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Abstract 
 
This study examines the narrative of newly arrived immigrants and how they express their 
experiences in Sweden with different expectations on them and their narrative. It focuses on 
individual stories told in interviews with five individuals who have come to Sweden from 
war-torn countries in the last three years. The narratives are primarily analyzed through 
Erving Goffman’s theories on self- presentation and Ulf Palmenfelt’s theories on how 
individuals are positioning themselves through their narratives. The study discusses the 
expectations from the person’s family, from the interviewer and the Swedish society. It shows 
that the narration is shifting depending on the audience. This paper investigates how newly 
arrived immigrants relate their narratives to position themselves based on the understanding 
of them as immigrants in a Swedish context. When telling about their experience to their 
families the narrative is changing, and it is primarily important for them to communicate their 
well-being in the new country. I have a big part in production of the empirical material, since 
I function as someone ’in-between’. I am a part of the Swedish community but also someone 
that the informants are deputing their story to. The narrative conveyed to me is both taking the 
Swedish audience into account, but also explaining how they feel when people are seeing 
them as immigrants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: berättelse; interaktion; nyanlända; migration; iscensättande; etnologi; 
självpresentation; ethnology; narrative; selfpresentation; interaction 
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INLEDNING  
 

Syfte och frågeställningar 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur nyanlända gestaltar sina erfarenheter av Sverige. Detta 
undersöks genom att fokusera hur berättelsen om dessa erfarenheter skiljer sig beroende på de 
människor som individen förhåller sig till när berättelsen förmedlas. Studien vill skapa en 
förståelse för hur nyanlända förhåller sig till sin nya omvärld. Som riktlinjer för studiens syfte 
har jag valt att formulera två olika frågeställningar: Hur framställs och vidare omvärderas 
erfarenheter av livet i Sverige som nyanländ? Hur omvärderas och iscensätts dessa 
erfarenheter i relation till skilda förväntningar och föreställningar?  
 
 

Teoretiska utgångspunkter och begrepp  
 
Skapandet av berättelsen  
Informanternas berättelser ligger till grund för denna studie och därmed tillämpas en narrativ 
analys. Denna narrativa analys kan förenklat definieras som en berättelseanalys (Johansson 
2005:17). Berättelsen kan analyseras utifrån två olika perspektiv; ett konstruktivistiskt eller ett 
realistiskt perspektiv. Om man väljer att analysera den utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv 
är berättelsens ”sanningsvärde” inte lika centralt som det skulle vara om den analyserades 
utifrån ett realistiskt perspektiv. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv kan berättelserna ses som 
föreställda verkligheter och på så sätt är de subjektivt sanna (Olausson 2011:202). Ett levt liv 
och ett berättande om det är inte samma sak. Ett levt liv refererar till det som faktiskt har hänt, 
men när en individ förmedlar en historia är hen selektiv för vad som kommer berättas och 
formar ett narrativ. Ett konstruktivistiskt perspektiv visar därmed hur berättelsen ger kunskap 
om individen som framställer den (Kristersson Uggla 2011:82). I den här studien utgår jag 
från informanternas berättande genom det narrativ som de formar utifrån sina upplevelser av 
livet i Sverige och därmed använder jag mig av ett konstruktivistiskt perspektiv snarare än ett 
realistiskt perspektiv.  
 

Iscensättandet av berättelsen  
En berättelse framförs alltid av någon för någon annan och detta påverkar hur personen väljer 
att förmedla sin historia och har sin ”publik” i åtanke när den berättas (Johansson 2005:243).  
Den kanadensisk-amerikanske antropologen och sociologen, Erving Goffman (2016) har 
skrivit om interaktioner i samhället. Han menar att sättet en person framför en berättelse, blir 
synligt i det dagliga livets interaktion som bygger på att människor iscensätter sitt liv; likt en 
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teater. Berättandet är ett sätt att visa vem man är och dessa självbilder skapas i mötet med 
omvärlden och de människor som man interagerar med (Pripp 2001:26). En människa får en 
uppfattning om sin egen roll genom hur de individer som hen interagerar med tolkar hen i den 
situation där interaktionen uppstår och individen förhåller sig till denna roll (Goffman 
2016:27). Situationen avgör därmed vilka möjligheter personen har för vem hen kan 
framställa sig som för att bli bekräftad av gruppen (Öhlander 2017:79). Genom att berätta för 
vem hen är och inte är i förhållande till rollen, berättar hen även om sin subjektiva syn på 
”jaget” (Goffman 2016:215). Iscensättandet sker, på så sätt, genom ett samskapande mellan 
den framträdande samt de som hen interagerar med och dessa formar ett team och 
samskapandet blir till en rutin (2016:73–75). Situationen för framträdandet kallas för region 
och Goffman beskriver det som ett avgränsat område där kommunikationen uppstår; det är 
den scen som den framträdande berättar utifrån (2016:97). En berättelse måste därför passa in 
i de förväntningar som gruppen har på berättelsen och det sker utifrån den region där 
”skådespelet” utspelar sig. Goffman skiljer även på främre region och bakre region. Den 
främre regionen sker framför publiken medan den bakre regionen sker i kulisserna och där 
kan det hända att de framträdande pratar om sin publik (2016:101). Begreppen är viktiga i 
förståelsen för hur informanten förhåller sig de förväntningar som hen upplever från sin 
publik när hen befinner sig i direkt interaktion med den eller inte. Goffman använder sig av 
termer som publik, framträdande och iscensättande. Publiken definieras som de personer som 
informanten interagerar med och har i åtanke i sin berättelse. I den här studien refererar den 
framträdande och den som iscensätter till informanten själv.  
 

Förväntningar och positioneringar  
Etnologen Oscar Pripp (2011) har myntat begreppet den tredje närvarande. Han beskriver 
den tredje närvarande som de förväntningar som finns på individen vid intervjun och att hen 
ger svar kopplade till dessa förväntningar (Pripp 2011:68). Begreppet möjliggör därmed 
förståelsen för de förväntningar som finns genom informantens sätt att berätta och förhålla sig 
till dessa förväntningar. Folkloristen och etnologen Ulf Palmenfelt (2017) menar att 
människor positionerar sig utifrån sin berättelse genom att berätta vem hen är och inte är. 
Detta gör individen genom att berätta motberättelser, vilket markerar sin delaktighet eller 
avståndstagande från olika gemenskaper. Individer strävar efter att placera sig i förhållande 
till förväntningar som de redan har blivit positionerade av (2017:85–86). Begreppet skapar en 
förståelse för hur informanten positionerar sig, genom sin berättelse, med eller mot den roll 
som hen blivit positionerad av. Tolkningen av vilken roll informanten spelar sker genom hens 
personliga fasad och den innefattar bland annat, kön, ålder och utseende (Goffman 2016:30). 
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I den här studien förhåller sig berättelsen till de människor som individen möter i det svenska 
samhället och informanten positionerar sig mot eller med sättet som de upplever att de blir 
positionerade av från dem. Individens närstående tillhör den andra kategori av människor som 
informanten delger sina upplevelser av livet i Sverige till, samt förhåller sig till i berättandet. 
Jag har tagit del av den forskning av amerikabrev som jag kommer att presentera under 
följande kapitel, Tidigare Forskning. Analysen av amerikabreven kommer att användas för att 
diskutera informantens berättelser i förhållande till de närståendes förväntningar. Jag kommer 
även att diskutera min egen roll och de förväntningar som finns på berättelsen vid 
intervjutillfället och det gör jag framförallt under Metod och material och i underrubriken 
Reflexivitet.  
 
 

Tidigare forskning  
 
Upplevelsen av att flytta till ett nytt land har, bland annat, studerats genom de amerikabrev 
som skickades mellan USA och Sverige i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. En 
brevanalys och att berättaranalys skiljer sig åt, eftersom att breven ofta är riktad till en 
bestämd person i en bestämd situation. Breven kan ses mer som en dialog, eftersom att det 
finnas en förväntan av att svara på det som sades i föregående brev och därför formas brevet 
även av detta (Hagelstam 2014:33). Berättelsen förväntar sig inte nödvändigtvis ett svar, 
vilket gör att den betraktas annorlunda. I det här fallet kommer jag dock betrakta breven som 
en berättelse, eftersom informanternas berättelser dels utgår från en dialog mellan de och sina 
närstående. Etnologen, Jennier Atteberry Eastman, har studerat amerikabreven och i breven 
berättar personerna om det nya livet i USA för sina närstående i Sverige. I Atteberrys 
tolkning, placerar individen sig själv i den nya kontexten och berättar om sin sociala position 
genom sitt jobb och att jobbet ger en bra lön. Hon menar att mycket av breven talar direkt till 
den ”svenska publiken” och att brevskrivaren framställer USA som ”världens bästa land” och 
att framställningen rättfärdigar hens beslut av att flytta dit (2005:71). Perspektivet är centralt i 
denna studie, eftersom det pekar på ett fokus av att informanten själv konstruerar sina 
berättelser utifrån hur hen placerar sig i den nya kontexten inför sina närstående.   
 
Etnologen, Oscar Pripp (2001) har studerat hur svenskar med syrianskt ursprung i Södertälje 
förhåller sig till sin omgivning. I likhet med denna studie undersöker Pripp de förväntningar 
som finns på dessa individer om hur de ska vara och bete sig. Pripp märkte hur informanterna 
förhöll sig till ”svenska förväntningar” om hur de upplevde att de skulle bete sig. 
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Informanterna lyfte fram motbilder till vad de upplevde var de svenska förväntningarna på 
dem för att berätta vilka de egentligen är. Detta tog sig till uttryck genom berättandet om hur 
de hade ett intresse för det svenska språket samt att de endast ägnar sig åt lagliga affärer 
(2001:172). Pripps resultat kommer kunna användas för att undersöka huruvida mina 
informanter använder sig av liknande motbilder i mötet med människor i Sverige.  
 
 

Material och metod  
 
Intervjuer  
Intervjuer är den primära metod som har använts för denna studie och materialet ger kunskap 
om människors erfarenheter och det har sin utgångspunkt i deras egna berättelser. 
Intervjuerna som har genomförts har varit semistrukturerade, det vill säga att jag hade 
förberett några övergripande frågor i förväg men jag ställde även uppföljningsfrågor under 
tidens gång (Fägerborg 2011:96). Inledningsvis undersökte jag även andra metoder som 
skulle kunna användas för att ta del av informanternas berättelser till, framförallt de 
närstående i hemlandet. En tanke var att observera videosamtal samt att ta del av chattar, mail 
och bilder som informanterna skickat till sina anhöriga. Att observera videokonversationerna 
skulle dock vara mycket tidskrävande, eftersom det skulle förutsätta att en tolk som skulle 
kunna översätta konversationerna. En annan aspekt var att jag upplevde att de kändes som för 
privat att fråga informanterna om möjlighet att dela med sig av bilder samt 
chattkonversationer, eftersom jag inte kände dem väl. Jag undvek detta och valde istället att 
fråga dem vad de brukar berätta i konversationerna samt om vilka bilder som de brukar 
skicka.  
 
Jag har genomfört sex intervjuer med personer som har immigrerat till Sverige under de 
senaste tre åren. Informanterna består av två män från Afghanistan, en man från Jemen samt 
en man och en kvinna från Syrien och informanterna är mellan 18–36 år. Tre av intervjuerna 
spelades in med hjälp av min telefon och tre av intervjuerna med hjälp av att föra 
anteckningar. Intervjuerna varade mellan 30 minuter till drygt två timmar och inför varje 
intervju informerade jag informanten att hen kommer att vara anonym och därför har namnen 
fingerats. För att komma i kontakt med informanter mailade jag olika organisationer som alla 
jobbar med människor som är nyanlända till Sverige. Jag blev inbjuden till två olika 
språkcaféer där nyanlända kan komma varje vecka för att öva på svenska. Vid dessa 
språkcaféer var majoriteten män och det gjorde att urvalet av kvinnor var begränsat. En av 
informanterna fick jag kontakt med via en bekant och en annan var en bekant till mig sedan 
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innan. De båda var män och, i och med detta, består majoriteten av mina informanter av män. 
Detta kan ha påverkat sättet som informanterna berättade om sina upplevelser samt förhöll sig 
till mig. Likt sättet som informanterna definieras i ett svenskt samhälle, är det även möjligt att 
kvinnor och män har olika sätt att definieras och positioneras i samhället. Detta innebär att en 
kvinnas upplevelse av ett fenomen kan skilja sig från en mans berättelser. Informanterna kan 
även ha förhållit sig till mig på ett sätt beroende på hur de definierar mig som kvinna. Kvinnor 
delar erfarenheten av att vara just kvinnor i samhället, vilket gör att de förhåller sig 
annorlunda till varandra än en man och en kvinna. En möjlighet skulle ha varit att föra in ett 
genusperspektiv i studien för att undersöka hur, exempelvis, syrianska kvinnor berättar om 
erfarenheten av livet i Sverige utifrån olika förväntningar. Tidsaspekten och urvalet av 
informanter avgjorde dock att jag valde att inte föra in ett genusperspektiv i studien.  
 
De frågor som ställdes under intervjutillfället kan ha medfört att informanterna svarade på ett 
visst sätt. En av frågorna berör, bland annat, huruvida de upplever som skillnader och likheter 
mellan Sverige och sitt hemland. Detta gör att informanten ”tvingades” att svara i kontraster. 
Informanterna skulle eventuellt inte skulle ha svarat på samma sätt om jag inte ställt frågan på 
det sättet. Det utesluter dock inte heller att de skulle ha gjort det om frågan var formulerad på 
ett annorlunda sätt.  
 

Avgränsning  
Informanterna har relativt skilda bakgrunder och den enda gemensamma nämnaren är att de 
kommer från ett krigsdrabbat land samt att de är nyanlända till Sverige. Deras situationer är 
dock helt skilda, dels i Sverige men också i sina hemländer. En av informanterna kom till 
Sverige genom ett stipendium som han hade fått för att studera på universitet i Sverige. Hans 
upplevelser av Sverige är därmed mycket skilda från informanterna från Afghanistan som 
lever i en ovisshet i Sverige och vet inte om de kommer kunna stanna eller om de kommer att 
behöva återvända till Afghanistan. Informanterna från Syrien har båda ett permanent 
uppehållstillstånd, vilket även gör att deras situation skiljer sig från resten av informanterna. I 
den här studien väljer jag att kalla informanterna för ”nyanlända” och begreppet innefattar 
personer som tillbringar sin första tid i Sverige (Immigrantinstitutet 2018)1. Alla fem 
informanter har kommit från länder som de inte vet om de kan återvända till. Informanterna 
har möjligheten att berätta om erfarenheten av att ’förlora’ sitt hemland samt att kastas ut i 
främmande värld där de har förhoppningen av att kunna finna en fristad (Lindqvist 1990:41). 
                                                
1 http://www.immi.se/migra/asyl-nyanlanda  
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Perspektivet av att ’förlora’ sitt hemland och att se Sverige som det land där hen eventuellt 
kommer leva sin framtid i, är viktigt om samhället som personen har kommit till ska ha en 
möjlighet att tillgodose hens behov. Individerna har inte heller levt i Sverige under en lång tid 
vilket gör att de fortfarande formar sin tillvaro och självbild i Sverige och detta görs genom 
hur de framställer och omvärderar sina erfarenheter. Informanterna befinner sig alltså i en 
process av att forma sina liv i Sverige och därmed kan det vara viktigt att förstå hur detta 
görs.  
 
 
Reflexivitet  
Den här studien fokuserar på interaktionen mellan den som berättar och den som lyssnar och 
den produkt, i form av berättelse, som sker mellan dessa parter. Det blir därmed viktigt att jag 
vänder mig inåt för att förstå mitt eget ”forskar-jag” och hur detta ”forskar-jag” är 
medskapare i fältarbetet (Landén 2011:38). Mina subjektiva känslor och erfarenheter av att bo 
och hitta en vardag i ett nytt land, är centrala i studien eftersom att jag har använt mig av dem 
för att förstå informantens perspektiv. Detta introspektiva perspektiv har bland annat använts 
när jag har ställt mina frågor genom att även berätta hur jag kände när jag befann mig i en, 
någotsånär, liknande situation (Beckman 2011:232–234). Mitt forskar-jag är en medskapare i 
fältet, eftersom det är mot mig som informantens berättelse skapas. Jag betraktar mig därmed 
både som en insider och en outsider i mötet med informanten. En insider blir jag genom mina 
liknande erfarenheter. I det här fallet blir jag även en outsider i mötet med informanten, 
eftersom jag dels inte heller har liknande erfarenheter. Jag vet inte hur det känns att befinna 
sig i en situation där jag eventuellt inte kommer att kunna återvända till mitt hemland.    
 
 
Språkbarriär och tolkningar  
Tolkningen av en berättelse sker även utifrån språket. De människor som har intervjuats 
består av personer som inte har svenska som sitt modersmål. Det är väsentligt att ha en 
förståelse i detta, eftersom det påverkar synen av det material som analyseras. I en intervju 
märkte jag, specifikt, hur språket skapade en distans mellan mig och informanten. 
Informanten, Josef från Syrien, har endast bott i Sverige i elva månader och han hade svårt att 
förstå mina frågor samt att hans svar ofta var kortfattade. Jag upplevde att detta berodde på att 
det fanns en osäkerhet i språket och därför blev inte intervjun lika intim som den skulle kunna 
ha blivit om vi båda hade samma språk som modersmål. Intervjun med Ahmed från Jemen, 
genomfördes på engelska, eftersom han föredrog detta. I detta fall har inte någon av oss 
språket som modersmål, men det är ändå ett språk som vi båda behärskar. Det kan dock ha 
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påverkat att ingen av oss behärskar att förstå nyanser i språket och språket blir, på så sätt, en 
barriär i förståelsen av informantens berättelse (Wiklund 2011:62). Om vi hade samma språk 
som modersmål skulle språket inte vara en barriär och det skulle kunna möjliggöra en djupare 
förståelse av berättandet och jag skulle inte behöva tolka berättelsen på samma sätt. Språket är 
även del i det som gör att informanten upplever sig som annorlunda från människor i det 
svenska samhället och även från mig. Språket är en del i skapandet av att informanten 
placerar mig i att vara en outsider, eftersom jag talar på ett sätt som förväntas i ett svenskt 
samhälle och därmed delar vi inte den erfarenheten.  
 
 

Uppsatsens disposition  
 
Uppsatsens tre olika huvuddelar beskriver, inledningsvis i kapitlet Mötet med Sverige, 
informanternas berättande om sina upplevelser av Sverige och deras sätt att förhålla sig till 
mötet med människor i Sverige. Den andra delen, Det nya landet och hemlandet, fokuserar på 
berättelsen av denna upplevelse av Sverige i kontrast till det land och tillvaro som individen 
har kommit ifrån. Berättandet om informantens bild av Sverige i kontrast till hemlandet kan 
visa hur hen diskuterar upplevelsen av Sverige utifrån tidigare erfarenheter. Det tredje 
kapitlet, Kontakten hem, belyser de närståendes förväntningar på informantens berättande. De 
två första delarna fokuserar framförallt på hur informanterna förhåller sig till människor i 
Sverige i berättandet medan det sista kapitlet belyser hur informanterna förhåller sig till de 
närstående i hemlandet. I mötet med de två grupper som informanterna interagerar med, 
diskuterar informanterna vilka de är i den nya tillvaron utifrån nya och tidigare förväntningar. 
I den avslutande delen, som jag har valt att kalla Avslutande diskussion, kommer att 
återkoppla till studiens syfte och frågeställningar samt att diskutera vidare studier av detta 
ämne.  
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MÖTET MED SVERIGE  
 
I följande kapitel kommer jag att återge hur informanterna berättar om sina möten med 
människor i Sverige. Analysen utgår framförallt från Erving Goffmans (2016) resonemang 
om hur de iscensätter mötet genom berättelsen samt hur de upplever sin egen roll. I 
underrubriken Motberättelser utgår jag även där från Goffmans teorier men även Ulf 
Palmenfelts (2017) teorier om positioneringar. De frågor som informanterna svarar på, berör 
framförallt hur de upplevde Sverige när de först kom. I första delen av kapitlet, Mötet med 
’svenskar’ diskuteras hur berättandet om den förförståelse som de upplever att människor i 
Sverige har. Den andra delen av kapitlet, Motberättelser, fokuserar framförallt på hur 
informantens berättelser förhåller sig till hur de upplever att människor i Sverige tolkar dem.  
 

 
Mötet med ’svenskar’  
 
I de berättelser som tre av informanterna väljer att framföra beskriver de hur de upplever att 
det finns förväntningar från människor i Sverige. I ett möte med en annan individ, menar 
Goffman (2016), att de båda försöker att skaffa upplysningar om den andre eller att de 
tillämpar upplysningar som de redan har. Om individen som observerar den agerande, inte 
känner denne försöker hen skaffa ledtrådar som hen sedan tillämpar utifrån tidigare 
erfarenheter (Goffman 2016:11). Rashid kom till Sverige från Afghanistan för tre år och han 
berättar, till exempel, om hur människor har varit trevliga mot honom tills att han berättat vad 
han heter och vart han kommer ifrån. Han berättar att han upplever att människor i Sverige 
har ändrat sitt beteende när de har fått höra att han är från Afghanistan. Rashid berättar även 
om hur han upplevde att han behandlades illa vid några av de boenden som han hamnade på 
när han kom till Sverige. På ett boende berättar han om att han frågade personalen om wi-fi 
och att personen, som jobbade, svarade och ifrågasatte hur han kan be om wi-fi när det inte 
ens finns toaletter i Afghanistan. Händelsen som Rashid beskriver, vittnar om att människorna 
som han mött har uppträtt annorlunda när de har uppfattat vissa olika ledtrådar om honom. 
Även Fazal kom till Sverige från Afghanistan för tre år sedan och beskriver en händelse där 
han upplever att kunskap om honom har gjort att människor runtomkring har betett sig 
annorlunda. Fazal berättar om hur han var på en fest på det boendet där han bodde tidigare. 
Två kvinnor, som var på festen, menade att en ”invandrare” hade försökt närma sig dem på ett 
sätt som de inte var bekväma med. Han berättar om hur han och en annan misstänkliggjordes, 
men Fazal var den som polisen anhöll. Han tror att det beror på att han inte hade 
uppehållstillstånd, medan den andra individen hade det. Sara kom från Syrien för tre år sedan 
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och hon berättar om hur hon upplever att det var svårt för henne att lära sig svenska, eftersom 
många svenskar ofta börjar prata engelska med henne. I början, när hon inte kunde så bra 
svenska, försökte hon att öva på språket genom att tala med butikspersonal eller människor 
som hon mötte på stan. Hon upplevde dock att de direkt ändrade till att prata engelska och 
Sara menar att hon tror att det delvis beror på att hon bär sjal. Hon menar att detta kändes 
jobbigt och att hon upplevde att det var svårare att våga prata när det verkade som att ingen 
förstod vad hon sa.  
 
Enligt Goffman (2016) har varje aktör en personlig fasad som innefattar individens 
expressiva utrustning som tolkas i mötet med andra. Den expressiva utrustningen innefattar, 
bland annat kön, ålder och utseende och beroende på vem informanten mötet tolkas hen 
utifrån dessa yttre attribut. Den expressiva utrustningen i den personliga fasaden blir därmed 
till en teckenöverföring för hur något ska tolkas (Goffman 2016:30). I mötet tolkas och 
uppfattas Sara, Fazal och Rashid på ett visst sätt av omgivningen. Detta kan tolkas som att 
deras personliga fasad positionerar dem i en viss roll. Sara upplever att det beror på hennes 
sjal och att människor tilltalar henne på engelska, vilket får henne att känna sig osäker. Rashid 
upplever att det är hans namn och ursprung som gör att människor beter sig annorlunda emot 
honom. Fazal anser att det beror på att han inte har uppehållstillstånd i Sverige och att det är 
det som gör att polisen anhåller och misstänker honom för brott. I det här fallet är det den 
personliga fasaden som gör att informanterna upplever att publiken, som de uppträder för i 
samhället, tolkar att de spelar en viss roll inför dem. Utifrån informanternas upplevelser blir 
de behandlade som om de inte är en del av det svenska samhället eftersom att de ”pekas ut” 
utifrån sina yttre attribut. Detta blir till en objektifiering som sker utifrån att teamet har arbetat 
fram en rutin som har skapat förväntning på en viss individ. Det är denna rutin av hur 
informanterna tolkas som gör att de placeras in i en kategori där de ”pekas ut” som 
annorlunda än resten av de som kan uppfattas som ’svenskarna’ (Goffman 2016:75). Det 
handlar därmed om hur informanterna definieras i mötet med människor i Sverige på samma 
sätt som informanterna beskriver och tolkar människor i Sverige.  
 
 

Motberättelser  
 
I intervjuerna benämner sig flertalet informanter som ”invandrare” och även de som inte 
använder ordet ’invandrare’ beskriver sig själva som att de inte är en del i gruppen 
”svenskar”. I informanternas utsagor blir det tydligt hur de själva ser på sättet de upplever att 
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de blir behandlade i Sverige. Min del i deras berättande är viktig, eftersom jag har tagit 
kontakt med informanterna och förmedlat att jag har en vilja av att förstå deras upplevelse av 
Sverige. Redan här skapar jag inramningen för berättelsen, eftersom jag ger förutsättningen 
för vilken berättelse som informanterna ska berätta för mig (Goffman 2016:97).  
 
När Rashid har återgett händelsen då han frågade om wi-fi på boendet, beskriver han det som 
att han blev arg. Han säger att han inte kan förstå hur en sådan människa kan få jobba på ett 
boende om hen har sådana åsikter. Han berättar också att han försöker att tänka att det inte 
finns några ”onda” människor och att boendepersonalens beteende beror på sättet hen är 
uppvuxen på. Rashid säger att om en person, till exempel, har växt upp med föräldrar som har 
berättat negativa saker om ’invandrare’ så är det inte konstigt om personen får liknande 
åsikter. Fazal berättar hur han nu är rädd att göra fel i det svenska samhället. Han säger att han 
inte längre vågar gå fram att prata med människor, eftersom att han är rädd att han ska 
misstänkas för något igen. Han berättar om hur arg han blev när polisen misstänkte att han 
skulle ha gjort någonting, utan att de hade något bevis för det. Han beskriver hur han bråkade 
med polisen och sa till dem att om någon har gjort något i Malmö eller Stockholm så kan de 
lika gärna misstänka och anhålla honom direkt. Han upplever att det är så det funkar; att han 
blir sedd som en ’invandrare’ och oavsett hur och vart brottet är utfört, blir han, eller den roll 
han får representera, den som blir misstänkt.  
 
I Afghanistan, lärde sig Fazal att han måste tilltala personer som är äldre genom att böja ned 
huvudet. När han först kom till Sverige gjorde han på samma sätt när han tilltalade personer 
som var äldre, men då upplevde han att de tittade konstigt på honom och tyckte att hans 
beteende var märkligt. I Afghanistan fick han lära sig att göra detta sedan han var ett litet barn 
och det var en viktig gest för att visa respekt mot de som var äldre. Fazal berättar hur han 
upplever att det är svårt för honom att ”göra rätt” i det svenska samhället, eftersom han inte 
vet hur. Fazals känslor av upplevelsen att inte veta hur han ska göra rätt i det svenska 
samhället, handlar om hur Sverige och ’svenskarna’ kan ses som ett team som har en bestämd 
rutin för hur saker ska gå till (Goffman 2016:73–76). Detta vittnar om att Fazal uppfattar att 
det finns ett sätt att uppträda som svensk samt att det finns ett sätt som inte innefattar det, 
vilket beskrevs i föregående avsnitt. Goffman (2016) beskriver det som att ett framträdande 
formas, socialiseras och omformas för att passa in i de förväntningar som finns i det samhälle 
där de framförs (Goffman 2016:39). I Afghanistan och Sverige tolkas Fazal på olika sätt, 
eftersom han behandlas som en ’invandrare’ i ett svenskt samhälle vilket han inte gör i 
Afghanistan. Det visar därmed hur Fazal upplever att det finns olika förväntningar på hur han 
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ska vara och bete sig beroende på den kontext där han befinner sig i. Detta uttrycker han 
genom att säga att han inte vet hur han ska ”göra rätt” i ett svenskt samhälle utifrån 
förväntningarna för vad det innebär.  
  
Fazal berättar att han inte vågar vara i kontakt med ’svenskar’, eftersom han är rädd att göra 
fel inför dem. Han beskriver även hur han endast är i kontakt med ’invandrare’ och att det är 
det enda sättet för honom att känna sig bekväm. Fazal placerar därmed ’svenskarna’ genom 
att definiera de i motsats till ’invandrarna’ och att ’invandrarna’ är den grupp som han känner 
tillhörighet i. I Rashids berättelse använder han sig av en tankefigur som utgår från 
uppfattningen om hur svenskar respektive invandrare är och menar att det snarare handlar om 
sättet som människan, som universell varelse, lär sig att tänka om världen. En tankefigur är en 
förmedlande nivå mellan människors erfarenheter och deras sätt att tala om dem (Palmenfelt 
2017:88). På det här sättet tar Rashid avstånd ifrån uppfattningen om svenskar och 
invandrares maktförhållande till varandra och menar snarare att olika beteenden handlar om 
omständigheter under vilka personen har växt upp. Rashid positionerar sig alltså inte bara mot 
den roll han blivit tilldelad, utan även mot uppfattningen om svenskar i relation till 
invandrare. Informanterna upplever dock att det finns olika team som de dels tillhör och dels 
inte tillhör. De upplever dels att de inte är en del av och accepteras i det svenska samhället 
och att de positionerar sig mot den roll som det svenska samhället har tilldelat dem, samtidigt 
som de identifierar sig med denna roll. Informanterna införlivar på så sätt, det svenska 
samhällets officiella värden när de berättar om sina upplevelser av Sverige, eftersom de 
beskriver sig själva som annorlunda än ’svenskarna’ eller som ’invandrare’ (Goffman 
2016:39). Informanterna tillhör därmed samma team som ’svenskarna’ som skapar en rutin 
för hur dessa två grupper förhåller sig till varandra genom sina olika roller.  
 
Informanterna berättar om mötet med människor i Sverige genom ett perspektiv av vilja 
positionera sig mot de förväntningar som de upplever finns. Deras motberättelser kan ses som 
ett svar till dessa förväntningar. Oscar Pripp (2011) beskriver det som att den tredje 
närvarande kan synliggöras när informanten upplever att det finns en förväntning för hur hen 
ska svara på frågorna och svaren blir en produkt av denna förväntning (2001:68). Sättet som 
informanterna berättar sina motberättelser till mig blir därför ett sätt att ge svar på denna 
positionering och ”utpekning” av de som annorlunda i förhållande till ’svenskarna’. Min roll i 
informantens sätt att berätta motberättelser till hur de har blivit positionerade, kan tolkas 
genom att de vill ”förklara” sig inför mig. De vill förklara varför denna tolkning av dem är 
felaktig och hur de egentligen är. Informanterna upplever att jag inte delar deras erfarenhet av 
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att tolkas annorlunda i ett svenskt samhälle och därför blir jag här en outsider i mötet med 
dem. Berättelsen sker framför kulisserna, eftersom jag tilldelas rollen som svensk av 
informanterna, vilket innebär att jag tolkas som en del av den svenska publiken. 
Informanterna berättar inte om svenskarna, sin publik, utan snarare framför dem och berättar 
för vad de är och inte är utifrån hur publiken har definierat dem (Goffman 2016:101).  
 
I detta kapitel har jag diskuterat hur informanterna berättar om tillfällen då de har framträtt 
inför en svensk publik i form av människor som de har mött i det svenska samhället. De 
framställer upplevelsen av livet i Sverige som att de placeras in i en roll av att vara 
’invandraren’ och att denna roll hamnar i motsats till vad det innebär att vara ’svensk’. 
Informanterna identifierar sig dels med denna roll, men upplever även ett behov av att berätta 
att de inte är vad de upplever att ’svenskar’ förväntar sig de ska vara. Informanterna berättar 
därmed om ”jaget” i förhållande till den roll som de blivit tilldelad. I studien av Oscar Pripp 
(2001) menade hans informanter att de faktiskt enbart ägnar sig åt lagliga affärer, eftersom de 
ville understryka att de gör det trots att de ses som ’invandrare’ som inte förväntas att göra 
det. Fazal och Rashid är båda medvetna om den roll som de har blivit tilldelad och Fazal 
beskriver det som att han inte vet hur han ska göra för att göra ”rätt” i det svenska samhället. 
Fazal, Rashid och Sara berättar dock om sig själva utifrån att de inte är som människor i 
Sverige tror att de är och hur de anser att de blir behandlade på ett felaktigt sätt.  
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DET NYA LANDET OCH HEMLANDET  
 
Konceptet av migration förutsätter idén att en person lämnar ett land istället för ett annat 
eftersom personen anser att det andra landet har fördelar. När en person berättar om tillvaron i 
landet som hen kommit till berättar personen även om det land som hen lämnat. Kontrasten 
hjälper individen att förstå omvärlden genom att ordna den i det som hen anser vara 
acceptabelt eller icke-acceptabelt i den (Wolf-Knuts 2003:97–98). I föregående kapitel 
diskuterade jag vilken roll informanten upplever att hen har fått i det svenska samhället. I det 
här kapitlet diskuterar informanterna hur de upplever att svenskarna och Sverige är och inte är 
genom att ställa det i kontrast till sitt eget hemland. Detta kan förmedla vad informanten 
tycker är acceptabelt eller icke-acceptabelt i ett samhälle. Det kan på så sätt tolkas som ett sätt 
för dem att omvärdera och diskutera sin nya tillvaro samt att berätta om sig själva i denna 
tillvaro. Informanterna berättar delvis utifrån förväntningar från människor i det svenska 
samhället men förhåller sig även till egna förväntningar av Sverige samt utifrån förväntningar 
från mig vid intervjutillfället. Även detta kommer jag att analysera närmare.  
 
 

Trygghet och otrygghet  
 
Fazal berättar att han inte har mått bra under lång tid. Han beskriver hur han har lätt att bli 
stressad när det är mycket människor runtomkring och även att han har svårt att kontrollera 
när han blir arg. I Afghanistan kunde han få en medicin som hjälpte honom mot dessa 
bekymmer. I Sverige får han inte samma hjälp, eftersom han upplever att läkare inte förstår 
hans symtom. Han säger att han har problem med darrningar i kroppen och att han har svårt 
att sova om nätterna, eftersom det är mycket tankar som går runt i huvudet. När han var yngre 
jobbade han med att tillverka mattor, eftersom hans familj var fattig och det krävdes att alla 
familjens barn var delaktiga i arbetet. Han menar att det krävdes ett fokus och tålamod för att 
klara av att tillverka dem, eftersom det tog så lång tid och för att man behövde samarbeta med 
andra. Fazal tror inte att han skulle kunna klara samma arbete i dagens läge på grund av hur 
han mår och att han inte klarar att hålla koncentrationen uppe så länge efter allt som han har 
varit med om.  
 
Sara, från Syrien, menar att hon upplever att Sverige är ett tryggt land och att hon känner sig 
helt säker när hon går ut på kvällarna. När hon har berättat om detta för sin familj tycker de att 
det låter som ett paradis. Hon säger att ingen kan gå ut på kvällarna eller på natten i Syrien. 
Det är förenat med livsfara att gå ut, eftersom att man kan bli rånad eller anfallen utav olika 
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anledningar. Detta är även någonting som Sara beskriver som ”det bästa” med Sverige. Hon 
menar att det är en frihetskänsla att kunna gå ut, utan att känna sig rädd att någonting skulle 
kunna hända. Även informanten Josef, från Syrien, berättar att det bästa med Sverige är att 
han kan gå ut närsomhelst och att han inte behöver vara rädd när han är ute på gatorna. 
Rashid, från Afghanistan, berättar att det inte finns någon skillnad mellan Sverige och 
Afghanistan egentligen, eftersom han upplever att han känner på samma sätt i Sverige som 
han gjorde i Afghanistan. Han beskriver det som att han var orolig hela tiden i Afghanistan 
och att han är orolig i Sverige, eftersom att han är rädd för att skickas tillbaka till Afghanistan.  
Informanterna beskriver dels Sverige som ett tryggt land och sätter det i kontrast till att deras 
hemland inte är tryggt för dem. Fazal och Rashid upplever dock inte Sverige som en trygg 
plats och utifrån deras exempel kan detta bero på Fazal upplever att han inte gör sig förstådd 
hos läkaren och får den hjälp han behöver. Rashid upplever Sverige som otryggt, eftersom att 
han är rädd för att skickas tillbaka till Afghanistan.  
 
Sverige är den plats som ligger till grund för informanternas berättande och denna plats utgör 
därmed regionen. En region kan vara vilken plats som helst som är avgränsat genom en viss 
mental uppfattning (Goffman 2016:97). I det här fallet sker informanternas iscensättande med 
Sverige som region och framförallt den mentala uppfattningen om Sverige som ett tryggt 
land. Informanterna utgår från bilden av Sverige som ett tryggt land i kontrast med sitt 
hemland, eftersom uppfattningen är en anledning till att de lämnade sitt hemland för Sverige. 
Genom berättelsen om Sverige som tryggt, bekräftar de även förväntningarna på hur 
berättelsen ska förmedlas. Rashid och Fazal positionerar sig dock mot denna bild av Sverige. 
Rashid beskriver det som att det egentligen inte finns skillnad mellan Afghanistan och 
Sverige, eftersom han känner sig otrygg på båda platserna. Rashid är medveten om 
förväntningen av att se Sverige som en trygg plats, men positionerar sig mot den eftersom han 
inte upplever denna trygghet. Ordet egentligen visar hur Rashid utgår från bilden av Sverige 
som tryggt, men att han samtidigt motbevisar denna bild i sin berättelse. Det Rashid säger är 
att; egentligen är Sverige ett tryggt land, eftersom det finns en förväntning på att Sverige är 
och ska vara det, men egentligen är det inte det för honom.  
 
Deras olika berättelser om Sverige kan också återspegla vilken typ av samtal som jag och 
informanten hade. I Fazal och Rashids fall tolkade de kanske mina frågor som att jag frågade 
dem om hur de känner sig i Sverige. Det kan också handla om de olika platser som 
informanterna kommer ifrån och i vilken position som de har i Sverige. Skillnaden i 
berättelserna kan bland annat ha att göra med att både Sara och Josef har fått permanent 
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uppehållstillstånd, medan Rashid och Fazal enbart har ett tillfälligt uppehållstillstånd samt att 
deras familjer fortfarande befinner sig i en mycket utsatt situation. I deras berättelser framstår 
inte Sverige som ett tryggt land, eftersom Fazal uttrycker att han inte får den läkarvård han 
behöver samt att Rashid är orolig för att behöva återvända till Afghanistan.  
 
 

Om ’svenskarna’ 
 
Fazal från Afghanistan, menar att han saknar familjen och de kompisarna han hade när han 
var barn mest från livet i Afghanistan. Han berättar om hur han hade många kompisar och de 
brukade leka tillsammans varje dag. Fazal försöker göra det möjligt för familjen att flytta till 
Sverige och han menar att allt skulle bli bra om de kom. Han menar att ”svenskar inte så 
öppna” och att det är svårt att lära känna dem. Även Sara från Syrien beskriver det som att det 
som fattas i Sverige är hennes familj och om de skulle kunna flytta till Sverige skulle allt bli 
bra. Rashid berättar om hur han saknar landskapet i Afghanistan och bergen. Han beskriver 
det som att han och hans vänner brukade gå upp i bergen, när de var yngre, för att göra brasor 
tillsammans och stanna där hela kvällarna. Ahmed från Jemen, beskriver det som att han 
upplever att han inte kan få samma tillvaro i Sverige, eftersom svenskarna inte är ”lika öppna” 
som människor i Jemen. Han upplever att det inte är lika lätt att skaffa nya vänner och att 
umgås på samma sätt som han brukade göra i Jemen. Enligt informanterna är det framförallt 
sin familj och sina vänner som de saknar mest med sitt hemland. När de beskriver vardagen 
och landskapet i hemlandet berättar de alla om det i relation till att de saknar att umgås med 
vänner och familj. Detta beskriver de genom att de berättar om hur de brukade äta 
tillsammans eller, till exempel, gå upp i bergen.  
 
Informanterna upplever att de inte kan få samma vardag i Sverige, eftersom de saknar 
människor som de delat den tidigare tillvaron med. Berättelsen om att svenskar inte är lika 
öppna och är svåra att komma nära och lära känna, fick jag höra av alla informanterna. 
Berättelsen kan vara ett sätt för informanterna att förklara varför de inte kan få samma tillvaro 
i Sverige. Informanterna positionerar människor som de möter i Sverige utifrån att de 
uppfattar dem som tillhörande ett annat team och skapar en rutin för berättelsen om 
svenskarna och Sverige (Goffman 2016:73–75). När de framträdande går in bakom 
kulisserna, där publiken inte kan se eller höra dem, berättar de ofta om publiken i förenklade 
termer. Detta förenklade sätt stämmer ofta inte överens med hur de behandlar publiken när de 
uppträder inför dem (Goffman 2016:151). Informanten upplever att svenskarna tillhör ett 
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annat team när de inte konfronteras med dem och kan därmed skapa en rutin om dem. När 
informanten konfronteras med ’svenskarna’ är informanten och publiken ett team som 
tillsammans definierar informanten som att hen spelar rollen som ’invandraren’.  
 
I Jemen, menar Ahmed att det är lättare att skaffa vänner och att människor är mer öppna för 
att få nya vänner. Ahmed berättar att han brukade träffa sina vänner varje dag för att umgås 
tillsammans. Han menar att svenskar ofta tenderar att ha sina egna vänner som de har känt 
sedan uppväxtåren och de tycker inte om att skaffa nya, ”riktiga”, vänner. Han berättar att när 
han försöker att vara trevlig mot dem, kommer han till ett stadie i vänskapen men att det 
sedan inte går att komma över det stadiet. Han tar ett exempel på när han har blivit inbjuden 
på fest och hur han har hamnat ensam eller att han har känt sig ensam. I dessa exempel kan 
det tolkas som att informanterna positionerar sig mot ’svenskarna’ genom att berätta om dem. 
Denna positionering är ett sätt för informanterna att ta avstånd från dem och visa sin 
delaktighet i en annan gemenskap (Palmenfelt 2017:86). I Ahmeds berättelse om svenskarna 
flikar han, plötsligt, in ”jag pratar inte om dig”. Jag tolkar det som att han understryker att han 
inte ser mig på samma sätt som han ser svenskarna som grupp och att han anförtror 
berättelsen om svenskarna till mig. När jag hade avslutat min intervju med Sara, från Syrien, 
frågar hon mig om hon skulle kunna ställa mig en fråga. Jag svarade ”ja” och hon frågade 
mig: ”Vad tycker du om invandrare?”. Jag blev ganska ställd av frågan, men svarade att jag 
inte har någon negativ bild av invandrare och att det inte spelar någon roll om man är 
invandrare eller svensk. Detta visar att berättelsen om ’svenskarna’ sker när informanterna 
inte befinner sig i direkt interaktion med dem. De framträdande informanterna befinner sig 
därmed bakom kulisserna och detta möjliggör att de kan berätta om svenskarna som grupp 
(Goffman 2016:151). I det här fallet upplever jag det som att jag balanserar mellan rollen av 
att vara en insider och en outsider, utifrån Saras perspektiv. Hon vill veta hur jag står i 
förhållande till hur hon upplever de svenska förväntningar på vad och hur en ’invandrare’ är. 
Goffman beskriver detta som en ”inside-hemlighet” (2016:126–148). Jag som intervjuare, har 
en roll som är motstridig i konfrontationen med informanten. Sara vill få reda på vilken roll 
jag har i sammanhanget och om jag är del av den svenska publiken eller om jag är på ”hennes 
sida”. Rollen blir en mellanhand och får ta del av båda parternas ”hemligheter”. Även 
Ahmeds kommentar visar på hur jag har hamnat i en motstridig roll i förhållande till honom. 
Han tänker dels att jag tillhör de som han pratar om, eftersom han upplever att jag skulle 
kunna ta illa upp av hans beskrivning av ’svenskarna’. Han understryker dock att han inte ser 
mig så för att markera att det inte är mig han pratar om. Den tredje närvarande gör sig härmed 
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synlig genom att informanterna kommenterar det som de upplever vara min förväntning på 
deras berättelse.  
 
Detta kapitel har berört hur informanterna väljer att berätta om sina upplevelser av livet i 
Sverige i kontrast till tillvaron i hemlandet. Informanterna lämnade sitt hemland för Sverige i 
förhoppningen av att Sverige skulle innebära en känsla av trygghet för dem. Likt diskussionen 
i föregående kapitel förmedlar informanterna en berättelse för vilka de är genom att förhålla 
sig till denna förväntning. Detta sker bland annat när Rashid berättar för vad otrygghet 
innebär för honom eller när Sara bekräftar bilden av Sverige som tryggt genom att berätta om 
den otrygghet som hon upplevde i sitt hemland. Detta sker även när informanterna berättar 
om svenskarna som svåra att få kontakt med. Här kan det dels tolkas som att informanterna 
berättar utifrån en förförståelse av svenskar som tystlåtna och inte lika öppna för att skaffa 
nya vänner. Detta blir alltså som en förklaring till varför de upplever att de inte är en del av 
den gemenskapen. Svenskarna beskrivs utifrån denna roll på samma sätt informanterna 
upplever att de får en roll av svenskarna. Det kan också tolkas som att informanterna berättar 
om upplevelsen av att känna att de inte är en del av gruppen svenskar genom att berätta att de 
tillhör en annan gemenskap. Individerna tilldelas (och tilldelar) objektiva identiteter i mötet 
med människor i det svenska samhället, men använder sitt berättande för att förmedla sin 
subjektiva definition av vem de är i förhållande till detta (Pripp 2001:26). De förmedlar en 
berättelse som förklarar vilka de är utifrån vart de kommer ifrån och att de delvis också att de 
tillhör en annan gemenskap. Denna bild av vilka informanterna var i den tidigare tillvaron blir 
tydlig under studiens sista kapitel där interaktionen snarare sker mellan de närstående och 
informanten.  
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KONTAKTEN HEM  
 
Tidigare kapitel har berört hur informanten förhåller sig till människor i Sverige samt till mig 
när de berättar om sina upplevelser av att vara nyanländ i Sverige. Det är dock inte endast 
utifrån dessa förväntningar som berättandet av Sverige sker av en nyanländ till Sverige, utan 
även till de närstående i hemlandet. I ”mötet” med de närstående kan den roll av vilka 
informanterna är i förhållande till dem och vilka förväntningar det innefattar, bli synlig. De 
närstående tar del av berättelsen om informantens upplevelser av Sverige och detta är något 
som jag kommer att diskutera i följande kapitel. Det som informanterna berättar till de 
närstående återger de till mig under intervjun. Jag tar alltså del av beskrivningen av vad 
informanterna om vad de brukar berätta och kan inte garantera för vad de faktiskt berättar för 
de närstående. I följande kapitel diskuterar jag hur iscensättandet sker i förhållande till de 
närstående samt till mig. De intervjufrågor som ställdes handlade dels om vad informanten 
berättar om sina upplevelser av Sverige, hur de kommunicerar med varandra samt om de 
skickar bilder till varandra. Jag frågade även vad de närstående brukar svara dem när de har 
kontakt.  
 
 

”Allt är bra”  
 
När jag frågade om kontakten till informantens närstående började jag med att ställa frågor 
om hur de kommunicerar med dem och detta gjorde jag framförallt för att skapa en förståelse 
för hur det faktiskt går till. Möjligheterna för hur ofta och på vilket sätt de kan kommunicera 
ger en bild av hur informanternas olika situationer ser ut. Under tiden för mitt fältarbete har 
jag upptäckt att denna kontakt skiljde sig, beroende på situationen i hemlandet. Informanterna 
som kommer ifrån Afghanistan, hade en liknande erfarenhet av hur det är att kommunicera 
med sina närstående. Informanten från Jemen hade en tätare kontakt med sin familj och det 
märktes tydligt hur hans familj har lättare att kommunicera med honom. I ett fall berättade 
informanten Josef från Syrien att hans vänner, som är kvar i Syrien, har slutat svara honom 
och att han inte vet varför. Möjligheten att kommunicera med sina närstående ser alltså helt 
olika ut beroende på individens unika situation.  
 
Sara, från Syrien, beskriver hur hon brukar sitta på bussen och hur hon ”pratar” med sin familj 
genom att chatta med dem via sin telefon. Hon berättar att hennes familj bor i Turkiet, efter 
ett misslyckat försök att ta sig vidare till Sverige. När de flydde från Syrien och kom till 
Turkiet hamnade Sara på en buss och familjen i en annan. Saras buss fortsatte vidare, medan 
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familjens buss blev kvar. I Turkiet har de tillgång till telefoner, vilket gör att de kan hålla 
kontakten när de vill. Fazal och Rashid, från Afghanistan, berättar att det var lättare att ha 
kontakt med sin anhöriga när de först kom till Sverige. I dagens läge är det svårare, eftersom 
staden där föräldrarna bor har övertagits av talibanerna. Talibanerna brände alla antenner när 
de kom och nu funkar det inte längre att ringa. Ibland går familjen upp i bergen och ringer, 
men det sker varannan eller var tredje månad.  
 
Ahmed berättar att det är mycket detaljer som hans föräldrar inte vet om tillvaron i Sverige 
och mycket på grund av att de inte frågar om det. Ahmed menar att de framförallt frågar om 
hur han mår och om allt är bra, annars inte mycket annat. I samband med detta frågar jag 
Ahmed om han upplever att det svårt att berätta om Sverige för sina föräldrar, eftersom de 
aldrig har varit i Sverige förut. Jag berättar då även för Ahmed om mina erfarenheter om hur 
det var att berätta om erfarenheten av min tillvaro när jag bodde i ett annat land. Jag frågar 
honom även om han håller med om upplevelsen av att känna svårigheter av att berätta detaljer 
i hur tillvaron i det nya landet är. Han menar att han inte tycker att det är svårt, eftersom hans 
pappa har bott i Tjeckien och Ryssland och han känner därmed till andra delar av Europa. 
Ahmed brukar berätta för familjen att det finns elektricitet och internet, att det är ganska 
säkert, att vädret är bra och människorna är trevliga och snälla. Han beskriver det som att de 
därmed vet att det är bra och att han inte behöver berätta några detaljer, på grund av detta. Här 
berättar Ahmed utifrån mig som en insider, eftersom jag förmedlar att jag har liknande 
erfarenheter av att bo i ett annat land samt berätta om det för min familj.  
 
Likt hur informanterna använde sig av kontraster för att beskriva för vilka de är i en svensk 
kontext använder sig Ahmed av Jemen som referensram när han berättar om Sverige till de 
närstående. Han berättar om det som finns i Sverige i kontrast med det som han menar är 
mindre bra i Jemen. Ahmed beskriver att problemen i Jemen framförallt är att de inte har 
elektricitet och att det är osäkert att gå ut på gatorna. Genom beskrivningen av att det finns 
elektricitet i Sverige och att det är säkert att gå ut, förmedlar Ahmed att han har det bra i 
Sverige. Berättelsen handlar därmed inte primärt om Ahmeds upplevelser utav Sverige, utan 
snarare om huruvida han mår bra i det nya landet. Sara beskriver det som att hon berättar om 
sin vardag i Sverige, men jag tolkar det som att det sker i ljuset av att Sara väljer ut delar som 
förmedlar till familjen att hon har det bra. Sara berättar att de ofta pratar om vilken mat som 
hon ska laga under dagen och om hur vädret är. Hon berättar även att hon brukar skicka bilder 
och speciellt på vintern när det finns ljusslingor i träden och när det är snö överallt. Hon 
beskriver det som att hennes familj tycker att Sverige låter fantastiskt och att Sverige ser ut 
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som en saga. Sara skrattar när hon berättar om detta och säger sedan att de inte verkar tycka 
om snön dock. Sara berättar hur föräldrarna uppfattar Sverige som ett paradis och det visar 
också att hennes berättelse om sina upplevelser är genomgående positiv. Det blir tydligt hur 
Sara och Ahmed konstruerar den nya verkligheten utifrån tidigare föreställningar om tillvaron 
i hemlandet och hur de tidigare definierat en bra tillvaro. De använder sig av dessa tidigare 
föreställningar om definitioner för hur de har en bra tillvaro för att konstruera denna bild av 
tillvaron i Sverige, till de anhöriga. De förmedlar alltså, genom detta, att de har det bra i 
Sverige (Lindqvist (1991:28).  
 
Fazal och Rashid berättar om hur de har skickat ett fåtal bilder till sina närstående. Rashid 
berättar att bilderna som han har skickat har framförallt varit på sin skola. Även Fazal 
beskriver det som att han skickade bilder i början, när han kom till Sverige, men inte längre. 
Han berättar att han också har skickat bilder på sin skola. Även här tolkar jag det som att 
bilderna kan vara ett sätt för Rashid och Fazal att kommunicera en ”bra tillvaro” till sina 
närstående. Likt sättet som brevskrivarna i Atteberrys (2005) studie berättar om sitt jobb i 
USA, berättar Rashid och Fazal, utifrån bilden om sin tillvaro i Sverige genom att de har en 
sysselsättning. Rashid berättar att han även har tagit någon selfie och skickat till dem, men att 
han gör det sällan. Han beskriver det som han har svårt att dölja hur han känner och mår när 
han tar ett kort på sig själv och undviker det hellre. Genom att berätta detta, förmedlar Rashid 
även vikten av att framförallt berätta att allting är bra i det nya landet och att han inte vill att 
föräldrarna ska tro något annat.  
 
Jag frågade Fazal om vad han brukar berätta för sin familj och om vad han brukar berätta om 
Sverige. Han säger att han inte förstod någonting alls av Sverige i början och därför var det 
svårt att berätta om det för sin familj. Han beskriver det som att hans familj var lika förvirrade 
om vart han hade hamnat, eftersom de inte ens vet vart Sverige ligger. När de pratas vid, 
berättar han att de framförallt är intresserade av att höra hur han mår. Fazal berättar att de 
även frågar om han är nöjd i Sverige och om det går bra i skolan. Han säger att han ljuger för 
dem och säger att allt är bra. Fazal berättar att hans mor är sjuk och att han inte vill säga till 
henne att han är missnöjd med sin tillvaro. Han väljer istället att berätta att han känner sig 
glad av att vara i Sverige, så att de slipper att vara oroliga. När de pratas vid berättar de också 
att allt är bra, men Fazal beskriver det som att han redan vet att det inte är bra. Vid de 
tillfällen som han har pratat med sin bror har brodern berättat att det de lever under svåra 
förhållanden i Afghanistan och att talibanerna har hotat familjen under flertalet tillfällen. 
Rashid berättar också hur han brukar säga att allting är bra i Sverige och att han mår bra. Han 
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menar att han ljuger för dem, eftersom att han inte vill att de ska veta hur han mår och hur 
svårt allting har varit. Både Rashid och Fazal vittnar om att de ljuger och säger att allting är 
bra för att inte göra sina familjer oroliga. När jag frågar Rashid om vad hans familj brukar 
svara honom säger han att han tror att dem använder samma taktik som han själv. De berättar 
också att allting är bra, men att han vet att det inte är bra. Han tror att de inte vill göra honom 
orolig heller på samma sätt som han inte vill göra dem oroliga.  
 
Informanterna har lämnat sina familjer och sitt hemland för att skapa sig en framtid i ett annat 
land. Det finns alltså en förväntning, från familjen, att Sverige ska möjliggöra för 
informanterna att hen ska kunna leva ett bättre liv där. Fazal och Rashid har här ett motiv att 
förvränga berättelsen om den faktiska verkligheten, eftersom de vill upprätthålla bilden av att 
de har fått ett bättre liv i Sverige. Det är lätt för dem att överföra denna bild, eftersom de 
närstående inte har någon möjlighet att ta reda för huruvida det är sant eller inte. Goffman 
(2016) beskriver det som en vanlig företeelse att individer ger en falsk bild för vilka de är, till 
exempel, att de ger en bild av att de är präst eller läkare. Då har individen ett motiv för att få 
en viss social status i sammanhanget och ger därför en förvrängd bild av verkligheten 
(2016:58–59). Informantens motiv för att ljuga och ge en annan bild av situationen till sin 
familj handlar om att hen vill bekräfta de förväntningar om välmående i det nya landet som 
personens anhöriga har på berättelsen. Fazal och Rashid tror att deras familjer använder 
samma taktik att ljuga om sin tillvaro, eftersom de inte heller vill göra Fazal och Rashid 
oroliga. Här kan jag inte undersöka huruvida det är så eller inte, eftersom jag inte har 
familjens egna berättelse, men en tolkning kan vara att flykten till Sverige har inneburit ett 
hopp för familjen. Familjens medlemmar vill upprätthålla bilden av flykten som en del av att 
förbättra situationen för familjen och därför är det denna bild som man upprätthåller genom 
att ljuga inför varandra.  
 
Informantens närstående kan betraktas som en del av informantens team, eftersom att de delar 
erfarenheten av landet som informanten kommer ifrån (Goffman 2016:73). Informantens 
berättelser om det nya landet sker i relation till denna referensram som jag tidigare diskuterat i 
detta kapitel. Referensramen visar att informanten och de närstående delar en förståelse av 
den tidigare tillvaron. De har därmed också en rutin för sättet som de pratar till varandra 
utifrån erfarenheten av denna tidigare tillvaro. De kan också uppfattas som en del utav ett 
annat team, eftersom de inte delar liknande erfarenheter av att komma till Sverige. De 
närstående blir en del av ett annat team, genom att informanten inte berättar detaljer om 
upplevelsen av Sverige eftersom de närstående inte har den referensramen att förhålla sig till.  
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Interaktionen mellan de anhöriga och informanten konstruerar inte gruppindelningar som 
’svenskarna’ i relation till ’invandrarna’, då berättelsen inte iscensätts mot en fond av det som 
förstås som svenska förväntningar. Interaktionen med de närstående och förväntningen från 
dem handlar snarare om informantens lycka i det nya landet. Regionen för berättelsen har 
därmed förändrats. Berättelsen om Sverige handlar egentligen inte längre om Sverige, utan 
snarare om personens situation i det nya landet utifrån de förväntningar som familjen har 
(Goffman 2016:97). Regionen för berättandet till de närstående blir huruvida det nya landet är 
en fristad och sker utifrån förhoppningen av att bekräfta att landet är en fristad för 
informanten. Det spelar ingen roll om det är sant eller falskt, utan det centrala är att 
konstruera en berättelse som gör att familjen förstår att personen har det bra. Detta sker när 
Sara berättar om vad hon brukar laga för mat. Det sker även när Ahmed berättar om 
elektricitet och internet; någonting som han berättar, för mig, att familjen inte har i Jemen. 
Rashid och Fazal kommunicerar dels detta genom att skicka bilder på deras skola och genom 
att ljuga och berätta att allt är bra. Utifrån familjen har informanten framförallt en roll av att 
vara en del i familjen och hen förhåller sig därmed till denna roll i ”mötet” med dem. 
Informanterna anpassar sina berättelser, eftersom de är medvetna om den nuvarande 
publikens förväntningar av att Sverige ska vara bra.  
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AVSLUTANDE DISKUSSION  
 
Uppsatsens syfte var att undersöka hur nyanlända gestaltar sina erfarenheter av Sverige 
genom att fokusera hur berättelsen om dessa erfarenheter skiljer sig beroende på de 
människor som individen förhåller sig till när berättelsen förmedlas. Frågeställningarna 
formulerades på följande sätt: Hur framställs och vidare omvärderas erfarenheter av livet i 
Sverige som nyanländ? Hur omvärderas och iscensätts dessa erfarenheter i relation till skilda 
förväntningar och föreställningar? Nedan kommer jag att redovisa och diskutera studiens 
syfte, frågeställningar samt diskutera hur detta ämne kan studeras vidare.  
 
Informanterna gestaltar dels erfarenheten av Sverige genom att de känner sig ”utpekade” av 
människor i Sverige genom sin personliga fasad. Den personliga fasaden tolkas genom yttre 
attribut eller särskiljande attribut som, till exempel, att informanten bär slöja, sitt ursprung 
eller namn eller att hen inte har uppehållstillstånd. Fazal, Sara och Rashid beskriver hur de 
upplever att de placeras in i en roll i mötet med människor i Sverige. De diskuterar sin roll 
utifrån förväntningen för vad den innebär genom att förklara vad de är och inte är för mig i 
intervjuerna. Min tolkning är att de uppfattar mig som en del av de människor i Sverige som 
definierar dem och de vill därför ändra ”min” uppfattning genom motberättelser. 
Gestaltningen av Sverige sker även utifrån bilden av Sverige som ett tryggt land. 
Informanterna berättar utifrån den bilden och positionerar sig mot eller med den. Sara, Josef 
och Ahmed framställer Sverige som ett tryggt land eftersom de upplever trygghet genom, till 
exempel, sitt uppehållstillstånd. Fazal och Rashid upplever däremot inte denna trygghet, 
eftersom de inte vet om de kommer få stanna i Sverige. Informanterna gestaltar erfarenheten 
av hur det är att hitta en ny gemenskap i Sverige, vilket majoriteten upplever är svårt. 
Informanterna använder sig av motbilder för att markera sitt avståndstagande till ’svenskarna’ 
som de upplever att de inte är en del av och markerar att de tillhör en annan gemenskap. De 
berättar därmed vilka de är och inte är och varför det är så genom att förmedla hur svenskar 
och Sverige borde vara för att de skulle kunna få samma känsla av gemenskap som de har i 
hemlandet. När informanten gestaltar sin tillvaro i Sverige till de närstående är det 
sammantaget en bild av att allt är bra i det nya landet. Oavsett om det är en lögn eller inte, är 
det den berättelse som de anhöriga förväntar sig att höra. De tidigare ’svenska’ 
förväntningarna styr därmed inte längre informanternas gestaltning av Sverige och hur de 
använder berättelsen för att positionera sig med eller mot dessa förväntningar. Gestaltningen 
av Sverige till de anhöriga handlar snarare om att uppfylla de anhörigas förväntningar på att 
Sverige erbjuder de en bra tillvaro.  
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Dessa skilda berättelser och iscensättande av Sverige, synliggör hur berättelsen om 
erfarenheten av livet som nyanländ i Sverige kan förmedlas på olika sätt. Sverige gestaltas 
utifrån informantens sätt att berätta om sig själv i förhållande till olika människor. 
Informanterna formar och omvärderar sin nya tillvaro i Sverige genom mötet med de 
människor som finns runtomkring. Denna omvärdering kan ses som en process där 
informanten formar den subjektiva roll som hen anser sig ha. De berättelser som förmedlas 
kan tolkas som en produkt av informantens sätt att förstå omvärlden och hur den världen 
tolkar informanten, utifrån hens perspektiv. Studien har därmed visat hur informanten 
uttrycker sig själv och sin tillvaro och hur interaktionen formar och omvärderar denna 
uppfattning. Perspektivet av att förstå nyanländas process till skapandet av sin subjektiva roll i 
det nya samhället kan vara viktig att förstå om de ska ha en möjlighet att, exempelvis, 
integreras i samhället. 
 
En ytterligare fördjupning av hur nyanlända gestaltar sina erfarenheter av Sverige kan bland 
annat göras genom att vidare undersöka kontakten till de närstående i hemlandet. Det skulle 
vara intressant att ta del av de konversationer som de nyanlända har med sina närstående 
vilket kan innebära att ta del av videosamtal, bilder, chattkonversationer, brev, mail och 
telefonsamtal för att få en fördjupad bild för denna kontakt. Det skulle även vara intressant att 
följa dessa konversationer med de närstående under den första tiden i Sverige, eftersom det då 
finns en möjlighet att följa hur berättandet om Sverige förändras med tiden.  
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

 
 
Otryckta källor  
 
Intervjuer  
Intervju 1 
Namn: Fazal (pseudonym)  
Ålder: ca 21 år  
Kön: Man 
Land: Afghanistan  
Längd på intervjun: 2 h 15 min  
Datum för intervjun: 27 november 2018 
Intervjun genomfördes på svenska  
Intervjun förvaras hos författaren  
 
Intervju 2 
Namn: Rashid (pseudonym)  
Ålder: ca 19 år  
Kön: Man  
Land: Afghanistan  
Längd på intervju: 1 h 9 min  
Datum för intervjun: 28 november 2018 
Intervjun genomfördes på svenska  
Intervjun förvaras hos författaren  
 
Intervju 3 
Namn: Fazal (pseudonym)  
Ålder: ca 21 år  
Kön: Man  
Land: Afghanistan  
Längd på intervju: 1 h 8 minuter  
Datum för intervjun: 28 november 2018 
Intervjun genomfördes på svenska  
Intervjun förvaras hos författaren  
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Intervju 4: 
Namn: Ahmed (pseudonym)  
Ålder: 34 år  
Kön: Man 
Land: Jemen  
Längd på intervjun: 47 minuter  
Datum för intervjun: 3 december 2018 
Intervjun genomfördes på engelska 
Intervjun förvaras hos författaren  
 
Intervju 5:  
Namn: Josef (pseudonym)  
Ålder: 18 år  
Kön: Man 
Land: Syrien  
Längd på intervjun: 25 minuter  
Datum för intervjun: 4 december 2018 
Intervjun genomfördes på svenska 
Intervjun förvaras hos författaren  
 
Intervju 6:  
Namn: Sara (pseudonym)  
Ålder: 36 år  
Kön: Kvinna  
Land: Syrien  
Längd på intervjun: 50 minuter  
Datum för intervjun: 4 december 2018 
Intervjun genomfördes på svenska  
Intervjun förvaras hos författaren   
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Tryckta källor 
 

Hemsidor  

Immigrantinstitutet (2018) 
http://www.immi.se/migra/asyl-nyanlanda  
(Hämtat den 17 december 2018) 
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BILAGA 
 

Intervjufrågor   
 
Hur gammal är du? / How old are you?  
 
Hur länge har du bott i Sverige? /For how long have you been living in Sweden?  
 
Vilket land kommer du ifrån? /What country are you from?  
 
Varför valde du att komma till Sverige? / Why did you choose to come to Sweden?  
 
Har du varit tillbaka till ditt hemland någon gång efter att du lämnade det? /  
Have you been back to your home country since you left it?  
 
(Ja) Hur var det att komma tillbaka? / (Yes) How was it to be back?  
 
(Nej) Hur känns det? / (No) How does that feel?  
 
Planerar du att flytta tillbaka någon dag/ Do you plan to move back some day?  
 
Vad saknar du mest med ditt hemland? /What do you miss the most in your home country?  
 
Har du kvar familj, vänner eller släktningar i hemlandet? / 
Do you have family, friends or relatives who are still living there?  
 
Hur känns det att ha dem så långt borta? / How does it feel that they are so far away?  
 
Planerar de att komma till Sverige? /Do they plan to come to Sweden?  
 
Hur kommunicerar ni med varandra? / How do you communicate with each other?  
 
Vad brukar du berätta för dem? / What do you usually tell them? 
 
Vad brukar du berätta för dem om Sverige? /What do you usually tell them about Sweden?   
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Vad brukar de säga när du berättar om ditt liv i Sverige? /How do they usually comment 
about the things that you are telling them about Sweden?  
 
Brukar du skicka bilder eller videoklipp till dem? / Do you also send them photos or 
videoclips?  
 
Vad brukar du skicka för bilder? /  
What kind of photos are you sending them?  
 
Upplever du att livet i Sverige och livet i ditt hemland skiljer sig mycket från varandra? / 
Would you say that your life in Sweden and your life in your home country is similar or 
different from each other?  
 
Vad finns det för likheter eller skillnader?  
/ In what way are they similar or different from each other?  
 

 

  


