsta kurdiska männen var analfabeter. Detta
ställde till stora problem i anpassningen till svenska förhållan-
den. Lärarna i sfi är ovana vid att undervisa analfabeter, och
många av eleverna klagade över att de hade svårt att följa med.
Koncentrationsproblem var vanliga, liksom förmågan att min-
nas vad man gått igenom på lektionerna. Barnen kom att ta
över allt mer av kontakten med samhället, vilket bäddade för
problem med undergrävd föräldraauktoritet.
När skolbarnen själva kommenterade skillnaden mellan skolor-
na i lägret och i Sverige, var det alltid till fördel för deras nuva-
rande skola.

Arbete och sysselsättning
Fåruppfödning och enklare jordbruk hade varit försörjningen
för många. Några få hade haft arbeten som krävde yrkesutbild-
ning, till exempel svetsare, elektriker och lärare. Kvinnorna
hade tagit hand om barnen och sysslat med enklare hantverk.
I Rafhalägret fick flyktingarna mat och annat de behövde, men
i Al-Tash var männen tvungna att försöka hitta extrainkomster
för familjens överlevnad. De som hade yrkesutbildning kunde
få arbete i staden, andra försörjde sig på till exempel fiske och
enklare handel.
Svårigheterna med försörjningen gjorde att även pojkarna för-
sökte hjälpa till, till exempel som skoputsare eller hårklippare.
Flickorna tog efterhand som de växte upp ett allt större ansvar
för yngre syskon och hushållet. Kvinnorna blev på det viset
avlastade.

Utsatthet för våld och fara
Graden av utsatthet för våld eller fara hängde tydligt samman
med kön, ålder och ursprungsland. Männen råkade mer illa ut,
eftersom de deltagit i krig eller utsatts för politisk förföljelse.
Några få av de kurder som flytt hembyarna vid krigsutbrottet
mellan Iran och Irak 1980, hade ännu 20 år efteråt plågsamma
minnesbilder och mardrömmar av lemläsade och döda männis-
kor, anhöriga och grannar. Några av de yngre männen, som
varit peshmerga under senare år, hade tydliga posttraumatiska
symtom.
Bland irakierna var posttraumatiska symtom mer uttalade och
intensiva än bland kurderna. Fler hade varit utsatta för politisk
förföljelse, fängelse och tortyr. Även kvinnor och barn hade fått
utstå stora umbäranden, levt under jorden och utsatts för
beskjutning. 
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Även tiden spelar in, irakiernas flykt ägde rum tio år senare än
kurdernas. Händelserna ligger alltså närmare i tiden.
Barnen hade till största delen skonats från svåra upplevelser av
våld eller fara, enligt föräldrarna. 90 procent var födda i lägren,
och hade sluppit det våld som tvingat föräldrarna på flykt.
Sammanlagt 10 av de 60 barnen uppgavs av föräldrarna ha varit
utsatta för någon form av organiserat våld eller annan fara,
dock inte svårt. Istället var man orolig för att de dåliga villko-
ren i lägret hade skadat barnen. 
Barn och vuxna beskrev också hur det i Al-Tash utvecklats gäng
som ägnat sig åt våld och kriminalitet, vilket lett till att många
barn bevittnat skrämmande händelser. Slagsmål med knivar var
t ex vanligt. Barnen beskrev själva att sådana händelser påverkat
dem negativt.

Hälsa och ohälsa 
Ganska många vuxna beskrev sjukdomar som allvarligt försäm-
rade deras livskvalité. Ofta handlade det om svårbehandlad
smärt- och värkproblematik. Många var missnöjda med att
vårdcentralen inte hittade något fel och inte kunde ge dem
hjälp. 
De unga vuxna beskrev sig själva som friska, men uppgav sam-
tidigt flera symtom på ohälsa.
Både bland de yngre föräldrarna och de unga vuxna fanns flera
som hade plågsamma minnen och mardrömmar från krigsupp-
levelser eller övergrepp. Sambandet mellan organiserat våld
och antal symtom på ohälsa var tydligt bland männen.
Trots alla symtom uppgav 68 procent av de vuxna att de mådde
bra vid intervjutillfället, och 21 procent att de mådde både bra
och dåligt.
När man satte de gifta parens hälsa i relation till varandra fram-
trädde en slags gungbrädeseffekt. En man som varit svårt utsatt
för våld och fara och uppvisade många symtom, tenderade att
ha en hustru som inte hade några ohälsosymtom. 
De kvinnor som uppvisade många symtom och beskrev sig själ-
va som sjuka, tenderade att ha en man som inte uppvisade några
egna symtom. Samtidigt samvarierade mannens och hustruns
subjektiva hälsa starkt positivt. Kanske kan förklaringen vara att
det finns en kompensatorisk dynamik mellan makarna – den
ene tar större ansvar och ser mindre till de egna problemen om
den andre är i stort behov av stöd.
Flera föräldrar beskrev att deras barn tillfrisknat efter att ha lidit
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av till exempel astma, allergier och luftvägsinfektioner i Al-Tash-
lägret. Många var mycket oroliga över barn med handikapp. De
hade svårt att acceptera att barnen inte kunde botas, även om
de gladdes i de fall de blivit bättre.
80 procent av förskolebarnen och 88 procent av skolbarnen
beskrevs av föräldrarna som friska och välutvecklade sedan fö-
delsen. Det finns dock viss anledning att tvivla på föräldrarnas
uppgifter om barnens tidiga utveckling. Påfallande ofta be-
skrevs alla barn i familjen på samma sätt. Troligen hade föräld-
rarna inte lagt märke till små skillnader mellan syskonen, utom
när det gällde de handikappade barnen.
Flera kvinnor beskrev problematiska förlossningar i lägren.
Några hade fött barn i Sverige. De beskrev dessa förlossningar
som ”mycket värre” än de i lägren. Männen var däremot impo-
nerade av alla maskiner, och nöjda med att för första gången
fått närvara vid sitt barns födelse.
Nästan alla barn beskrevs av föräldrarna som friska och så gott
som utan symtom. Det var vanligare att de beskrevs som leds-
na eller lättirriterade. Några uppgav att de kände oro för sitt
barn. Det hade inget samband med symtom eller sjukdom hos
barnet. Däremot fanns det samband mellan symtom eller sjuk-
dom hos pappan eller mamman och om föräldrarna uttryckte
oro för barnet. 

Skolbarnens egna uppgifter om hälsa/ohälsa
De flesta skolbarn uppgav flera olika symtom som plågade eller
bekymrade dem. Många sa att de helst ville vara med föräldrar-
na när de var lediga från skolan, relativt många sa att de drog
sig undan från kamraterna och isolerade sig. Trots det visade de
sig öppna och tillitsfulla i samtalet. Pojkarna ville helst spela
fotboll på fritiden, och lärarnas uppfattning var att barnen hade
gott om kamrater. En förklaring till diskrepansen är att barnen
svarade så som de tänkte att väluppfostrade barn ska svara, det
vill säga att väluppfostrade barn helst ska hålla sig i hemmet.
Deras beskrivning av sin nedstämdhet och irritabilitet var där-
emot tydlig. Många, speciellt av pojkarna, beskrev att de ofta
grät när de tänkte på anhöriga som var kvar i lägret. Det var
också vanligt att barnen var mycket ledsna för att deras föräl-
drar var ledsna och oroade sig för anhöriga. Några barn beskrev
vantrivsel och längtan tillbaka till lägret.
Flera barn beskrev påträngande minnesbilder av skrämmande
upplevelser i flyktinglägret. Dessa händelser beskrevs inte av
föräldrarna i relation till barnen.
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De flesta barnen beskrev hur de helst ville titta på tecknade
serier och andra ”snälla” tv-program. Några ville helst titta på
”otäcka och spännande” program. Tv:n stod alltid på vid besö-
ken. För det mesta på den kurdiska kanalen som har nyheter
men också mycket dramatiska skildringar och filmer med
mycket våldsamt innehåll.
Ungefär en tredjedel av barnen rapporterade sömnstörningar,
två tredjedelar beskrev hypervigilans, alltså att de alltid var på
sin vakt och lätt blev uppskrämda. Åtta av de 32 skolbarnen
uppgav att de blev mobbade.
Det var mycket stora skillnader mellan hur föräldrarna och
skolbarnen själva beskrev skolbarnens hälsa. De barn som av
föräldrarna beskrevs som friska och välfungerande, beskrev själ-
va ett stort antal symtom. De barn som föräldrarna däremot
inte tyckte mådde bra, beskrev själva inga symtom alls. Liknan-
de resultat har man sett vid andra jämförelser av barns och för-
äldrars uppgifter om barns posttraumatiska syndrom. Här be-
hövs fler studier för att öka förståelsen, menar författaren.   
Det fanns ett förvånande tydligt negativt samband mellan hur
barnets pappa mådde och i vad mån barnet uppgav olika sym-
tom. Barn med en pappa som mådde bra tenderade att beskri-
va fler symtom hos sig själva än barn vars pappor mådde dåligt.
Pappor som beskrev många symtom tenderade att ha barn som
inte visade så många symtom. 

Åtgärder
Förutom direkta insatser och stöd till de av flyktingarna som
visade sig behöva det ledde undersökningen till olika slag av
insatser. Inom ramen för ett åtgärdsprogram startades sex olika
verksamheter.
Samtal för unga kvinnor om att leva i Sverige. Sju unga
kvinnor som vuxit upp i Al-Tash träffades vid tio tillfällen.
Syftet var att ge dem en mötesplats där de kunde diskutera och
få information om livet som kvinna i Sverige, med respekt för
deras kurdiska identitet.
Samtal för unga män om att leva i Sverige. Samtliga ogifta
män mellan 17 och 33 år inbjöds till en samtalsgrupp om ”Att
leva i Sverige”. Fokus för samtalen var svensk kultur så som den
tar sig uttryck i relationen mellan man och kvinna och generellt
i samhället.
Introduktionsgrupp för unga mammor. Ett par unga mam-
mor fick barn när de var helt nya i Sverige. De blev sittande iso-
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lerade i hemmen, lärde sig ingen svenska och umgick inte hel-
ler med varandra. Syftet med gruppen var att mammorna skul-
le lära känna varandra och börja delta i olika verksamheter för
att bryta isoleringen, vilket fungerade bra.
Språkfadderprojekt för barn i skolåldern. Barnen från Al-
Tash saknade stöd hemma eftersom föräldrarna hade så brist-
fällig skolunderbyggnad. De låg också dåligt till kunskapsmäs-
sigt jämfört med de svenska barnen. Språkfaddrar värvades
bland blivande lärare och fritidspedagoger. Fadder och barn
skulle träffas ett par gånger per vecka för läxläsning och samtal.
Faddrarna deltog i handledningsgrupp. Projektet uppskattades
mycket av de flesta barnen. Problemet har varit att rekrytera
faddrar, flera har dragit sig ur på grund av tidsbrist.
Studiecirkel om svenskt samhälle för män. Flera män hade
vid kartläggningen uppgett att de ville ha bättre information
om Sverige och svenskt samhälle. Engagerad lärare från Folk-
universitetet ledde, och en tolkassistent fanns med.
Studiecirkel om vardagsliv i Sverige med fokus på hälsa och
hygien. Kvinnor med barn deltog i träffar med olika teman.
Bland annat besökte man en tvättstuga i bostadsområdet, gick
igenom hur man bokar tid, hur man sköter maskinerna, hur vi
i Sverige använder underkläder, hur de ser ut osv. Cirkeln var
mycket välbesökt och uppskattad.
Åtgärdsprogrammet visar att denna flyktinggrupp har behov av
långsiktiga, integrationsstödjande åtgärder, skriver författaren.
Kortsiktiga projekt räcker inte till. Kvotflyktingar som har
långvariga lägervistelser bakom sig har behov av stöd under
flera år efter ankomsten till Sverige. Det är nödvändigt om
integration ska bli en realitet för denna grupp.



Bilaga 2

Flyktingmedicinskt centrum
Stöd för traumatiserade

Flyktingmedicinskt centrum i Linköping (FMC) är ett av
Sveriges kompetenscentra för krigs- och tortyrskadade flyk-
tingar. Hit kommer människor som behöver terapi och annat
slag av stöd än det som kommunens flyktingmottagare kan ge,
och som den reguljära sjukvården saknar kompetens och resur-
ser för.
Så skulle det egentligen inte vara, menar Curt Blomquist, kli-
nikchef på FMC.
– Grundprincipen i det här landet är att tillhandahålla vård för
alla på lika villkor. Vi borde inte ha en speciell enhet för invand-
rare. Mellan 10 och 20 procent av befolkningen, beroende på
hur man räknar, har idag utländsk bakgrund. Rimligen ska de
också tas om hand av primärvård och reguljär psykiatri. Vi ser
det som vår uppgift att ta fram och sprida kompetens, så att den
här uppdelningen inte ska behövas i framtiden.

Enklare ha ont i magen
Curt Blomquist menar att betydligt fler flyktingar än vi tror går
omkring och mår extremt dåligt utan att någon uppmärksam-
mar det. Människor med svåra upplevelser till följd av krig och
extrema trauman kapslar in sin smärta, och får kroppslig värk
istället. 
– Det är lättare att sätta ord på smärta i magen, i ryggen, i en
arm. Dessutom kommer många från länder där psykiatri be-
traktas som något för allvarligt psykiskt störda. Det synsättet
finns till viss del också kvar hos många svenskar. Man går där-
för med sin värk i åratal, och ingen förstår varför.
Han tycker inte att det alltid är rätt att sätta en sjukdomsstäm-
pel på flyktingar som mår dåligt.
– Det är snarare friskt att reagera med symtom på vissa extre-
ma  upplevelser.
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Ju svårare saker en människa tvingats vara med om, desto stör-
re är risken att hon utvecklar ett så kallat posttraumatiskt
stressyndrom. Det kan yttra sig på olika sätt, men mycket van-
ligt är att bli ockuperad av sina minnen. De tränger sig på närs-
omhelst på dygnet. Nattetid i form av mardrömmar och
extremt störd sömn. Att till exempel orka koncentrera sig på
studier på dagen blir då en omöjlighet. Det är också vanligt att
försöka undvika allt som kan väcka minnen från det förflutna.
Personen drar sig tillbaka, isolerar sig och undviker umgänge.
Att tvingas delta i skolundervisning tillsammans med andra är
då traumatiskt i sig. Går det dessutom dåligt i skolan, blir det
extra sten på bördan.

Symtom som kräver professionell hjälp
Ett stressyndrom kan också yttra sig i form av ångest, oro och
retlighet som kan stegras till aggressivitet. Depression är en
annan vanlig reaktion.
– Den som visar de här symtomen måste få professionell hjälp.
Det kan vara av distriktsläkaren, eller, om denna inte klarar det,
av en specialist, säger Curt Blomquist.
Han berättar att FMC lägger upp ett projekt med Dorotea
kommun som tagit emot 50 kvotflyktingar från Sierra Leone.
Distriktsläkaren på orten konstaterade behovet av mer resurser,
och via Integrationsverket kontaktades FMC.
– Vi blir ett ambulerande stöd, bland annat med kurser för per-
sonalen samt konsultation och handledning via tv-skärmar.
Det sättet att arbeta är nytt för FMC, som menar att det kan
vara en utvecklingsbar modell för stöd till små kommuner utan
näraliggande resurser.

Nödvändigt att beakta flyktingens tidigare liv
Genom att se den enskilda individen tvingas man också att inse
att en del flyktingar har en sådan bakgrund och mår så dåligt att
de aldrig kommer att kunna förvärvsarbeta, menar Blomquist.
Det är inte realistiskt att ha samma mål för alla. 
– Men genom att gå förbi schablonerna skulle vi kunna fånga
upp fler än idag, hitta andra möjligheter. Vi måste lära oss att se
till varje människa. Det är också nödvändigt att jobba bakåt,
inte bara se till här och nu. Vem är det jag har framför mig? Vad
har den människan varit med om innan hon kom hit? Vilka är
hennes styrkor och inre resurser, vad finns att bygga på? 
Ett sådant arbetssätt kräver lyhördhet. En kompetens som
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borde byggas in i mottagandet på ett helt annat sätt än nu,
menar Curt Blomquist. Introduktionsplaner för varje flykting
är en ansats, men det är långt ifrån tillräckligt – hela systemet
är alldeles för stelbent, anser han. 
– Målet måste vara att ge varje människa verktyg och förutsätt-
ningar att själv bygga ett så bra liv som möjligt. Inte att få in
henne i våra mallar. Varför är det omöjligt att få läsa svenska en
timme om dagen till exempel? Varför måste alla läsa halv- eller
heldag, även den som inte orkar? Ibland har vi för bråttom med
att försöka få människor att fungera i de förhållanden vi tänkt
ut för deras räkning. Det skapar orimliga förväntningar, som få
kan leva upp till.
Psykologen Catrin Lidberg är en av dem som tar emot flyk-
tingar som kommer till kliniken. Det är annorlunda mot att
arbeta i den reguljära psykiatrin, menar hon. Mycket tid måste
ägnas åt praktiska problem, att reda ut missförstånd och ha
kontakter med sociala myndigheter, ami, arbetsförmedling och
andra myndigheter.
– Det må vara småsaker ibland, men de måste utredas. Jag mär-
ker hur oerhört många missförstånd som uppstår runt våra
patienter. Det används alldeles för lite tolkhjälp. Om fler anli-
tade tolk skulle mycket krångel undvikas. 
En flykting som bär på traumatiska upplevelser från krig eller
lägertillvaro, mår dubbelt dåligt av olösta praktiska problem här
i Sverige, menar Catrin Lidberg. Dessa problem kan hindra att
traumat blir åtkomligt för behandling. 

Fokus på hälsan
På FMC pratar man om det salutogena perspektivet, vilket
innebär att se på hälsans orsaker istället för sjukdomens, möj-
ligheter istället för hinder.
– Den som överlevt krig och flykt och en mångårig vistelse i
flyktingläger besitter en hel del kraft.
Det har också visat sig att den som vistats i flyktingläger på
grund av ett politiskt, medvetet engagemang, mår bättre än den
som oförskyllt drivits bort från sitt hem och hamnat i en out-
härdlig situation.
Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är viktiga fakto-
rer för den mentala hälsan. Omsatt i den nyanlända flyktingens
tillvaro betyder det att hon eller han måste få vänja sig vid den
nya tillvaron i sin egen takt. Först då kan livet te sig begripligt.



Bilaga 3

Bosättning av kvotflyktingar
Integrationsverkets rutiner
Sedan 1989 har de allra flesta kvotflyktingarna bosatts direkt i
en kommun. Vid mycket snabba överföringar inom ett eller ett
par dagar från första presentationen av ärendet, kan det bli
fråga om något eller några dygns vistelse på en av Migrations-
verkets mottagningsenheter, innan mottagandet sker i en kom-
mun. Det har hittills skett ytterst sällan.

Bosättningsunderlag
Migrationsverket upprättar ett så kallat bosättningsunderlag
och sänder det till bosättningshandläggarna på Integrations-
verket. Underlaget innehåller uppgifter om familjesammansätt-
ning, ålder, språk, utbildning, arbetslivserfarenhet, släktingar i
Sverige, hälsotillstånd med mera. Den här informationen ligger
sedan till grund för kontakter med aktuella kommuner gällan-
de bosättning.

Mottagande kommuner 
Integrationsverket har avtal med drygt 140 kommuner om
mottagande av personer från mottagningsenhet, anknytningar,
de som ordnar egna kontrakt, kvotflyktingar med flera.
Det är i först hand med dessa kommuner som bosättningshand-
läggarna tar kontakt, när nya kvotflyktingar ska bosättas. Un-
dantag görs då personer har släkt i en kommun, som saknar
överenskommelse. Då tillfrågas denna kommun först om even-
tuella möjligheter att ta emot.
Om kommunerna orsakas extra kostnader på grund av att kvot-
flyktingar har direktplacerats kan de söka ”ersättning för extra-
ordinära kostnader” hos Integrationsverket.

Fördelning mellan kommunerna
Bosättningsunderlaget med dess uppgifter ligger till grund för
vidare handläggning. Om det finns släktingar i Sverige så tar vi
kontakt med aktuell kommun. Finns det släkt i flera kommuner
så kontaktas alla för samråd.
Ytterligare faktorer som kan begränsa urvalet av lämpliga mot-
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tagande kommuner är behov av handikappanpassad bostad,
behov av specialistsjukvård eller om personerna talar ett myck-
et ovanligt språk. 
De som saknar släkt i Sverige och som inte heller har några sär-
skilda behov, tas emot i en kommun som har resurser vad gäl-
ler ledig lämplig bostad, introduktion anpassad till personens
utbildningsbakgrund (högskoleutbildad/ saknar skolbakgrund)
och eventuella framtidsutsikter till försörjning i kommunen.

Bosättningshandläggningen
När ett bosättningsunderlag kommit in till Bosättningen, kon-
taktas en lämplig kommun som får information om de personer
som kan bli aktuella för mottagning och introduktion.
Om kommunen har möjlighet att ta emot personerna, skickar
Integrationsverket en anvisning, ett kompletterat bosättnings-
underlag, till kommunen som bekräftelse på mottagningen.
Migrationsverket får också denna anvisning, som är en startsig-
nal för kvotenheten att vidta de åtgärder som rör själva överfö-
ringen.
På det kompletterade bosättningsunderlaget får Migrations-
verket information om mottagande kommun och om tidigaste
mottagningsdatum i de fall kommunen inte kan ta emot om-
gående. 
Övriga kontakter inför mottagandet sköts av Migrationsverket
och kommunerna.

Svårigheter /hinder
Svårigheter att göra bra placeringar, dvs ta fram lämpliga in-
t ro d u k t i o n s p l a t s e r, uppstår ofta i slutet av året då många kom-
muner har fyllt sina överenskomna intro d u k t i o n s p l a t s e r. Detta
är speciellt kännbart i kommuner runt Stockholm, Göteborg
och Malmö, men även i andra stora och medelstora kommuner.
Den som vill komma till något av dessa områden för att släkten
bor där, har mindre chans till detta ju senare på året det är.
Ju större spridning över året av mottagandet av kvotflyktingar,
desto lättare att göra bra placeringar.
År då få personer får tillstånd på mottagningsenheterna och det
finns en överkapacitet i kommunerna underlättar bosättnings-
handläggningen.
Då det motsatta gäller kan bosättningen ta ansenlig tid för varje
enskilt ärenden, eftersom det alltid är kommunen som måste ge
sitt medgivande innan ett mottagande kan ske.



Bristande information
Vid mottagandet har det ibland visat sig att personerna har sär-
skilda behov som kommunen inte blivit informerad om. I ett
fall hade familjen flera autistiska barn samt ytterligare särskilda
behov, vilket inte hade framkommit tidigare.
Bosättningshandläggare kan bara återge den information som
finns på bosättningsunderlaget. En hel del underlag saknar in-
formation om hälsotillstånd, vilket är en stor brist.
Beredvilligheten att ta emot kvotflyktingar har från gång till
annan minskat hos kommuner som upplevt att de fått ta emot
personer som de saknat resurser att ge en bra introduktion åt,
och som varit extra krävande både vad gäller personella och
ekonomiska resurser.

Kostnadskrävande mottagande
Under senare delen av 90-talet har diskussionerna vid bosätt-
ning tenderat till att handla om kostnadstäckning och ersätt-
ning för mottagning av resurskrävande personer, framförallt
med psykiskt och fysiskt handikapp.
Det här gäller inte enbart kvotflyktingar utan i lika hög grad de
som tas emot från mottagningsenhet.

Snabba överföringar         
Akuta kvotöverföringar ger inte alltid möjlighet att se till lämp-
ligaste introduktionskommun för personen utan att i första
hand finna en kommun, som har möjlighet och är villig att på
kort varsel ta emot. Möjlighet betyder att snabbt finna en
bostadslösning och att ha personella resurser som på kort tid
frigörs för själva mottagandet.

Mål enligt regleringsbrevet 
Målet är att kvotflyktingarna ska direktplaceras i kommun.
Detta har Integrationsverket hittills lyckats uppfylla. I samma
mål finns formulerat att de som bosätts från en mottagningsen-
het ska ha anvisats en kommun inom tre veckor från det att
ärendet inkommit till Integrationsverket.
Kvotflyktingar har enligt hävd prioriterats i bosättningsarbetet,
eftersom man ansett att de som vistas i läger och dylikt utanför
landets gränser för en osäkrare tillvaro än de som vistas på
någon av Migrationsverkets mottagningenheter.
Om de flesta kvotöverföringar sker i slutet av året uppstår en
balansgång vad gäller möjligheter att uppnå målen och samti-
digt hitta lämpliga kommunplatser för alla berörda personer.
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Bilaga 4

Migrationsverkets riktlinjer 
vid uttagning av kvotflyktingar

I tillämpliga delar gäller dessa riktlinjer även utsända medarbe-
tare från Migrationsverket med uppgift att genomföra Sverige-
program eller andra liknande internationella uppdrag.

A l l m ä n t
Sveriges riksdag beslutar årligen att anslå medel för vidarebo-
sättning av flyktingar till Sverige, s k kvotflyktingar. Regering-
en uppdrar åt Migrationsverket att verkställa uttagning och
överföring av kvotflyktingar. Ansvaret för detta åvilar Region
mitt, Kvot- och förvaltningsenheten (KoF) i Norrköping. För
mottagning och placering i kommun ansvarar Integrations-
verkets Enhet för nyanlända. Informationsutbyte mellan myn-
digheterna sker kontinuerligt. 
Kvotuttagning kan ske på två sätt – som dossier- eller delega-
tionsuttagning.
Dossieruttagning innebär att UNHCR, svensk utlandsmyndig-
het eller någon annan organisation som har verkets förtroende,
anmäler ärenden genom att tillställa Migrationsverket underlag
för beslut.
Delegationsuttagning är en uttagning som sker utomlands
genom utsänd delegation, t ex i ett flyktingläger. Uttagningen
görs i samråd med UNHCR. Flyktingarna intervjuas och får
viss information om Sverige, varefter delegationen normalt
beslutar om tillstånd på platsen. Vissa ärenden, t ex handikapp-
fall, kan ibland behöva tas med till Sverige för slutlig prövning
och beslut.
Huvudprincipen vid mottagande av kvotflyktingar är att dessa
direktplaceras i en svensk kommun, utan föregående förlägg-
ningsvistelse. Korta transitvistelser i avvaktan på kommunplats
kan undantagsvis förekomma.
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Uppdrag och beslut 
Generaldirektören beslutar om delegationsuttagning. Besluts-
protokollet förbereds av region mitt i samråd med Praxis-
enheten på HK (Huvudkontoret). Det konkreta uppdraget for-
muleras i ett kontrakt mellan delegationsledaren och chefen för
Region mitt. Protokoll och kontrakt utgör delegationens man-
dat och innehåller bl a kriterierna för uttagningen, uppdragets
längd, finansiering, vem som leder delegationen och vem som i
övrigt ingår i densamma etc. 
Delegationsarbetet planeras och samordnas av KoF i samråd
med Visumenheten.

Delegationens kompetens, sammansättning m m
Delegationens sammansättning skall vara sådan att god kompe-
tens finns för att uttagning, överföring och direktmottagning i
kommun skall kunna ske på ett ändamålsenligt sätt.

Delegationsledare
Uppdraget som delegationsledare är krävande och ansvarsfullt.
Det är viktigt att den som åtar sig uppdraget, liksom dennes
chef, är klara över arbetets omfattning. Inte bara för själva dele-
gationsuttagningen utan även för förberedelser och nödvän-
digt efterarbete. Särskilt tidskrävande är förberedelsearbetet
med ambassad- och UNHCR-kontakter, träffar med delega-
tionsmedlemmar, genomgång av UNHCR-underlag, planering
av intervjuschema etc. I förberedelsearbetet ingår även att, till-
sammans med personal vid KoF, sammanställa delegationsma-
terial med relevant sakinformation och länderkunskap, klargö-
ra säkerhetsläget samt upprätta plan för eventuell evakuering
(checklista), upprätta anhörigförteckning, samla erfarenheter
från tidigare delegationsuttagningar m m.
Delegationsledaren ansvarar för att uppdraget genomförs på
överenskommet sätt. Han eller hon skall leda delegationens ar-
bete och se till att alla medlemmar i gruppen får det stöd de
behöver under hela den tid som uppdraget pågår. Ledningen
för själva uttagningsarbetet med intervjuer, föredragningar och
förslag till beslut kan vid behov delegeras till delegationsmed-
lem som får särskilt besluts-bemyndigande. Sådan situation kan
uppstå om delegationen arbetar på olika håll, om delegations-
ledaren är indisponibel eller om denne måste fullgöra arbets-
uppgifter vid sidan av det ordinarie delegationsarbetet. 
Delegationsledaren skall ha god kännedom om hela vidarebo-
sättningsprocessen. Det innebär bl a kännedom om tillstånds-
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prövning, överföringsrutiner och mottagande i kommun.
Delegationsledaren skall ha kontakt med Säkerhetspolisen i
Stockholm och verkets säkerhetstjänst i god tid före avresa för
att få allmän inblick i säkerh e t s f ö rhållandena i aktuellt
l a n d / region. Det mer detaljerade säkerhetspolitiska läget
bedöms i samråd med berörd(a) utlandsmyndighet(er) och
UNHCR:s säkerhetsavdelning. Om det anses lämpligt bör sär-
skild tid för genomgång av rådande säkerhetsläge avsättas för
hela eller delar av delegationen. Viss säkerhetsutrustning med-
förs på säkerhetstjänstens inrådan. 
Evakueringsplan skall upprättas i samråd med berörd svensk
beskickning.
Delegationsledaren skall företräda Migrationsverket och dele-
gationen i kontakterna utåt och därvid representera verket på
ett sätt som inger förtroende och respekt. Uppstår förändrade
förutsättningar för uppdragets genomförande inhämtar delega-
tionsledaren vid behov mandat/besked via KoF.
Delegationsledaren ansvarar för att uppdraget fullgörs på ett
kostnadseffektivt sätt.
Före hemresa skall delegationsledaren överlämna beslutslistor
till ambassad, UNHCR och IOM.  Arbetsmaterial med tillhö-
rande intervjuer och beslut överlämnas snarast efter hemkom-
sten till KoF med uppgift om eventuella pending cases m m (se
nedan). KoF registrerar ärenden och beslut samt förbereder
överföring och mottagande i kommunerna genom att färdig-
ställa bosättningsunderlag för Integrationsverket. 
Uppdraget avslutas genom att delegationsledaren i anslutning
till hemkomstsamtal presenterar sin delegationsrapport och
redogör för uppdraget för regiondirektören i Region mitt samt
berörda medarbetare. Se nedan under Övrigt.

Delegationsmedlemmar
Deltagande i delegationsuttagning är frivilligt. Att få medverka
i ett delegationsuppdrag skall uppfattas som ett personligt för-
troende och som en investering i den enskilde och dennes
arbetsenhet. 
Antalet deltagare i en delegation är beroende av uppdragets art
och omfattning. Jämn könsfördelning och så bred vidarebosätt-
ningskompetens som möjligt skall eftersträvas i gruppen.
Samtliga deltagare skall medverka i delegationsarbetet enligt
d e l e g a t i o n s l e d a rens anvisningar. I arbetet ingår bl a att interv j u a
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flyktingar och att delta i urv a l s p rocessen, även om besluten är
d e l e g a t i o n s l e d a rens. Alla i delegationen förutsätts känna till
huvuddragen i svensk flykting- och invandringspolitik.
Samtliga i delegationen skall ha mycket goda kunskaper i eng-
elska samt ha erfarenhet av PC-arbete. Någon i gruppen bör
vara datatekniskt kunnig. Deltagarna skall även ha god samar-
betsförmåga och till sin läggning vara flexibla och stresståliga. 
Behovet av kulturkompetenta och språkkunniga medarbetare
avgörs från uppdrag till uppdrag, men minst en delegationsdel-
tagare bör ha sådan specialkompetens.
Kriterier som ‘…lång och trogen tjänst…’, ‘…står på tur…’,
‘….bör uppmuntras…’ etc, kvalificerar inte för deltagande i
delegationsuttagning. 

Rekrytering
Delegationsledare rekryteras ur en grupp väldokumenterat
kompetenta tjänstemän vid Migrationsverket som bedöms ha
nödvändiga egenskaper och kunskaper för uppdrag av detta
slag. Regiondirektören i Region mitt beslutar om delegations-
ledare.
Medarbetare som önskar delta i delegationsarbete anmäler sitt
intresse via närmaste chef som bedömer lämplighet och möjlig-
het utifrån rådande arbetssituation. Namn, kort beskrivning av
medarbetarens nuvarande arbetsuppgifter och andra relevanta
erfarenheter vidarebefordras därefter, med rekommendationer
från regionchef, till KoF. Det slutliga urvalet görs i nära samråd
mellan KoF och delegationsledaren. Chefen för KoF beslutar
om delegationens slutliga sammansättning. 
Externa medarbetare väljs i förekommande fall ut i samråd med
delegationsledaren.   

Back up
Medarbetare vid KoF finns tillgängliga dygnet runt per telefon
så länge delegationens uppdrag utomlands pågår. För uppdrag
i regioner med primitiva kommunikationsmöjligheter kan sär-
skild utrustning medföras för att upprätthålla kontakt med KoF.
Delegationsarbetet är intensivt och tidsmässigt ore g l e r a t .
Kvälls- och nattarbete är inte ovanligt och helgledigheter kan
inte påräknas som hemma. 
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Ö v r i g t
Pending cases

Ärenden som av olika skäl inte kan eller bör avgöras under
pågående uttagning kan tas med hem för beslut. Det kan vara
ärenden som skall avgöras efter yttrande från Säkerhetspolisen
eller beslut som bör beredas i särskild ordning.
Ärenden som ofta är svåra att bedöma utan medicinsk sakkun-
skap är s k handikappfall. Om inte tiden medger remiss och
utlåtande från läkare i Sverige medan delegationen är på plats,
avgörs ärendet efter hemkomsten. Journaler och annan medi-
cinsk dokumentation tillförs ärendet för yttrande efter hem-
komsten. 
Det åligger delegationsledaren att tillse att pendingärenden
avslutas och att beslut i dessa meddelas KoF, ambassad,
UNHCR och IOM.

Säkerhetsaspekter, -prövning m m
Personer som presenteras för uttagning och deras anhöriga i
Sverige säkerhetsprövas regelmässigt i samband med beslut om
uttagning (gäller både dossier- och delegationsuttagningar).
Om yttrandet är negativt görs en samlad bedömning av fallet på
plats eller så blir ärendet föremål för prövning och beslut efter
hemkomst.  
Säkerhetspolisen deltar regelmässigt vid delegationsuttagning-
ar. Säpo-representanten ingår i delegationen och deltar i arbe-
tet på samma villkor som övriga delegationsmedlemmar. Sam-
arbetet mellan Migrationsverket och Säpo är till stor nytta
eftersom vissa säkerhetsaspekter kan vägas in i bedömningen av
enskilda ärenden. Dessutom har Säpo-representanten ofta lång
utredningserfarenhet vilket är en tillgång vad gäller såväl inter-
vjumetodik som förmåga att lyssna/iaktta på ett receptivt sätt.
Uppmärksamhet och lyhördhet kan på så sätt bidra till att ‘fel
personer’ inte beviljas tillstånd inom ramen för flyktingkvoten.
Under delegationsförberedelserna bör tjänstemän vid Migra-
tionsverket bibringas elementär kunskap rörande säkerhetstän-
kande på olika nivåer och av olika slag såsom organiserad kri-
minalitet, underrättelseverksamhet, minfaror etc. 

Övriga deltagare
Ibland anmäler externa intressenter vilja att följa delegationsar-
betet under kortare eller längre tid. Det kan gälla riksdagsmän,
departementstjänstemän, ledamöter i verkets styrelse, massme-
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diarepresentanter m fl. Regiondirektören i Region mitt beslu-
tar om sådant externt deltagande eller observerande skall med-
ges. Respektive huvudman svarar för alla kostnader som upp-
står för sådana övriga deltagare. Undantag utgörs av externa
medarbetare som erbjuds medverka i t ex Sverigeprogram. De-
ras kringkostnader täcks av Migrationsverket medan lönekost-
naderna förväntas utgå från respektive arbetsgivare.

Hemkomst/Delegationsrapport
Hemkomstsamtal genomförs i anslutning till hemkomsten. Om
möjligt skall alla i delegationen delta samtidigt. Särskild sam-
talsledare medverkar om gruppen bedömer att detta behov
finns. Hemkomstsamtalet syftar till att ge delegationen möjlig-
het att bearbeta sina upplevelser, samordna sina erfarenheter
och att kartlägga och sammanställa förslag till förbättringar för
framtiden. Regiondirektören i Region mitt deltar i det avslu-
tande hemkomstsamtalet tillsammans med representant från
KoF.
D e l e g a t i o n s l e d a ren ansvarar för att delegationsuppdraget
dokumenteras senast två månader efter hemkomsten. Rappor-
ten skall bl a innehålla uppgifter om delegationssammansätt-
ning, mandat, uttagningskriterier, förbere d e l s e r, samarbete
med berörda myndigheter och organisationer, beskrivning av
det praktiska uttagningsarbetet samt resultatet av uttagningen.
Dokumentationen bör också innehålla andra upplysningar och
förslag som är av vikt inför framtida uttagningar.
Även information av vikt för mottagande svenska kommuner
bör dokumenteras. Sådan information bör sammanställas sepa-
rat och belysa den allmänna sociala situationen i landet/lägret/
motsvarande, sysselsättning, hälsotillstånd, skolgång, förmed-
lad Sverigeinformation etc.  
Dokumentationen sprids genom KoF:s försorg till intressenter
inom och utanför verket enligt följande:
Generaldirektören
Regiondirektörerna 
Berörda enhetschefer 
Informationsenheten/
Presstjänsten

Biblioteket
Praxisenheten  
Kvotsamordnaren 
för T- e n h e t e rna i Norrköping 

Kvot- och förvaltningsenheten

Delegationsmedlemmarna
Integrationsverket
Utrikesdepartementet

Inrikesdepartementet
UNHCR i Stockholm
UNHCR i Geneve
Berörd Ambassad
Mottagande kommuner
Kvotansvariga i övriga nordiska
länder
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Migrationsverkets informationsuppgifter om kvotflyktingarna följer en
standardiserad mall på en A4. Personuppgifterna i formuläret ovan har
anonymiserats.

Bilaga 5
I n f o rmation om flyktingar
Exempel på dokument.
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Ovan: kompletta introduktionsplaner för två personer i kommun A. 

Komplett introduktionsplan för en person i kommun B. 
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Introduktionsplan för en person i kommun C, sidan 1.
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Introduktionsplan för en person i kommun C, sidan 2.
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Introduktionsplan för en person i kommun D, sidan 1.
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Introduktionsplan för en person i kommun D, sidan 2


