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Abstrakt 

Studien är en empirisk fältstudie som genomfördes i Jordanien under våren 2015. 

Syftet var att undersöka hur syriska flyktingar i jordanska värdsamhällen väger 

kulturella och ekonomiska överväganden i ett beslut om framtida alternativ. Ram-

verket för studiens framtida alternativ var UNHCRs långsiktiga lösningar: Åter-

vända till hemlandet, lokal integrering i det land flyktingen erhöll flyktingstatus, 

eller vidarebosättning till ett tredjeland. Den teoretiska förankringen för studien 

var Liisa Malkkis studie ”Purity and Exile” som hon genomförde bland Hutu-

flyktingar från Burundi i Tanzania. Metoden för fältstudien i Jordanien var kvali-

tativa intervjuer med 15 syriska hushåll i staden Ramtha och 15 syriska hushåll i 

staden Amman. Slutsatser från studien visade på att levnadsförhållanden och eko-

nomiska möjligheter som flykting påverkar hur hen ser på framtida alternativ, men 

att tidigare bakgrund och tidigare levnadsförhållanden, samt synen på kollektivism 

och individualism är väsentliga komponenter för hur en flykting väger kulturella 

och ekonomiska överväganden gentemot varandra för ett framtida beslut. 
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1. Inledning 

“As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well-founded fear of being 

persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or 

political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is 

unwilling to avail himself of the protection of that country” 

 

Detta är definitionen av en flykting enligt UNHCRs flyktingkonvention. 

Definitionen utvidgades 1967 för att därefter bortse från tidsbegränsningen och 

den geografiska begränsningen som var eurocentrerad efter andra världskriget. 

Konventionen syftar till människor som flytt från sina hemländer på grund utav en 

välgrundad rädsla för förtryck. De har flytt, och sökt skydd i ett land de inte är 

medborgare i. UNHCRs primära syfte är att arbeta för dessa människors 

välbefinnande och rättigheter, men det slutliga målet är att finna en långsiktig 

lösning. Flyktingarna har tre alternativ: 

 

1. Att återvända till hemlandet 

2. Att integreras i det land de erhöll flyktingstatus 

3. Vidarebosättning i ett tredjeland om de andra alternativen inte är 

möjliga. 
1
 

 

UNHCR ska säkra flyktingarnas säkerhet och välbefinnande tills det att 

ekvationen är löst, tills det att en långsiktig lösning är upprättad. För att lösa 

ekvationen är UNHCR beroende av att faran flyktingen stod inför i hemlandet 

försvinner. Om inte, är UNHCR beroende av andra nationers välvilja för att 

realisera alternativ två eller tre. När medlemsstaterna skapade 

flyktingkonventionen ägnade de sig åt kollektiv problemlösning. Omkring 

292,000 människor i Europa stod utan hem eller stat, och nya flyktingar anlände 

från Östeuropa. Detta var ett kollektivt dilemma som löstes av praktiska och 

politiska skäl, såväl som humanitära.
2
 Idag, 65 år senare, står världssamfundet 

inför den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget, nämligen 

flyktingströmmarna från Syrien. Syriska flyktingar är världens största 

flyktinggrupp under UNHCRs beskydd, och organisationens största projekt sedan 

                                                           
1
 UNHCR, Durable solutions, 2015 

2
 Lewis, UNHCR and International Refugee Law, s. 80 
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dess tillkomst.
3
 Antalet registrerade syriska flyktingar i Jordanien, Libanon, 

Turkiet, Irak och Egypten uppgår till 3 977 211.
4
 Det är UNHCR, med hjälp av 

dess medlemsländer, som ska realisera en långsiktig lösning för dessa flyktingar. 

Detta är det ramverk och verklighet syriska flyktingar idag har att anpassa sig till. 

En problematik som uppstår när en flyktingvåg som denna inträffar är att 

flyktingkonventionen inte nämner någon bindande ansvarsfördelning. Final Act 

rekommenderar medlemsstaterna att välkomna flyktingar och att agera i en anda 

av internationellt samarbete så att flyende människor kan finna asyl och 

bosättning i ett nytt land.
5
 Senare i ingressen uppmanas medlemsstaterna att 

betänka den börda asylärenden kan innebära för en del länder och att en sådan 

börda inte kan lösas utan ett internationellt samarbete.
6
 Flera internationella 

aktörer har framfört rekommendationer om hur detta internationella samarbete 

och ansvarsfördelningen bör se ut. Den brittiska hjälporganisationen OXFAM 

rekommenderade, den 9 september 2014, att världens I-länder genast accepterar 

179,500 (cirka 5 procent av totalen) syriska flyktingar som ett första steg samt att 

alla FN-medlemmar ser till att rättvist fördela den finansiering som FN har 

uppskattat krävs för att tillgodose syriska flyktingars behov i närområdet under 

2014. Vid tiden för rapporten var endast 40 procent av det uppskattade beloppet 

finansierat och världens I-länder hade tillsammans accepterat 37,432 syriska 

flyktingar för vidarebosättning via UNHCR av över tre miljoner.
7
 Amnesty 

international rekommenderade att omvärlden accepterar 5 procent av totalen 

under 2014 och ytterligare 5 procent under 2016 för att lätta på bördan för de 

redan ansträngda grannländerna. Vid tiden för rekommendationen hade UNHCR 

identifierat cirka 380,000 syriska flyktingar i behov av vidarebosättning. Länder i 

regionen som Saudiarabien, Qatar, och Kuwait har inte erbjudit sig att ta emot 

några flyktingar och intresset från Europa och övriga västvärlden är svalt.
8
 Frågan 

denna studie intresserar sig för är hur syriska flyktingar själva ställer sig till 

UNHCRs långsiktiga lösningar, det internationella ramverk de har att anpassa sig 

till, och hur de resonerar kring framtida alternativ. 

 
                                                           
3
 UNHCR, Needs soar as number of Syrian refugees tops 3 million, 2014 

4
 UNHCR, Syria regional refugee respons: Regional overview, 2015 

5
 Convention on the status of refugees, Final Act IV D, 1951 

6
 Convention on the status of refugees, Preamble, 1951 

7
 Gorevan, A fairer deal for Syrians, 2014 

8
 Amnesty International, The world’s pitiful response: Syria’s refugee crisis, 2014 
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1.2 Problemformulering och syfte 

Mänskliga rättigheter, trots ett universellt anspråk, är beroende av nationalstater. 

Det är främst nationalstaten som ska säkerställa att människor inom dess 

territorium erhåller sina rättigheter.
9
 Om nationalstaten är den främsta garanten för 

människor (även om stater i praktiken har olika förutsättningar eller visar på olika 

vilja att uppfylla mänskliga rättigheter) är uppkomsten av flyktingar ett dilemma 

ur ett människorättsperspektiv. Samtidigt är uppkomsten av flyktingar en naturlig 

konsekvens av det internationella systemet baserat på politiska och nationella 

gränser, men flyktingar är inte längre en naturlig del av ett system som är baserat 

på medborgarskap i territoriellt suveräna nationalstater. De utmanar 

grundprincipen om medlemskap i en politisk enhet.
10

 För närvarande sitter 3 977 

211 registrerade syriska flyktingar i Jordanien, Libanon, Turkiet, Irak och 

Egypten.
11

 Hur ser dessa människor på UNHCRs tre långsiktiga alternativ? Hur 

resonerar en syrisk flykting kring framtiden? En mängd tidigare forskning har 

sökt kategorisera flyktingar, ofta i kontrast till ekonomiska migranter, för att 

urskilja säregenhet. Säregenheten har kretsat kring viljan. Att flyktingar inte har 

valt att lämna sina hem. Beslutet har tagits åt dem, och av det har slutsatsen 

dragits att de kan visa en mindre vilja att integrera sig i en ny gemenskap. En 

annan är att de minns sina hemländer i nostalgiska ordalag och av det har 

slutsatsen dragits att de har en större vilja att behålla sin identitet och traditioner 

än ekonomiska migranter.
12

 Ett värdlands försök att göra destinationen mindre 

attraktiv (genom att försämra levnadsförhållandena för flyktingar såsom att inte 

erbjuda välfärdstjänster) är meningslösa då det främst är skydd flyktingar söker 

och ingenting annat.
13

 Ekonomiska migranter söker ett bättre liv medan flyktingar 

snarare försöker bygga upp det liv de redan hade.
14

 

 

Givet att flyktingar har en större vilja att behålla identitet och traditioner än 

ekonomiska migranter, att de endast söker säkerhet, samt att kulturella 

övervägningar väger tyngre för flyktingar än ekonomiska förutsättningar och 

                                                           
9
 Haddad, The Refugee in International Society, 2008, s. 75 

10
 Ibid, s. 7-8 

11
 UNHCR, Syria regional refugee response: Regional overview, 2015 

12
 Haddad, The Refugee in International Society, 2008, s. 8 

13
 Ibid, s. 27-29 

14
 Joly, Odyssean and Rubicon Refugees, 2002, s. 6 
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välfärdstjänster, så skulle flyktingar välja att stanna i ett värdland som delar deras 

kultur och traditioner så länge de upplever att de är i säkerhet tills att de kan 

återvända. Denna studie har identifierat en passande kontext för att undersöka 

detta. Sedan konflikten i Syrien bröt ut under våren 2011 har totalt 627 287 

syriska flyktingar registrerats via UNHCR i Jordanien.
15

 De syriska flyktingarna 

delar modersmål med den jordanska befolkningen, arabiska. Majoriteten syrier 

delar samma religiösa tillhörighet, Sunnit-islam. De delar en liknande kultur och 

tradition. Däremot har inte flyktingarna tillstånd att arbeta. Majoriteten har mer 

utgifter än inkomster
16

, och i november 2014 ändrade Jordanien sin policy att 

erbjuda syriska flyktingar gratis sjukvård.
17

 Om rädslan för att förlora identitet, 

språk, kultur och tradition är det primära övervägandet som avgör hur en syrisk 

flykting resonerar kring framtiden, skulle majoriteten välja att stanna i Jordanien 

tills det att det är möjligt att återvända till Syrien. Om det är ekonomiska 

överväganden som avgör hur en syrisk flykting resonerar kring framtiden, skulle 

majoriteten istället välja vidarebosättning om det innebar bättre ekonomiska 

möjligheter och välfärdstjänster. 

 

Lisa Malkki beskrev en komplex verklighet i studien “Exile and Purity”. Genom 

att jämföra Hutu-flyktingar som levde i flyktingläger respektive värdsamhälle i 

Tanzania konstaterade Malkki att flyktingskap har ett element där man gradvis 

”blir” och inte automatiskt konstant ”är” genom att fly över en gräns.
18

 I 

flyktinglägret skapade Hutu-flyktingarna en stark identitetskänsla som gav 

upphov till en känsla av en nation i exil, som i framtiden skulle återfå sitt 

hemland. De anpassade sig till det världsliga systemet bestående av nationalstater 

genom att skapa en egen nation i nationen.
19

 Hutu-flyktingarna i lägret flydde från 

Burundi, blev exkluderade från den nationella gemenskapen i Tanzania, och 

skapade därefter en väldefinierad nation i flyktinglägret. Hur lång tid det än tog 

skulle nationen återvända till sitt ödes land. I värdsamhället, där flyktingarna hade 

ekonomiska möjligheter varierade de individuella svaren på frågan om att 

återvända. Många hade funnit sig till ro i Tanzania, gift sig med en Tanzanisk 

                                                           
15

 UNHCR, Syria regional refugee response: Jordan, 2015 
16

UNHCR, Living in the Shadows, 2014 
17

 Sherlock, Jordan repeals free medical aid for Syrian refugees, 2014 
18

 Malkki, Purity and Exile, 1995, s. 111-114 
19

 Ibid, s. 3-4 
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kvinna eller byggt upp en affärsverksamhet där och framtidsprojekt. En del 

uppgav en vilja att återvända men inte under vilka förutsättningar som helst, och 

många ifrågasatte om det någonsin kommer att vara möjligt att återvända 

permanent.
20

 Denna studie erbjuder en annan kontext. Hutu-flyktingar i 

Tanzaniska värdsamhällen hade ekonomiska möjligheter men de kom till ett land 

där språk, religion, kultur och tradition skiljde sig i förhållande till 

värdbefolkningen. Ekonomiska överväganden var en primär komponent när Hutu-

flyktingar i värdsamhället vägde för och nackdelar om framtida alternativ. Syftet 

med denna studie är att vidare undersöka hur flyktingar väger ekonomiska 

möjligheter och välfärdstjänster gentemot en eventuell rädsla för eller ovilja att 

förlora kultur, traditioner, religion och språk genom att intervjua syriska flyktingar 

i jordanska värdsamhällen. Frågeställningen är: 

 

 Väger viljan att stanna i ett land där befolkningen delar kultur, traditioner, 

religion och språk tyngre än ekonomiska möjligheter och välfärdstjänster 

för syriska flyktingar i jordanska värdsamhällen? 

 Utesluter denna eventuella vilja valet av UNHCRs långsiktiga lösning om 

vidarebosättning till ett tredjeland givet att det innebar bättre ekonomiska 

möjligheter och välfärdstjänster? 

 

1.3 Tidigare forskning 

Flyktingstudier går att finna inom flera skilda akademiska discipliner såsom inom 

juridiken, statsvetenskapen, antropologin, sociologin, ekonomin och så vidare. 

Det är ett växande ämne inom akademiska studier.
21

 Infallsvinkeln har beroende 

på disciplin skiftat mellan allt från internationell rätt, internationell säkerhet, 

internationellt samarbete, och mänskliga rättigheter till psykologiska och 

antropologiska studier om människor på flykt. Inom antropologin är Liisa Malkki 

ett namn som frekvent nämns i litteraturen. Inte minst den akademiska diskussion 

hon förde med Gaim Kibreab under 1990-talet om sedentarism och anti-

sedentarism.
22

 Inom ämnet internationell säkerhet och samarbete är Gil Loescher 

och hans böcker Refugee Movements and International Security och Beyond 

                                                           
20

 Malkki, Purity and Exile, 1995, s. 174, 177, 182 
21

Haddad, The Refugee in International Society, 2008, s. 8 
22

 Jansen & Löfving, Struggles for Home, 2009, s. 4 
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Charity – International Cooperation and the Global Refugee Crisis frekvent 

citerade inom diskursen. Ekonomiska aspekter och den potentiella bördan för 

länder som välkomnar flyktingar, samt hotet för nationell identitet och nationell 

säkerhet är ämnen som också har diskuterats i stor utsträckning.
23

 Andra 

återkommande frågor som diskuteras inom flyktingstudier är vilka människor som 

ska ingå inom termen flykting, orsaker till att flyktingströmmar uppstår, hur 

världssamfundet effektivt ska lösa flyktingproblematiken när den väl uppstått och 

så vidare. Nevzat Soguk uttryckte sig på följande vis om denna flyktingdiskurs: 

-”Yet in this discourse the refugee remains silent, voiceless, figuring only as a 

lack...][...This, the voicelessness of the refugee, I want to argue, is the effect of the 

refugee discourse, not the refugee's essence or the peculiarity of the refugee's 

existence in life.”
24

  

Att flyktingdiskursen domineras av en litteratur som berör nationalstaten, det 

internationella systemet och det internationella dilemma flyktingströmmar står för, 

snarare än litteratur om hur flyktingar själva upplever situationen och främst hur 

flyktingar själva ser på de lösningar som föreslås inom akademiska studier och 

inom det internationella världssamfundet, var tydligt efter en litteraturgenomgång. 

 

Dock är det inte brist på kategoriseringar, inom akademiska studier, som syftar till 

att förklara hur flyktingar är och resonerar. Men den tenderar att fokusera på hur 

flyktingar resonerar när de väl har sökt och erhållit asyl i västvärlden och inte när 

de befinner sig som flykting i tredje världen där majoriteten flyktingar befinner 

sig. Ett exempel är Danièle Joly som, med fokus på flyktingar i Västeuropa, 

erbjuder två typer av flyktingar, Odyssean och Rubicon. Kortfattat så är Odyssean 

en flykting som var eller blir engagerad i den politiska kampen i hemlandet och 

tar den kampen med sig över gränsen. Värdlandet ses som ett uppehälle tills att de 

kan återvända. De formar inte sin identitet i relation till invånare i värdlandet. 

Deras identifikation är i hemlandet. Det är i den kontexten de finner sin mening. 

Kampen kan pågå i generationer.
25

 Rubicon å andra sidan syftar på en flykting 

som inte deltog, eller har övergett, den politiska kampen i hemlandet. De har vänt 

hemlandet ryggen. De varken kan eller vill återvända. De kan därför ha en 

                                                           
23

Haddad, The Refugee in International Society, 2008, s. 3 
24

Soguk, States and Strangers, 1999, s. 8 
25

Joly, Odyssean and Rubicon Refugees, 2002, s. 9 
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positivare inställning till värdlandet och att skapa sig ett nytt liv genom 

anpassning i olika grad. Deras framtidsprojekt börjar här och nu och är inte 

baserad på dåtid. På detta sätt påminner om ekonomiska migranter.
26

 Men 

generellt söker ekonomiska flyktingar ett bättre liv medan flyktingar snarare 

försöker bygga upp det liv de redan hade.
27

 Liknande kategoriseringar återfinns 

som tidigare nämnt i till exempel Emma Haddads bok The Refugee in 

International Society. Att flyktingar kan visa en mindre vilja att integrera sig i en 

ny gemenskap. Att de minns sina hemländer i nostalgiska ordalag och kan en 

större vilja att behålla sin identitet och traditioner än ekonomiska migranter.
28

 Och 

att därmed ett värdlands försök att göra destinationen mindre attraktiv är 

meningslösa då det främst är säkerhet flyktingar söker.
29

 Samtliga av dessa 

perspektiv utgår från att omgivningen är sekundär i att forma hur en flykting 

resonerar. Men kategoriseringar har även kritiserats. Ett exempel är Nevzat Soguk 

som hävdar att de bakomliggande anledningarna för att flyktingar har hamnat på 

flykt är så mångfasetterade att kategoriseringar är problematiska. Att kategorisera 

och dela in flyktingskap i väldefinierade steg och upplevelser är att förenkla 

verkligheten. Att söka “ett bättre liv” är intetsägande tills en individ delar sin 

subjektiva föreställning om vad ett bättre liv innebär. Han konstaterar att: 

-”There is no intrinsic paradigmatic refugee figure...]...[There are a thousand 

multifarious refugee experiences and a thousand refugee figures whose meanings 

and identities are negotiated in the processes of displacement in time and 

place.”
30

 

 

Den antropologiska diskursen har kretsat kring hypoteser och teorier om hemmet 

som en symbol och dess betydelse. Litteraturen har diskuterat huruvida ett 

återvändande är ett uttryck för hur stor betydelse ett specifikt territorium och 

specifik plats har för en människas uppfattning om hem, eller inte.
31

 Som svar på 

detta pekade Gaim Kibreab på det faktum att de flesta fall av återvändande sedan 

1950-talet har inträffat från utvecklingsländer i Afrika, Asien och Latinamerika, 

medan en stor majoritet som erhållit asyl i Västeuropa, Australien eller 

                                                           
26

Joly, Odyssean and Rubicon Refugees, 2002, s. 15-18 
27

 Ibid, s. 6 
28

 Haddad, The Refugee in International Society, 2008, s. 8 
29

 Ibid, s. 27-29 
30

Soguk, States and Strangers, 1999, s. 3-4 
31

Kibreab, Citizenship Rights and Repatriation of Refugees, 2003, s. 30 
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Nordamerika inte har återvänt även om en möjlighet har uppstått.
32

 Han pekade 

sedan på erhållna medborgerliga, ekonomiska och politiska rättigheter som 

faktorer för att inte återvända.
33

 Men till skillnad från vad denna studie kommer 

att undersöka, visade det på hur en flykting resonerat efter att ha erhållit 

medborgerliga, ekonomiska och politiska rättigheter, och inte före hen erhållit 

dessa rättigheter. Inom den antropologiska diskursen finns en mängd empiriska 

studier. En sådan är Liisa Malkkis studie “Purity and Exile” som kommer att 

diskuteras vidare under teoretisk förankring. Med bakgrunden att flyktingstudier 

är ett brett ämne som förekommer inom så skilda akademiska discipliner och 

ämnen kan det vara nyttigt att använda tidskrifter för att få en inblick i ämnen och 

idéströmningar.  

 

2. Teori 

Liisa Malkki genomförde en empirisk studie om Hutu-flyktingar i Tanzania. Hon 

jämförde hur Hutu-flyktingar som levde i flyktingläger respektive värdsamhällen 

resonerade, tolkade deras situation, historia och framtid. Hon visade på att 

flyktingars olika erfarenheter och ekonomiska förutsättningar skapade olika 

tankemönster, och som tidigare nämnt i inledningen konstaterade Liisa Malkki att 

flyktingskap har ett element där man gradvis ”blir” och inte automatiskt konstant 

”är” genom att fly över en gräns.
34

 Hon påvisade att omgivningen och responsen 

har en primär roll, och inte en sekundär, i formandet av hur en flykting ser på 

framtiden. I flyktinglägret skapade Hutu-flyktingarna en stark identitetskänsla 

som gav upphov till en känsla av en nation i exil, som i framtiden skulle återfå sitt 

hemland. De anpassade sig till det världsliga systemet bestående av nationalstater 

genom att skapa en egen nation i nationen.
35

 Exkluderingen skapade en nostalgisk 

identitet och en stark vilja att återvända. Hutu-flyktingarna i lägret flydde från 

Burundi, och i Tanzania var de exkluderade från den nationella gemenskapen. Det 

skapade en väldefinierad nation i flyktinglägret. Lägret, avskilt från det tanzaniska 

samhället, blev en region som samlade Hutu-flyktingar från olika regioner i 

Burundi. Regionalismen som tidigare gett upphov till indelning av säregenheter 

                                                           
32

Kibreab, Citizenship Rights and Repatriation of Refugees, 2003, s. 39-43 
33

Ibid, s. 58 
34

 Malkki, Purity and Exile, 1995, s. 114 
35

 Ibid, s. 3-4 



12 
 

mellan främst norr och söder försvann i lägret. De var ett folk, i en gemensam exil 

och gemensam opposition mot Tutsi-folket i Burundi. Bibliska hänvisningar och 

jämförelser med Israel och israeliter som varit i exil bland ett främmande folk, var 

vanligt förekommande.
36

 Regionen de hade hamnat i var ett obrukat 

jordbruksområde, och därför var jordbruk den huvudsakliga inkomstkällan, men 

medan UNHCR och Tanzania hävdade att det var en koloni hävdade flyktingarna 

att det var ett flyktingläger. För att lämna lägret behövde de ansöka om tillstånd 

hos myndigheterna. Om tillstånd medgavs kunde de resa under 14 dagar innan de 

behövde infinna sig i lägret igen. Detta gav upphov till en uttryckt känsla att de 

var slavar under ett annat distinkt folk. Kvarhållna i lägret för att utföra jordbruk 

åt Tanzania. Tanzania refererade till Hutu-flyktingarna som migranter i sökande 

efter fertil mark att bruka.
37

 Livet som flykting hade pågått sedan 1972, vilket 

innebar att nya generationer av exkluderade växte upp i lägret, fastän den unga 

generationen inte flytt över någon gräns lärde de sig att vara väl medvetna om att 

de tillhörde en nation i exil. Barnen hade inte tillgång till det tanzaniska 

skolsystemet, men många föräldrar uppgav att det viktigaste i livet kunde de lära 

sig i hemmet.
38

 Isoleringen från den nationella ekonomin, den sociala 

gemenskapen, nationella institutioner, och den rent geografiska separationen 

begränsade Hutu-flyktingarnas kontakt med befolkningen i Tanzania och den 

tanzaniska regimen blev i deras sinnen inte mer än en ny förtryckare för ett enat 

och distinkt folk i exil. Flyktingstatus blev inte enbart ett juridiskt skydd för 

säregenheten utan en väsentlig del för den kollektiva identiteten.
39

 Hinder för 

nationen i exil var även de Hutu-flyktingar som levde i värdsamhällen. Många 

Hutu-flyktingar i lägren ansåg att alla flyktingar bör återgå till lägren.
40

 

 

I värdsamhällen utvecklade Hutu-flyktingarna en mer pragmatisk inställning till 

identitet i kontrast till det heterogena nationsskapandet i flyktinglägren. Många 

strävade efter att inte ha en kontakt med internationella hjälporganisationer eller 

den nationella byråkratin. Kigoma, staden där Malkki genomförde studien, 

beskrevs som en mångkulturell stad och Hutu-flyktingar valde inte att leva i 
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heterogena områden. Många förnekade att de överhuvudtaget var flyktingar och 

uppgav individuellt anpassade identiteter beroende på deras kontext.
41

 Detta var 

en form av strategi för att osynliggöra bakgrunden som flykting. En pragmatisk 

strategi för att undvika byråkratiska regleringar som kunde leda till praktiska 

konsekvenser i deras liv. Genom att inte identifiera sig som flyktingar från 

Burundi kunde Hutu-befolkningen i värdsamhället undvika diskriminering av 

statliga tjänstemän, säkra arbeten, ha rörelsefrihet, och erhålla olika former av 

tillstånd, samt kunna delta i den sociala gemenskapen. Medan epitetet flykting i 

flyktinglägren var ett sätt att bevara distinktionen och säregenheten som en nation 

i exil, var epitetet flykting i värdsamhället stigmatiserande och en begränsning i 

livet. Trots att många Hutu-flyktingar i Kigoma vittnade om att de första åren i 

exil hade varit en utmaning både socialt och ekonomiskt kunde Malkki inte finna 

en negativ heterogen stereotyp om tanzaniska medborgare som skapats i lägren. 

De svåra första åren förklarades främst med specifika situationer på 

arbetsmarknaden eller specifika sociala kontexter. Även om en del vittnade om 

förolämpningar eller skämt från lokalbefolkningen var de noga med att poängtera 

att det var beroende av person till person. Många uppgav att de hatade epitetet 

flykting och att det hade fått dem att skämmas. Många från den yngre 

generationen lärde sig aldrig modersmålet och kallade sig för tanzanier. Den 

främsta anledningen till oviljan mot epitetet flykting var att den begränsade den 

individuella friheten. Genom att inte bli förknippade som flyktingar beskrev Hutu-

flyktingarna i Kigoma hur de kunnat förbättra sina ekonomiska och sociala 

villkor.
42

 Den vanligaste strategin var att hävda att de var Muha, en 

befolkningsgrupp i Tanzania som hade ett snarlikt språk. Samtliga respondenter 

uppgav att Muha har nära etniska och historiska band till Hutu, och en del uppgav 

till och med att de var av åsikten att Muha rent etniskt är Hutu trots att de 

använder ett annat namn. I lägren nämnde de inte Muha. De var inte en del av 

deras upplevda nation i exil. Andra strategier som Hutu-flyktingar i värdsamhället 

utnyttjade var att identifiera sig som Hutu från Burundi som kommit till Tanzania 

under den koloniala eran och därmed var tanzaniska medborgare, eller att byta 

namn till ett arabiskt klingande namn och konvertera till Islam för att framstå som 
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en medborgare i Tanzania
43

, eller att gifta sig med en medborgare. Om en 

förmögenhet hade byggts upp kunde det vara en fördel att betala för ett 

medborgarskap.
44

 Dessa strategier var inte enbart för att ha bättre sociala och 

ekonomiska möjligheter utan även för att undvika att bli förvisad till 

flyktinglägren.
45

 

 

Att leva i flyktinglägret eller att leva i värdsamhälle skapade skilda uppfattningar 

om verkligheten för Hutu-flyktingar, men också, vilket är huvudsyftet för denna 

studie, hur de som flyktingar resonerade kring framtiden. Medan flyktingar i 

lägret såg sig själva som en nation i exil, med hänvisningar till det israeliska 

folket i bibeln, som skulle återvända till hemlandet hur lång tid som än passerade, 

så problematiserade flyktingar i värdsamhället ett återvändande. De resonerade 

kring om det någonsin skulle vara möjligt och om det ens var önskvärt. De vägde 

för och nackdelar. En del resonerade att det var bättre att stanna i Tanzania, även 

om det skulle vara möjligt att återvända i framtiden, då de stadgad sig och byggt 

upp en ny framtid. En del resonerade att de kommer ha bättre möjligheter i livet i 

Tanzania än vad de skulle ha i Burundi. Andra resonerade att de kommer att 

stanna i Tanzania eftersom det är omöjligt att återvända och de därför inte har 

något val än att stanna. En del hade de facto besökt Burundi efter att de flytt och 

därefter konstaterat att det inte var möjligt eller önskvärt att återvända. Malkki 

konstaterade att det var svårt i en del fall att skilja mellan vad de ansåg var 

realistiskt, och vad de ansåg var önskvärt.  Men det signifikativa var att de i 

värdsamhället, till skillnad från i lägret, vägde för och nackdelar när de resonerade 

kring frågan om att återvända till Burundi.
46

 Malkkis slutsats var att Hutu-

flyktingar i värdsamhällen utvecklade ett synsätt som påminde om kosmopolitism. 

De anpassade sig pragmatiskt till identiteter beroende på den individuella 

kontexten och individuella behov i det dagliga livet. Det var kalkylerade val som 

en försäkring för säkerhet och möjligheter. En annan slutsats var att processen att 

skapa jaget och identiteten är influerat av den dagliga kontexten. I lägren 

påverkade separationen från andra genom att förstärka identiteten som ett säreget 

kollektiv, en ren och distinkt nation i exil. De anpassade sig till separationen 
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genom att skapa en nation i en nation. I värdsamhällen upplöste Hutu-flyktingarna 

nationella kategorier och skapade mer kosmopolitiska identiteter.
47

 Flyktingarna 

utmanade den nationella ordningen genom att strategiskt och cyniskt utnyttja 

kategorier för egna syften och behov.
48

 Malkki poängterade dock att syftet inte var 

att hävda att samtliga Hutu-flyktingar i Kigoma förkastade kategorier eller 

stereotyper, utan snarare att åsikterna varierade från individ till individ till skillnad 

från Hutu-flyktingar i flyktinglägret.
49 

 

2.2 En kritisk diskussion av ”Purity and exile” 

Jag skulle argumentera för att den kosmopolitiska kopplingen Malkki skriver om i 

hennes slutsats är förhastad utifrån hur hon valde att presentera materialet. För 

samtidigt som många Hutu-flyktingar i värdsamhället uppgav att de anpassade sig 

till en ny identitet i Tanzania så uppgav de främst att det var en nödvändighet för 

att erhålla ekonomiska förutsättningar och säkerhet som flykting. Det tyder på 

pragmatism, men de kunde därefter uppge att de inte ville vara medborgare i 

något annat land än Burundi och att anpassning bara var ett sätt för att kunna 

leva.
50

 Att officiellt bli en medborgare i Tanzania var i stor utsträckning inte 

önskvärt av kulturella och nationalistiska skäl. Många Hutu-flyktingar uppgav att 

en vilja att vara en medborgare är normalt men inte i någon annan nation än i sitt 

moderland. Däremot förekom det Hutu-flyktingar som ansökte om medborgarskap 

för att markera en vilja att stadga sig och stanna i Tanzania, men det förekom 

likväl Hutu-flyktingar som ansökte om medborgarskap av säkerhetsskäl för att 

skydda en förmögenhet.
51

 Att uttrycka en vilja att stanna i Tanzania på grund av 

ekonomiska övervägningar och säkerhetsskäl, men samtidigt uttrycka en ovilja att 

bli medborgare i Tanzania efter kulturella och nationalistiska övervägningar 

signalerar inte enligt mig kosmopolitiska tankegångar och synsätt. När det kom 

till anpassning till en identitet uppgav många Hutu-flyktingar att den nya 

identiteten endast var utåt och inte inåt. Många som regelbundet gick till moskén, 

för att ge sken av att vara muslimer, uppgav att de egentligen inte var muslimer 

utan att det var ett sätt att gömma sig. Det tyder på pragmatiska tankegångar men 
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inte kosmopolitiska, i min mening.
52

 Att Malkki sedan beskrev Hutu-flyktingar i 

värdsamhällen som mer pragmatiska än Hutu-flyktingar i flyktingläger är en 

iakttagelse som går att diskutera, eftersom hon samtidigt konstaterade att säkerhet 

i flyktinglägret bestod av att identifiera sig som en del av den kollektiva gruppen 

Hutu-flyktingar medan säkerhet i värdsamhället bestod av att inte identifiera sig 

som en Hutu-flykting. Att vara flykting hade två olika betydelser i den sociala 

kontexten.
53

 Detta kan därmed tyda på att Hutu-flyktingar i flyktingläger och 

Hutu-flyktingar i värdsamhälle var lika pragmatiska genom att anpassa sig till den 

identitet som, beroende på kontext, innebar säkerhet. 

 

Det som denna studie, om syriska flyktingar i jordanska värdsamhällen, tar 

avstamp ifrån är att Malkki påvisade att Hutu-flyktingar i både flyktingläger och 

värdsamhälle hade ekonomiska överväganden och kulturella överväganden när de 

resonerade kring att återvända till Burundi eller att stanna i Tanzania. Om Hutu-

flyktingar i värdsamhället endast hade sökt säkerhet hade de kunnat valt att stanna 

i ett flyktingläger. För de Hutu-flyktingar som valde värdsamhälle istället för 

flyktingläger, och som övervägde att stanna i Tanzania istället för att återvända till 

Burundi, vägde ekonomiska överväganden tyngre än kulturella överväganden. De 

vägde för och nackdelar, och trots att många flyktingar uppgav att de inte önskade 

vara medborgare i något annat land än Burundi vägde ekonomiska överväganden 

tyngre än kulturella överväganden. På grund av ekonomiska aspekter var de 

villiga att stanna i Tanzania, inte för kulturella aspekter. Malkkis empiriska studie 

i Tanzania påvisade att ekonomiska överväganden och kulturella överväganden 

kan påverka hur en flykting resonerar kring framtida alternativ. Beroende på 

vilken tyngd en flykting skänker kulturella aspekter i jämförelse med ekonomiska, 

och vice versa, kan det önskvärda alternativet variera.   

 

2.3 Teoretisk förankring 

Att Malkki påvisade att ekonomiska överväganden och kulturella överväganden 

kan påverka hur en flykting resonerar kring framtida alternativ är bakgrunden till 

denna empiriska studie om hur syriska flyktingar i jordanska värdsamhällen 

resonerar om framtiden. Utöver det har studien Malkkis konstaterande i åtanke 
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under analysen om att flyktingskap har ett element där man gradvis ”blir” och inte 

konstant ”är” genom att fly över en gräns. Men medan Liisa Malkki fokuserade på 

återvändande eller lokal integrering kommer denna empiriska studie utgå från 

UNHCRs tre långsiktiga lösningar och således även diskutera vidarebosättning till 

ett tredjeland. 

 

Kontexten för syriska flyktingar i jordanska värdsamhällen är annorlunda än för 

Hutu-flyktingar i Tanzania. Hutu-flyktingar kom till ett land där språk, religion 

och tradition var en annan än i Burundi. Det var med andra ord inte svårt för 

Hutu-flyktingar i flyktinglägren att stärka en identitet baserad på säregenhet och 

skillnader, och för Hutu-flyktingar i värdsamhällen var det skillnader att anpassa 

sig till om ekonomiska överväganden vägde tyngre än kulturella överväganden. 

Jag argumenterar för att den sociala kontexten i Jordanien för syriska flyktingar är 

den omvända. De har samma modersmål som den jordanska befolkningen, 

arabiska. Majoriteten syrier delar samma religiösa tillhörighet, Sunnit-islam. De 

har en liknande kultur och tradition. Det vore därmed svårare att stärka en 

identitet baserad på säregenheter och skillnader. Den moderna gränsdragningen 

mellan syrier och jordanier är en konsekvens av brittiska och franska 

imperiebyggare på tjugotalet. Den grundar sig på ett arv från imperialismen, och 

efter kolonialismen har ledare för Syrien försökt fostra en nationalism inom ett 

område som utomstående stormakter hade fastställt. Detta är inte minst tydligt i 

gränsstäderna Dar'aa i Syrien och Ramtha i Jordanien som, trots den moderna 

gränsdragningen, fortfarande förenas genom släkt- och stamanknytningar, 

religiösa och kulturella band, samt moderna kommunikationsmedel.
54

 I städerna 

Ramtha och Dar'aa lever samma klaner och släkter, och det förekommer att släkter 

och familjer äger hus och betesmarker över landsgränsen. Före konflikten i Syrien 

såldes i stort sätt bara syriska varor från Dar'aa på marknaden i Ramtha.
55

 Men 

den nationella distinktionen har påverkat de syriska flyktingarnas ekonomiska 

förutsättningar och levnadsförhållanden. De har inte tillstånd att arbeta i Jordanien 

och UNHCR uppskattade i en studie att 47 procent av 41,976 syriska hushåll 

levde under dåliga respektive akuta ekonomiska förhållanden. Utgifterna var i 
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snitt 1,6 gånger mer än inkomsterna.
56

 Välfärdstjänsterna för syriska flyktingar är 

få, och i november 2014 ändrade Jordanien på sin policy att erbjuda syriska 

flyktingar gratis sjukvård.
57

 Ungefär 84 procent av de syriska flyktingarna i 

Jordanien bor i värdsamhällen och cirka 16 procent i landets flyktingläger.
58

 

 

Hutu-flyktingar i flyktingläger stärkte en vilja att återvända till Burundi genom att 

bli socialt och ekonomiskt isolerade från befolkningen i Tanzania. Den begränsade 

rörelsefriheten innebar att det upplevda valet stod mellan att inte delta i en 

gemenskap eller att vara en del av nationen i exil. Deras gemensamma språk, 

kultur och tradition, samt religion, som stod i kontrast till befolkningen i Tanzania, 

och bristen på möjligheter enade Hutu-flyktingar i lägret och uppmuntrade en 

vilja att bevara och att återvända till Burundi. För Hutu-flyktingar i värdsamhället 

kunde ekonomiska förutsättningar och överväganden motivera en mer pragmatisk 

syn på identiteter. Frågan som uppstår är. Bidrar bristen på ekonomiska 

förutsättningar för syriska flyktingar i jordanska värdsamhällen till en vilja att 

bevara språk, kultur och tradition, samt religion genom att stanna i Jordanien tills 

det att de kan återvända till Syrien? Eller bidrar bristen på ekonomiska 

förutsättningar till en mer pragmatisk syn på identiteter och en vilja att söka 

ekonomiska möjligheter och välfärdstjänster via vidarebosättning till ett 

tredjeland? Hur väger syriska flyktingar i jordanska värdsamhällen UNHCRs tre 

långsiktiga alternativ i relation till ekonomiska och kulturella överväganden? Det 

är detta denna studie kommer att undersöka genom att intervjua syriska hushåll i 

jordanska värdsamhällen. Till skillnad från Liisa Malkkis studie i Tanzania syftar 

inte denna studie i Jordanien till att jämföra hur flyktingar i flyktingläger 

respektive värdsamhällen resonerar kring dåtid, nutid, och framtid. Den syftar till, 

som ovan nämnt, att studera hur samspelet mellan ekonomiska överväganden och 

kulturella överväganden påverkar hur syriska flyktingar i jordanska värdsamhällen 

resonerar kring UNHCRs tre långsiktiga lösningar. 

 

3. Metod 

För att studera hur syriska flyktingar i jordanska värdsamhällen väger kulturella 
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överväganden och ekonomiska överväganden när de resonerade kring framtiden 

opererade UNHCRs tre långsiktiga lösningar som ett analysverktyg, för att sedan 

identifiera kulturella eller ekonomiska förklaringar för specifika ståndpunkter. 

Den operationella frågeställningen vars syfte var att bidra till att svara på studiens 

syfte och frågeställning såg ut på följande vis: 

 

 Väntar syriska flyktingar i Jordanien på att återvända till Syrien? Finns det 

bakomliggande ekonomiska eller kulturella övervägningar för en sådan 

ståndpunkt? 

 Funderar syriska flyktingar i Jordanien att stanna i Jordanien permanent då 

det känner sig i säkerhet samtidigt som kulturen och traditioner påminner 

om Syrien? 

 Söker syriska flyktingar i Jordanien vidarebosättning till ett tredjeland på 

grund av bättre ekonomiska förutsättningar, även om kultur, språk, religion 

och traditioner vore en annan? 

 

Som metod för att undersöka detta använde sig studien av kvalitativa intervjuer. 

Undersökningen bestod av halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med 15 syriska 

hushåll i Ramtha och 15 syriska hushåll i Amman. Majoriteten av de syriska 

flyktingarna i Ramtha är från Dar'aa, en stad belägen endast några kilometer från 

den plats de nu sökt beskydd i. Ramtha är beläget i norra Jordanien, i 

guvernementet Irbid. Det är inte en överdrift att benämna Ramtha och Dar'aa som 

tvillingstäder trots att den förstnämnda är en del av Jordanien och den andra en del 

av Syrien. Som tidigare nämnt i teoridelen lever samma klaner och släkter i både 

Ramtha och Dar'aa och relationen har inte avbrutits trots nationalstaternas tydliga 

gränsdragning.
59

 Denna bakgrund erbjuder en passande kontext för att svara på 

studiens frågeställning och syfte. För att vidga perspektivet än mer genomfördes 

intervjuer med 15 hushåll i Amman från främst Damaskus eller förorter till 

Damaskus för att kunna identifiera eventuella skillnader i tankar och åsikter. För 

att komma i kontakt med syriska hushåll i Ramtha upprättades kontakt med en 

syrisk flykting i Ramtha som arbetade som volontär för en NGO. Han tog kontakt 

med hushåll för att undersöka vilka som var villiga att delta i studien. Samma 
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tillvägagångssätt genomfördes i Amman via en annan syrisk flykting för att nå ut 

till syriska hushåll. För att genomföra studien användes en arabisk tolk som 

arbetar för en NGO och som har tidigare erfarenhet av att besöka flyktingar i 

hemmet och bistå journalister som tolk. Denna studie genomfördes dock inte via 

hennes NGO, utan privat. 

 

3.2 Kvalitativa intervjuer 

Planeringen inför intervjuerna utgick ifrån Steinar Kvale och Svend Brinkmanns 

bok “Den kvalitativa forskningsintervjun”
60

 vilken var ett nyttigt verktyg för att 

strukturera och förbereda. Valet föll på kvalitativa intervjuer, och inte kvantitativa, 

för att ge deltagarna möjligheten att utveckla och resonera hur de ser på framtiden. 

Om studien hade ställt en ja eller nej fråga om de vill återvända till Syrien eller 

inte, vore resultatet intetsägande. Medveten om att individuellt betingade 

levnadsförhållanden kan uppmuntra ett specifikt svar hade ja eller nej frågor 

missat varför de vill eller inte vill återvända och missat hur de resonerar kring 

UNHCRs tre långsiktiga lösningar. För att diskutera faktorer och en deltagares 

faktiska vilja, bortsett från den realistiska verklighet de upplever, var det 

väsentligt att följa upp svaren med kontextanpassade och individuellt anpassade 

följdfrågor för att urskilja nyanser i deras beskrivning av deras möjligheter, 

verklighet och hopp om framtiden. En annan fördel med kvalitativa intervjuer är 

möjligheten att göra iakttagelser, samt studera kroppsspråk och hur en individ 

säger något. En kvantitativ studie hade kunnat nå ut till fler syriska flyktingar, 

men svaren hade riskerat att bli missvisande eller rent av intetsägande i bristen på 

utvecklande förklaringar och tankegångar. Därmed är halvstrukturerade 

kvalitativa intervjuer, en god metod för att uppfylla studiens syfte. Intervjuerna 

var halvstrukturerade till sin natur genom att de utgick ifrån UNHCRs tre 

långsiktiga lösningar för att söka svar på studiens frågeställning och syfte. Men 

dessa följdes sedan upp med följdfrågor. De var baserade på svaren på UNHCRs 

tre långsiktiga lösningar för att identifiera faktorer och komponenter som avgör 

vad respondenten önskar och vill. Intervju-mallen, bestående av följdfrågor, 

utvecklades under tidens gång genom att ha identifierat nyckelfaktorer som 

återkom under de skilda intervjuerna. 
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3.3 Sammanställning 

Eftersom intervjuer med syriska flyktingar i Jordanien är politiskt känsligt var det 

av största vikt att ta ställning till en mängd etiska överväganden. Anonymiteten i 

sammanställningen var av största vikt. Det innebar inga bilder, inga nämnda 

namn, och röstinspelningen var endast för praktiska skäl för att i efterhand kunna 

skriva ned de samtal som fördes. Intervjuer med 15 syriska hushåll i Ramtha ledde 

till 23 respondenter, 11 män och 12 kvinnor. Intervjuerna med 15 hushåll i 

Amman ledde till 26 respondenter, 6 män och 20 kvinnor. I sammanställningen av 

intervjuerna från muntligt tal till skrift, finns det inte några allmänna regler för hur 

det bör gå till.
61

 Denna studie har sökt bevara intervjuerna så ordagrant som 

möjligt, men i en del fall har avvägningar varit nödvändiga för att andemeningen 

av ett uttryck eller ordspråk skulle bli tydligt. Intervjuerna i sammanställning har 

en skriftspråklig karaktär, vilket inte har förändrat andemeningen. En del svar har 

sedan i en del fall satts ihop i analysen då flera följdfrågor och svar syftade till att 

förtydliga en och samma fråga. I analysdelen ges samtliga hushåll en bokstav och 

siffra för att förenkla presentationen, A1 till A15 för hushåll i Amman och R1 till 

R15 för hushåll i Ramtha. 

 

3.4 Begränsningar 

Att urvalet var upp till två syriska flyktingar kan både vara problematiskt och 

positivt, men de var en nödvändig tillgång för studien vilket jag kommer att 

utveckla nedan. De erhöll kriterier för att sedan identifiera hushåll som var villiga 

att delta i en studie. Guiderna var dock inte medvetna om vilken typ av studie som 

skulle genomföras, utan det gicks igenom muntligen med deltagarna innan 

intervjuerna inleddes för att säkerställa att de var medvetna om vad det var för 

studie och var medvetna om möjligheten att tacka ja eller nej till att delta när de 

väl fått förklarat för sig vilken typ av frågor det handlade om. Att studien endast 

genomförde intervjuer med 30 syriska hushåll är på grund utav den 

tidsbegränsning studien erbjöd. Generaliseringar är naturligtvis svåra att dra av 

detta antal, men en allomfattande generalisering av syriska flyktingar är inte 

studiens syfte. Tvärtom lutar sig studien mot en teoretisk förankring som ser en 
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individs specifika kontext som en bidragande komponent för vad individen vill 

och anser. Antalet är nog för att identifiera tankegångar och perspektiv. 

Möjligheten att intervjua syriska flyktingar i Jordaniens största flyktingläger, 

Zaatari camp, undersöktes till en början. Men för att intervjua flyktingar i de två 

största lägren, Zaatari camp och Azraq camp, krävs det tillstånd från UNHCR. 

Efter kontakt via både mejl och telefon beviljades inte ett tillstånd. 

 

Det är politiskt känsligt att i Jordanien intervjua flyktingar utan tillstånd, och 

uppenbart svårt att erhålla ett tillstånd. Det är däremot relativt enkelt att intervjua 

flyktingar i värdsamhällen om man upprättar de rätta kontakterna, med andra ord 

kontakt med syriska flyktingar själva. Sedan är ett tillstånd inte alltid positivt. Ett 

tillstånd att intervjua syriska flyktingar skulle ha inneburit att bli åtföljd av en 

säkerhetsansvarig jordansk medborgare, vilket kan försvåra möjligheten att ha ett 

öppen dialog och erhålla sanningsenliga svar. Det positiva med att ta hjälp av 

syriska flyktingar för att identifiera deltagare är att de kunde gå i god för att man 

inte kom från någon myndighet inom regimen eller UNHCR, utan att det rörde sig 

om en rent akademisk studie som var intresserad av att höra deras perspektiv och 

åsikter. Det uppmuntrade till en tillit som i sin tur kunde uppmuntra öppna och 

ärliga svar av respondenterna. Att studien valde att intervjua hushåll och inte en-

till-en-intervjuer var just för att uppmuntra ett öppet samtal och kunna identifiera 

eventuella skillnader i åsikter och perspektiv inom ett och samma hushåll. En 

familjemedlems, eller familjeöverhuvuds, perspektiv och åsikter representerar 

nödvändigtvis inte en hel familj eller hushåll. Det var en metod för att uppmuntra 

en familjär stämning och för att motverka det maktförhållande en intervju mellan 

intervjuare och respondent kan skapa. Att intervjua hushåll istället för en-till-en-

intervjuer påminner i sin natur om fokusgrupper. Fokusgrupper kan i sin tur vara 

en nyttig metod för att uppmuntra spontana, expressiva och emotionella svar, samt 

bidra till att föra fram olika uppfattningar i en och samma fråga.
62

 Sedan blev 

många intervjuer en-till-en-intervjuer i vilket fall på grund av ett flertal hushåll 

”valde” en representant. Detta var dock utanför studiens kontroll. Ytterligare en 

aspekt att ha i beaktande var att till skillnad från Malkkis studie i Tanzania, som 

genomfördes när Hutu-flyktingarna hade levt som flyktingar under en lång tid, så 
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genomfördes denna studie när konflikten i Syrien inte har pågått i mer än fyra år. 

Det innebär att de syriska flyktingarna i Jordanien inte har levt utanför Syrien som 

flyktingar i mer än ett till fyra år beroende på familj och hushåll. Det var 

väsentligt att ha detta i beaktande, både under intervjuernas gång och i analysen 

av resultatet, inte minst med tanke på den traumatisering en väpnad konflikt kan 

innebära för människor. Även i detta avseende var de två syriska kontakterna en 

nyttig tillgång i att skapa en tillit. 

 

Det stora antalet kvinnliga respondenter i Amman respektive Ramtha berodde 

främst på att min syriska kontakt i Amman är kvinna och av kulturella skäl hade 

lättare att komma i kontakt med kvinnor medan min syriska kontakt i Ramtha är 

man och hade lättare att komma i kontakt med män. Den manliga kontakten hade 

likväl lättare att komma i kontakt med kvinnor, än den kvinnliga kontakten i 

Amman hade att komma i kontakt med män. En fördel med detta var dock att de 

kvinnliga respondenterna i Amman talade mer öppet om deras personliga åsikter 

och tankar än i Ramtha. Även om antalet kvinnliga respondenter i Ramtha var mer 

i linje med antalet manliga respondenter, var det främst männen som talade och ett 

flertal kvinnor valde att inte tala när mannen var närvarande. I en del fall, i 

Ramtha, var männen motvilliga till att kvinnorna i hushållet deltog, och det 

respekterades även om frågan ställdes. 

 

4. Undersökning och analys 

Undersökningen inleder med en kort bakgrund om kontexten i Jordanien för att 

sedan övergå till en genomgång och analys av intervjuresultaten i Ramtha och i 

Amman. Resultaten från Ramtha och Amman kommer att presenteras under skilda 

rubriker, men med samma utformning, för att tydliggöra för läsaren var respektive 

svar inhämtades. 

 

4.2 Bakgrund: Kontexten i Jordanien 

Sedan konflikten i Syrien bröt ut under våren 2011 har totalt 627 287 syriska 

flyktingar registrerats av UNHCR i Jordanien.
63

 Mer än hälften av Jordaniens sex 

miljoner invånare är flyktingar från Palestina och Irak, och regimen fruktar att 
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syriska flyktingar ska bli kvar permanent.
64

 Men Jordanien öppnade gränsen för 

syrier trots att de inte är en part av flyktingkonventionen.
65

 De skrev 1998 under 

en MoU (Memorandum of Understanding) tillsammans med UNHCR. Det är inte 

ett bindande dokument utan snarare en gentlemannamässig intention eller vilja. 

Dokumentet bekräftar delar av flyktingkonventionen men innehåller några 

specifika egenheter. Den bekräftar bland annat flyktingkonventionens definition 

av en flykting i artikel 1, bekräftar UNHCRs mandat i Jordanien och principen om 

att inte tvångsdeportera flyktingar i artikel 2. Men i utbyte för att en flykting ska 

erhålla legal status i Jordanien bär UNHCR ansvaret att ordna så att flyktingen 

antingen återvänder till ursprungslandet eller får uppehållstillstånd i ett tredjeland 

inom sex månader. Enligt artikel 5 ska en flykting inte få vistas i Jordanien mer än 

i sex månader. Artikel 12 tar upp möjligheten att en flyktingvåg anländer till 

Jordanien. I en sådan händelse skulle partnerna samarbeta för att kunna agera så 

snabbt som möjligt och utarbeta en gemensam mekanism för att tillgodose dessa 

flyktingar med grundläggande behov.
66

 Jordanien har dock sedan 2014 ändrat 

policy om att välkomna syriska flyktingar. Den jordanska regimen vidhåller att de 

har öppna gränser för flyende syrier men verkligheten vittnar om det motsatta. 

Humanitära organisationer vittnar om att Jordanien i stort sätt har stängt sina 

gränser för ankommande flyktingar sedan landet, under hösten 2014, blev en del 

av den internationella koalitionen mot ISIS.
67

 

 

Ungefär 84 procent av de syriska flyktingarna i Jordanien bor i värdsamhällen och 

cirka 16 procent i landets flyktingläger.
68

 Majoriteten flyktingar anlände till ett 

flyktingläger för att sedan bosätta sig i ett värdsamhälle. Kriteriet för detta var att 

gå igenom en bail-out procedur där familjen främst behövde visa att de hade en 

jordansk manlig släkting. En stor andel syrier lämnade lägren utanför detta system 

och i praktiken har den jordanska regimen tolererat detta, tills den senare delen av 

2014. Flyktingar i värdsamhällen erhåller humanitärt stöd genom UNHCRs 

dokumentation, medan ett service-kort från inrikesdepartementet krävs för att ha 
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tillgång till statens vård och skola. Därmed krävs det att en individ uppsöker både 

UNHCR och inrikesdepartementet för att ha tillgång till samtliga tjänster. Under 

sommaren 2014 uppmanade den jordanska regimen UNHCR att inte dela ut nya 

certifikat till syriska flyktingar som lämnat lägren efter den 14 juli utan laglig 

bail-out. Rapporter har visat att flyktingar som uppsöker inrikesdepartementet för 

att erhålla eller förnya ett service-kort, utan att kunna bevisa en laglig bail-out, 

löper risken för bestraffning. Rapporter har visat på tvångsförflyttningar tillbaka 

till flyktinglägren och tvångsutvisningar till Syrien. Utöver det har regimen 

uppmanat humanitära organisationer att inte erbjuda tjänster till flyktingar utan 

giltigt service-kort. FN-agenturer uppskattade i december 2014 att mellan 15-30 

procent av de syriska flyktingarna inte har full dokumentation.
69

 I november 2014 

ändrade Jordanien sin policy att erbjuda syriska flyktingar gratis sjukvård. 

Regimen hävdade att de inte längre har råd att erbjuda denna tjänst gratis av 

ekonomiska skäl.
70

 Den ekonomiska situationen för syriska flyktingar är, som 

tidigare nämnt i inledningen, svår. UNHCR genomförde en studie under den 

första halvan av 2014 med totalt 41,976 syriska hushåll som visade att den främsta 

inkomstkällan överlag var humanitärt stöd. Två tredjedelar av hushållen 

uppskattades leva under den jordanska fattigdomsgränsen (mindre än 96 USD i 

månaden) och en sjättedel under extrem fattigdom (mindre än 39,6 USD i 

månaden). En tredjedel av hushållen hade kvinnliga överhuvuden sedan många 

män är kvar i Syrien, är försvunna, eller omkomna. Dessa hushåll är mer sårbara. 

Många hushåll använder coping-strategier såsom att spendera tidigare 

besparingar, sälja smycken och tillgångar, förlita sig på släktingar eller på 

barnarbete. En tredjedel av hushållen uppgav att de inte kunde ha sina barn i 

skolan då de måste bidra till försörjningen. Antalet flyktingbarn som går i skolan 

uppgick till 53 procent. UNHRC uppgav i rapporten att ytterligare 9,863 hushåll 

var behöriga för ekonomiskt stöd men att biståndsstödet inte räcker till.
71

 Den 1 

december 2014 meddelade WFP (World Food Programme) att de inte längre kan 

förse 1,7 miljoner syriska flyktingar med mat-kuponger på grund utav uteblivna 

donationer. En ny stödkampanj innebar att verksamheten kunde fortsätta 
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ytterligare än period, men uteblivna donationer är ett återkommande problem.
72

 

De nödvändiga ekonomiska bidragen från omvärlden blir allt svårare att säkra.  

 

4.3 Intervjuresultat i Ramtha 

Ramtha är beläget i norra Jordanien, i guvernementet Irbid. Det är en liten stad 

som gränsar till den syriska staden Dar'aa. Efter att första världskriget var över 

och det Osmanska Riket skulle delas upp mellan stormakterna Storbritannien och 

Frankrike tillföll Dar'aa Frankrikes protektorat Syrien, medan Ramtha tillföll det 

Hashemitiska konungadömet Jordanien. Det är ett jordbruksområde. Ett 

traditionellt område präglad av klan- och släktmentalitet. Regionen är känd för att 

vara konservativ och patriarkalisk, med få tecken på sociala och ekonomiska 

reformer. Staden Dar'aa var mindre utvecklat än storstäderna Damaskus och 

Aleppo, och andelen arbetande kvinnor var lägre i Dar'aa än i nästan hela övriga 

Syrien. Befolkningen är till stor majoritet arabisk och sunnit-islamisk.
73

 Det är 

ingen tillfällighet att majoriteten av de syriska flyktingarna i Ramtha 

ursprungligen är från Dar'aa. Dels på grund av det nära avståndet rent geografiskt, 

men också på grund av det nära band städerna hade innan konflikten i Syrien bröt 

ut. Samtliga intervjuade hushållen var ursprungligen från Dar'aa, eller en förort till 

Dar'aa, men två hushåll hade levt i Damaskus när konflikten bröt ut. Dar'aa har en 

unik roll i den konflikt som bröt ut i Syrien efter att demonstrationer började 

sprida sig i landet under våren 2011. Den första demonstrationen, som senare 

visade sig bli startskottet till något större, ägde rum i just Dar'aa den 18 mars 2011 

som en lokal protest mot att regimen hade arresterat ett femtontal pojkar mellan 

13 och 15 år efter att de hade målat graffiti med revolutionära budskap på väggen 

till en högstadieskola. Rykten om tortyr i arresten spred sig. Efter ett organiserat 

möte mellan regimens säkerhetschef, överste Atef Nadjib, och klan-överhuvuden 

om de arresterade pojkarna så förvärrades situationen. Översten uppges ha 

förnedrad dem med orden ”glöm era barn, gå hem och skaffa nya om ni vill. Och 

klarar ni inte av det själva, så skicka hit era kvinnor”. Den 18 mars inleddes den 

första demonstrationen i anslutning till den muslimska bönen. Demonstranterna 

skanderade ”från och med idag finns ingen rädsla!” och de krävde att regimen 

släppte de arresterade pojkarna. Utöver det krävde de andra lokala reformer så att 
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det skulle vara lättare att få arbete efter avslutade universitetsstudier, att kvinnliga 

lärare återigen skulle ha tillåtelse att bära niqab, samt mindre byråkrati och 

säkerhetskontroller. Det var en lokal demonstration, om lokala bekymmer, och 

inte mot regimen eller Bashar al-Assad i sig, men det skulle inom en snar framtid 

utvecklas till något helt annat.
74 

 

Iakttagelser under intervjuerna i Ramtha var att utbildningsnivån överlag var låg, 

att respondenterna tillhörde arbetarklassen, och att ytterst få kvinnor hade arbetat 

innan konflikten bröt ut. Om mannen var närvarande var det generellt svårt att få 

kvinnan att prata, men i de fall det rörde sig om en änka eller att mannen inte var 

närvarande så var kvinnorna mer frispråkiga och öppna med att uttrycka sina 

åsikter och tankar. Resultatet visade att respondenterna i Ramtha resonerade kring 

framtiden, vägde för och nackdelar genom kulturella och ekonomiska 

överväganden och aktivt diskuterade och sökte olika alternativ för framtiden. De 

alternativ respondenterna diskuterade var att stanna i Jordanien för att återvända 

till Syrien när konflikten är över, stanna i Jordanien permanent eller 

vidarebosättning till västvärlden. Vidarebosättning innebar per automatik 

vidarebosättning till ett västerländskt land för respondenterna. Nära på ingen 

respondent uppgav att de hade tankar om att stanna i Jordanien permanent, om de 

inte såg det som omöjligt att i framtiden återvända till Syrien. Däremot var tanken 

om att stanna i västvärlden permanent eller inte en fråga som delade åsikterna i 

två. För att göra presentationen mer överskådlig delas resultaten in under 

rubrikerna ”Stanna i Jordanien för att återvända”, ”Stanna permanent i 

Jordanien” och ”Vidarebosättning till västvärlden”. De respondenter som uppgav 

att de var öppna för flera en ett av alternativen hamnar under rubriken för det 

alternativ som de främst önskade. Detta för att förenkla presentationen för läsaren, 

men det innebär inte att analysen kommer att utelämna hur dessa respondenter 

resonerade kring de andra alternativen och varför. 

 

4.4 Stanna i Jordanien för att återvända 

– ”UNHCR kontaktade oss för två månader sedan och frågade om jag och min 

familj var villiga att emigrera till USA, men jag sade nej eftersom jag vill 
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återvända till Syrien. Vi bodde i Tal-Shhab vilket är precis vid gränsen till 

Jordanien. Jag vill återvända till Syrien och om vi emigrerar till USA är vi är 

långt borta, så det är därför vi stannar här i Ramtha så vi är nära från gränsen 

när det blir lugnare i Syrien. Om det blir lugnare och luftattackerna upphör 

återvänder vi.” 
Detta var hur en gift småbarnspappa (R1) till fem barn mellan 5 och 12 år 

resonerade när han fick frågan om framtiden. Innan konflikten i Syrien hyrde 

familjen ett hus i Dar'aa, respondenten arbetade som lantbrukare och hustrun var 

hemmafru. En iakttagelse var att de inte hade några möbler men det skulle visa sig 

att inga intervjuade hushåll i Ramtha hade det medan samtliga intervjuade 

stadsbor i Amman hade möbler. Att sitta på madrasser på golvet uppgavs vara 

tradition bland arbetarklassen på landsbygden. Ur denna familjs perspektiv fanns 

det ingen annan önskan än att återvända till Syrien, och respondenten uppgav att 

det var för familjens och barnens skull de skulle återvända. De funderade inte över 

vidarebosättning. Den ekonomiska situationen i Jordanien uppmuntrade inte till 

att överväga vidarebosättning, utan snarare stärkte viljan att återvända. 

– ”Vi funderar redan på att återvända till Syrien om våra omständigheter här i 

Jordanien försämras. Om jag däremot kan arbeta och få stöd kan vi tänka oss att 

stanna, men bara tills situationen i Syrien lugnar ned sig.” 

Många släktingar som först flytt till Jordanien hade redan återvänt till Syrien på 

grund av den svåra ekonomiska situationen. De uppgav att även om det var brist 

på arbeten i Syrien behövde de inte betala någon hyra om de återvände, och om 

regimen bombar deras boende skulle de kunna flytta till ett läger i Syrien, som 

även det vore hyresfritt samtidigt som de kan erhålla mat. Istället för att söka 

ekonomiska möjligheter i ett tredjeland, var de villiga att återvända till konflikten 

i Syrien för att undvika ekonomiska utgifter eller tillfälligt stanna i Jordanien om 

maken hade möjligheten att arbeta. Det var med andra ord av största vikt att inte 

lämna Mellanöstern, vad än andra alternativ kunde erbjuda. Att familjen var djupt 

religiös och förlitade sig på gud visade hustruns svar på om de inte var oroliga för 

försörjningen om de återvände. 

– ”Gud kan hjälpa oss. Om Syrien vore säkert kan gud ge oss mat och allt vi 

behöver. Var vi än är i världen kan gud ge oss en hjälpande hand.” 
Kulturella överväganden var uppenbart en viktig komponent för hur familjen 

resonerade, men om det i själva verket var den avgörande faktorn, mer än att 
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återvända till just Syrien för att Syrien är Syrien, var inte fastställd. Detta bidrog 

svaren från andra respondenter till att förtydliga. Ett återkommande kulturellt 

övervägande visade sig vara hur barnens ålder och kön kunde påverka om en 

familj övervägde vidarebosättning till ett tredjeland eller inte, av en rädsla för att 

barnen skulle mista kulturella band eller försaka religionen.   

– ”Jag fick möjligheten att emigrera till Sverige men jag tackade nej. För jag har 

fem döttrar, så vad kan jag göra. Det viktigaste för mig är religionen och 

situationen där (underförstått i Sverige) är annorlunda. Den unga generationen 

är inte som den gamla generationen. Mina unga döttrar, såsom den här (pekade 

på en av sina döttrar) kommer att växa upp annorlunda beroende på vad de ser 

omkring sig. Samtidigt är vi medvetna om att västerländska länder skyddar och 

respekterar alla religioner mer än vi gör. Men jag är oroad för mina döttrar på 

grund utav omständigheterna där. Religionen och kulturen.” 

Detta var hur en gift småbarnspappa (R2) till fem unga döttrar mellan 1 och 5 år 

resonerade när han svarade på frågan om hur han såg på framtiden. Innan 

konflikten i Syrien hade han arbetat som hantverkare och hustrun som mattelärare. 

Sonen hade omkommit på ett sjukhus i Jordanien efter skottskador som han 

erhållit i Syrien. Det kulturella övervägandet var avgörande för att tacka nej till 

vidarebosättning. Men trots att han höll med om att kulturen är densamma i 

Jordanien kände han sig som en främling. 

– ”Ja mycket, och även om vi är släktingar. Det finns en skillnad mellan oss, 

nämligen ett diskriminerande utpekandet mellan syrier och jordanier, varför vet 

jag inte. Som att vi delar vatten, mat, faciliteter tillsammans (skratt). När folk 

började flytta från Zaatari camp till värdsamhällen och bo bland jordanier 

började man känna det. Man vet inte varför det är såhär, är det avundsjuka? 

Jordanier tänker att ”vi hoppas att detta hänt oss också som det hänt er syrier” 

(skrattar). Vet du varför? För att vi får mer stöd och hjälp från NGOs. Även om 

det stödet är mindre nu än tidigare sedan två år tillbaka. Nu är stödet ingenting.” 

Kulturella överväganden var avgörande för beslutet om framtida alternativ. 

Samtidigt skapade den upplevda diskrimineringen i Jordanien en känsla av 

främlingskap. Detta främlingskap, grundat i ekonomiska dispyter snarare än 

kulturella aspekter, stärkte viljan hos respondenten att återvända från en miljö som 

enligt egen utsago var väldigt lik Dar'aa. Ekonomiska överväganden var inte 

avgörande nog för att överväga vidarebosättning till Sverige, men samtidigt var 
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den en drivkraft för respondenten att återvända till Syrien så fort det fanns en 

möjlighet. 

– ”Var och en väljer vanligtvis det bästa alternativet för en själv och Syrien har en 

god ekonomi, och vad du än arbetar med har du en förtjänst. Syrien är rikt och 

kommer aldrig bli fattigt.” 

 

Medan den avgörande aspekten för att inte välja alternativet om vidarebosättning 

var kulturella överväganden varierade det specifika argumentet beroende på 

familjens kontext och bakgrund. Ekonomiska överväganden kunde för 

respondenter som till varje pris önskade återvända till Syrien, som tidigare nämnt, 

endast bidra till att stärka viljan att återvända till Syrien och inte uppmuntra till 

funderingar på vidarebosättning. Att de svåra ekonomiska förutsättningarna i 

Jordanien kunde bidra till att skapa en stark motvilja gentemot Jordanien som land 

och jordanier som folk var uppenbar utifrån hur många svarade. På frågan om de 

skulle stanna i Jordanien om levnadsförhållandena blev bättre och att syrier hade 

möjligheten att arbeta, svarade en respondent följande: 

– ”Nej, definitivt skulle vi återvända till Syrien. Jag skulle hellre äta sanden i 

marken än att stanna här! Även om det skulle vara svårt. Jag är van att arbeta så 

även om de skulle ge mig ett hus här och pengar skulle vi återvända.” 

Detta var hur en gift man (R3) till sju söner och tre döttrar mellan 1 och 21 år 

resonerade kring framtiden. Det var uppenbart att orden bottnade i en växande 

frustration över situationen och på grund av det en växande motvilja gentemot 

Jordanien och jordanier. Innan konflikten i Syrien levde familjen ett normalt liv i 

Dar'aa. Respondenten arbetade i Gulf-länderna, men ägde även en klädbutik i 

Syrien. Två av döttrarna är fortfarande kvar i Syrien med sina makar. 

Respondenten nickade instämmande på frågan om Dar'aa och Ramtha delar 

kultur, traditioner, religion och språk, men förde direkt in samtalet på de svåra 

ekonomiska förutsättningarna för syrier. 

– ”Vår hyra är 200 jordanska dinar och hyresvärden gör affärer då han tar 7 

jordanska dinar för vattnet medan det kostar 3 jordanska dinar egentligen, så 

hyresvärden utnyttjar situationen. Det finns möjligheter att arbeta och vi vill 

arbeta, men de kontrollerar arbetsplatserna ”vem här är syrier? Vem här är 

syrier?” och om de hittar en syrier arresterar de honom och säger ”du har inte 

tillåtelse att arbeta”. Hur kommer det sig? Bara jordanier kan jobba för UNHCR. 
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Varför kan inte syrier göra det så de kan försörja sig själva och betala för hyran? 

Jag vill arbeta så jag kan försörja mina barn och mitt hem. Jag tar inte emot 

något stöd från NGOs och jag vill inte göra det. Jag är en arbetare. Det är som 

ett fängelse här.” 

Den växande frustrationen över den ekonomiska situationen och den humanitära 

responsen i Jordanien hade skapat en desperat vilja att återvända till Syrien så fort 

en möjlighet skulle öppna upp sig. Vad de skulle återvända till var inte väsentligt, 

så länge de kunde lämna Jordanien. Respondenten fokuserade på arbete, och 

försörjning till den grad att ekonomiska överväganden framstod som den 

avgörande faktorn för framtida val och alternativ. Men detta visade sig inte vara 

fallet. Trots den uppenbara motviljan gentemot Jordanien och den humanitära 

responsen i landet, framkom det att det var kulturella överväganden som var den 

främsta faktorn när respondenten svarade på frågan om familjen övervägt 

vidarebosättning till ett tredjeland för att söka bättre ekonomiska förutsättningar 

utanför Jordanien. 

– ”Vi har tänkt på det, men vi är en stor familj, fyra småbarn och fyra äldre barn. 

Vad skulle jag göra med dem? Vi föredrar att vara här och söka arbetstillstånd än 

att bli främlingar för en andra gång. Vårt mål är inte pengar. För det första skulle 

vi känna oss som främlingar och långt bort från vårt land, våra grannar, våra 

vänner och familj. Allt är annorlunda. Kulturen, språket, religionen. Men de 

äldsta barnen kan välja själva. Det finns ingen utbildning för de två äldsta här. 

Situationen tillåter inte då vi inte kunde få med oss de officiella certifikaten. Så 

det är bättre för dem att resa utomlands än att återvända till Syrien för deras 

utbildning.” 

Trots den uppenbara motviljan till att vara i Jordanien, ett land som respondenten 

liknande vid ett fängelse, uteslöt kulturella överväganden alternativet om 

vidarebosättning. Detta visar tydligt på hur avgörande komponenten om kultur 

och tradition var för familjen. Däremot påpekade respondenten att det var bättre 

för de två äldsta sönerna att studera utomlands. Utbildning var en komponent som 

respondenter återkommande tog upp. Men för de respondenter som valde bort 

vidarebosättning var utbildning inte ett förekommande argument varken för att 

återvända eller för att stanna permanent i Jordanien. Argumenten grundade sig 

främst i kulturella överväganden. 
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Ytterligare en komponent, som föregående respondent nämnde, var närheten till 

grannar, vänner och familj. Att det var en avgörande faktor för en del respondenter 

var tydligt. En äldre kvinna (R4) som levde tillsammans med sin son och hans 

familj vittnade om detta när hon svarade på hur hon ser på framtiden. 

– ”Det finns ingen framtid. Framtiden är förstörd. Det är som att vi lever i en 

orkan. Mina söner är fortfarande i Syrien och under attack. Mina söner och mina 

två döttrar är där, en reste till Egypten (tårar). Jag önskar att jag kunde 

återvända på direkten, och vi kommer att återvända så fort luftattackerna 

upphör.” 

Hon hade inte en tanke på något annat än att återförena familjen. Ytterligare en 

son var tidigare i Jordanien och arbetade i en mobilbutik tills att myndigheterna 

fick reda på det och deporterade honom till Syrien. Samtidigt var det önskvärt att 

ett återförenande av familjen skulle ske i Syrien och inte någon annanstans. På 

frågan om vidarebosättning svarade respondenten följande. 

– ”Det sägs att Egypten är världens moder, men nej det är Syrien som är världens 

moder. Syrien, bara Syrien. Jag vill återvända dit.” 

Sonen i Jordanien som var närvarande och deltog i intervjun delade inte detta 

perspektiv vilket studien kommer att återkomma till under en annan rubrik. Att 

just återförenas med familj och barn var även ett av argumenten för en annan 

respondent som hade barnen kvar i Syrien. Respondenten (R5) yttrade sig inte till 

en början tills han reagerade irriterat på omgivningens positiva inställning till 

vidarebosättning till ett tredjeland. 

– ”Vad skulle jag göra i ett tredjeland? Jag vill inte åka någonstans. Jag är här, 

jag sitter här, är som en gäst här, och när gud vill kommer jag att återvända till 

Syrien. Om jag återvänder till Syrien skulle jag återvända till min familj och mina 

söner som bor där, och om inte så är den här regionen mitt land, och det är inte 

speciellt annorlunda så jag stannar i min region bland mitt folk som älskar mig 

och jag älskar dem! Ingenting har förändrats alls för mig. Samma atmosfär och 

samma folk.” 

Respondenten hade en vilja att återvända till Syrien för att återförenas med sina 

barn. Att respondenten sedan uppgav, trots de svåra levnadsförhållandena för 

syriska flyktingar i Jordanien, att han oavsett vad vill stanna i regionen visar på 

kulturella överväganden. Däremot finns det anledning att inte överdriva 

betydelsen i uttalandet om Jordanien och jordanier. Respondenten var uppenbart 
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misstänksam gentemot frågor om situationen i Jordanien, och när bandspelaren 

väl var avstängd framträdde en mer balanserad bild. Det blev uppenbart att stanna 

i Jordanien permanent inte var ett alternativ för honom. 

 

– ”Stanna i Jordanien för evigt är inget alternativ. Jag ser fram emot att 

återvända till mitt hemland och att det ska bli som det var förut. Jag skulle 

återvända till Syrien även om vi har varit här under en lång tid och hade bättre 

förutsättningar. Jag saknar hela mitt land, vilken plats det än är. Du är från 

Sverige, hur skulle du kunna bo här? (skratt) Var och en älskar vi våra hemländer, 

det finns ingen plats som sitt hemland, och om gud vill (förhoppningsvis) kommer 

konflikten i Syrien bli löst och Syrien bli som det var tidigare.” 

På detta sätt resonerade en gift småbarnspappa (R6) till fem söner och en dotter 

mellan 2 månader och 12 år om framtiden. Innan konflikten i Syrien levde de ett 

normalt liv. De var lyckliga och han arbetade som chaufför medan hustrun var 

hemmafru. De hade ett hus i Dar'aa och barnen gick i skolan. Respondenten kom 

enligt egen utsago från en väldigt traditionell familj, och han var motvillig till att 

hustrun deltog i rummet under intervjun. Svaren var under intervjun 

motsägelsefulla. När frågan om vidarebosättning ställdes uppgav respondenten att 

det inte var ett alternativ han hade funderat över och att han främst vill leva i ett 

säkert land där barnen är i säkerhet. Sedan ändrade han sig och uppgav att om 

vidarebosättning innebar arbete och utbildning för barnen så varför inte. Men det 

var ett ”varför inte”, och tidigare hade respondenten inte funderat på något annat 

än att stanna i Jordanien för att återvända till Syrien när det var möjligt. Till 

skillnad från majoriteten respondenter hade denna inte aktivt funderat över olika 

alternativ. Det framstod som att det var intervjufrågorna som uppmuntrade 

respondenten att fundera över andra alternativ än att återvända till Syrien, vilket 

kan förklara de motsägelsefulla svaren under intervjuns gång. Från att poängtera 

vikten för en människa att leva i sitt hemland ändrade sig respondenten mot slutet 

av intervjun till att svara på följande vis på frågan om han kunde tänka sig 

vidarebosättning om det innebar att inte återvända till Syrien och om han oroade 

sig för eventuella kulturella skillnader i ett tredjeland. 

– ”Absolut. Det viktigaste för mig är arbete och mina barns framtid. Det skulle 

vara väldigt svårt i början. Men jag kan anpassa mig då jag vill öppna en ny dörr 

för mig och min familj, en ny framtid.” 
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Att ekonomiska överväganden efter detta uttalande framstod som avgörande för 

hur respondenten resonerade kring framtida alternativ, konkurrerade inte ut 

kulturella överväganden. Respondenten upplevde snarare att vidarebosättning inte 

var ett hot mot deras sätt att leva. Ett perspektiv som var vanligt förekommande 

bland respondenter under kommande rubriker. Ur hans perspektiv var det inte den 

kollektiva omgivningen som var avgörande för hur barnen blir som vuxna, och 

därmed var den eventuella kulturen i tredjelandet inte ett hot mot den egna 

kulturella tolkningen. Respondenten pekade på religionsfriheten och andra friheter 

som innebar att alla kan sköta sitt i västvärlden. Respondenten uppfattade dessa 

friheter som ett verktyg att uppfostra barnen såsom han fann rätt. Detta perspektiv 

stod i kontrast till en del andra respondenter, som studien kommer att återkomma 

till, som upplevde de så kallade friheterna i västvärlden som ett hinder för att 

bevara kulturen och traditioner. På frågan om respondenten oroade sig för dottern 

om familjen valde vidarebosättning svarade han följande. 

– ”Nej jag är inte orolig, för det är jag som är ansvarig för hennes uppfostran. 

Det är fria länder i västvärlden. Så kvinnorna där kan inte uppföra sig? Såklart 

de kan. Alla sköter sitt. Jag vill inte stanna i Jordanien. Om jag inte emigrerar till 

ett tredjeland återvänder jag till Syrien.” 

 

– ”Vi kommer absolut återvända, men när? Bara gud vet. Vad kommer att hända? 

Bara gud vet. Stanna här är inget jag funderar över. När det lugnar ned sig i 

Syrien kommer vi att återvända. Vi skulle återvända till Syrien även om vi skulle 

få bättre förutsättningar här. Ingen kan glömma sitt hemland.” 

Detta var hur en för närvarande ensamstående småbarnsmamma (R7) till två söner 

mellan 3 och 4 år resonerande kring framtiden. Innan konflikten i Syrien levde 

respondenten ett normalt liv i Dar'aa med hennes make och barnen. Maken 

arbetare som byggarbetade, men blev under konflikten arresterad av regimen och 

har varit i fängelse i 3,5 år nu. Respondenten nämnde att hon främst vill återvända 

till Syrien, men stängde samtidigt inga egentliga dörrar för andra alternativ. Hon 

väntade på nyheter om maken. Därmed var det uppenbart att slutsatser kunde bli 

förhastade. Respondentens framtida val var kopplat till nyheter från maken i 

Syrien. Hon uppgav att det vidarebosättning var en möjligheten om maken var 

med henne i Jordanien. Att urskilja kulturella överväganden eller ekonomiska 

överväganden ur en sådan kontext skulle bli rena spekulationer i och med att 
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respondenten var tydlig med att det beslutet är upp till maken. Samtidigt var det 

tydligt att Syrien var det enda alternativet för henne, om inte maken hade en 

annan uppfattning. På frågan om de skulle kunna tänka sig att stanna i Jordanien 

om de hade bättre förutsättningar och på grund av att Dar'aa och Ramtha 

påminner om varandra svarade respondenten följande. 

– ”Vi skulle återvända till Syrien även om vi skulle få bättre förutsättningar här. 

Ingen kan glömma sitt hemland. Mitt land är annorlunda, mitt hus är annorlunda. 

Även om vi stannar här under en lång tid så skulle vi inte känna oss tillfreds här 

även om det är ett arabiskt land så som vi skulle göra i vårt eget hus eller i vårt 

eget land med våra vänner, familj och det folk vi tillhör. Även om de skapade ett 

himmelrike här för oss.” 

 

4.5 Stanna permanent i Jordanien 

– ”Jag funderar inte på att emigrera till västvärlden. Kulturen här är väldigt likt 

Syrien, och att lämna till ett tredjeland, nej.” 

På detta sätt svarade en ung änka (R8) med tre söner och två döttrar mellan 5 och 

12 år, klädd i en heltäckande klädsel under intervjuns gång, på frågan om 

vidarebosättning till ett tredjeland var ett alternativ för henne. Respondenten 

uppgav därefter att det är viktigt för henne att leva i ett arabiskt och muslimskt 

land. Vilket land det innebar, Syrien eller Jordanien, hade påverkats av det nyliga 

beskedet om hennes makes död genom att se en bild av liket på facebook. 

– “Jag tänkte att om jag får några nyheter från min make att han kommit ut ur 

fängelse, så skulle jag återvända till Syrien. Jag har väntat ända tills nu och jag 

väntar fortfarande. Hela natten tittade jag på fotot och grät och barnen sade ”är 

det min pappa eller är det inte min pappa?”. Jag har fortfarande hopp om att han 

kommer tillbaka, och jag kommer vänta i hela mitt liv. Men att återvända till 

Syrien som det är just nu, nej.” 

Beskedet om hennes makes död för en vecka sedan hade förändrat 

förutsättningarna om hur hon resonerade kring framtiden. Innan konflikten hade 

hon levt i en förort till Damaskus med barnen och maken, men hon är uppväxt i 

Dar'aa. Hon beskrev livet innan konflikten som himmelskt och hennes make 

arbetade som bagare. Det enda hon var säker på gällande framtiden var att hon 

inte kommer att överväga vidarebosättning till ett västerländskt land då den 
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kulturella och religiösa tillhörigheten var den avgörande faktorn för hennes 

framtida beslut. Hennes svar och perspektiv skiljde sig från andra änkor i Ramtha, 

vilket studien kommer att återkomma till. Däremot var respondenten lika tydlig 

med att det inte fanns några tankar om att återvända till Syrien i framtiden. 

– ”Min hjärna har slutat fungera. Mitt hus med tre våningar i Syrien finns inte 

kvar. Först miste jag huset, sedan miste jag min make. Att tänka på framtiden kan 

jag inte. Jag tar varje dag som den kommer, och bara gud vet om vårt öde är att 

stanna här eller återvända dit. Ingen funderar på att återvända till Syrien. Alla 

försöker ta sig ut från Syrien. Min make är död och jag tänker inte på att 

återvända till Syrien igen. Den här veckan har varit väldigt jobbig. Jag föredrar 

att stanna här. Gud kommer att hjälpa oss.” 

Trots att hon föredrog att stanna i Jordanien på grund av det kulturella 

övervägandet att leva i ett arabiskt och muslimskt land innebar inte att 

respondenten kände sig som hemma i den aktuella kontexten. Hon uppgav att hon 

kände sig som en främling, men det viktigaste än att återvända för henne var 

säkerhet, om den säkerheten fanns i ett annat arabiskt och muslimskt land än 

Syrien. 

– ”Jag känner mig absolut som en främling. När jag lämnade mitt hus i 

Damaskus och stannade hos min familj i Dar'aa i ett år och väntade på att det 

skulle lugna ner sig i Damaskus kände jag mig redan som en främling. Så hur är 

det då för en person som lämnar sitt land? Jag känner mig välkommen ibland, 

och ibland inte. Det finns bra jordanier och dåliga jordanier, och det finns bra 

syrier och dåliga syrier.” 

Respondentens perspektiv att det finns bra jordanier och dåliga jordanier, samt bra 

syrier och dåliga syrier, var en vanligt förekommande uppfattning bland de 

respondenter som övervägde att stanna i Jordanien permanent. Men de var få, och 

till skillnad från föregående respondent som kunde tänka sig att stanna under 

nuvarande förhållanden så uppgav de andra att de hade endast kunnat tänka sig att 

stanna i Jordanien om regimen ändrade policy. Kriteriet var arbetstillstånd, bättre 

förutsättningar och ekonomiska möjligheter. Denna uppfattning förekom bland 

respondenter i hushåll R4, R12 och R13. Däremot var dessa respondenter tydliga 

med att de sökte vidarebosättning till västvärlden, inte minst på grund av de 

rådande levnadsförhållandena för syriska flyktingar i Jordanien. Därmed kommer 

deras svar analyseras under kommande rubrik om vidarebosättning. Det dessa 
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respondenter hade gemensamt var en uppfattning att det var inte skulle vara 

möjligt att återvända till Syrien. Det bidrog uppenbart till en vilja att inte helt 

stänga dörren till att stanna i Jordanien om situationen i landet blev bättre. 

 

4.6 Vidarebosättning till västvärlden 

– ”Det finns ingen framtid i Syrien, och även om konflikten är över kommer det ta 

10-15 år innan det är vad det var. Jag önskar att jag kunde börja från början i ett 

nytt land. I 3 år eller mer nu har vi känt oss som döda människor. Om jag fick 

chansen att åka till ett tredjeland skulle jag ta den.” 

Detta var hur en gift pappa (R4) till en 1-årig dotter resonerade på frågan om 

vidarebosättning och vad som skulle vara den främsta drivkraften för 

vidarebosättning. Innan konflikten i Syrien hade respondenten arbetat som 

lantbrukare och hustrun varit hemmafru. Han uppgav att de hade levt ett enkelt liv. 

Familjen, hans pappa och bröder, var känd sedan tidigare som en familj som reste 

till olika länder såsom Libanon och Förenade Arabemiraten för att arbeta. I 

Jordanien levde han tillsammans med sin hustru, dottern och hans mamma. Att 

respondenten var en van resenär för att finna arbete och ekonomiska möjligheter 

speglade svaren. Han var öppen för samtliga alternativ så länge det innebar 

ekonomiska förutsättningar. Han uppgav att han skulle ta chansen om UNHCR 

erbjöd vidarebosättning, men han var samtidigt inte främmande för att stanna i 

Jordanien. På frågan om att stanna i Jordanien om han hade bättre förutsättningar 

såsom arbetstillstånd och bättre möjligheter i samhället svarade respondenten 

följande. 

– ”Personligen skulle jag kunna stanna ja. Jag är van sedan tidigare att resa för 

att skaffa jobb, som till exempel Förenade Arabemiraten, och det viktigaste för 

mig är att hitta ett jobb medan konflikten i Syrien pågår.” 

På grund av deras nuvarande situation önskade respondenten vidarebosättning till 

ett tredjeland. Han uttryckte sig följande om hur han upplevde livet i Jordanien. 

– ”Vi är inte tillåtna att göra något, nästan som i ett fängelse.” 

Ekonomiska överväganden kan utifrån detta ses som det avgörande övervägandet 

för hur familjen resonerade kring framtida alternativ. Familjen var villig att välja 

det alternativ som innebar bäst ekonomiska förutsättningar, men ingen oro om 

kultur och tradition, som förekom under föregående rubriker, togs upp eller 
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reflekterades över. Men som kommer att påvisas under detta avsnitt betyder beslut 

baserade på ekonomiska överväganden inte nödvändigtvis att dessa har 

konkurrerat ut kulturella överväganden. Oro för kulturen och religionen som en 

del respondenter under föregående rubriker uttryckte togs inte i beaktande utifrån 

samma perspektiv bland många respondenter som uttryckte en vilja att välja 

vidarebosättning. Medan ett flertal respondenter under de tidigare rubrikerna såg 

den kollektiva omgivningen som en avgörande faktor för hur deras barn blir som 

vuxna, pekade flertalet i detta avsnitt på uppfostran och hemmet som den 

avgörande faktorn för hur deras barn blir som vuxna. Majoriteten respondenter 

som uttryckte en vilja att genomgå en vidarebosättning lade stor vikt vid barnens 

framtida utbildning och framtida möjligheter, vilket avsnittet kommer att visa på. 

 

– ”Vad som har hänt har nu hänt. Jag vill riskera det och åka. Vi tänker inte på 

oss själva, vi tänker på våra barn.” 

Detta var hur en gift småbarnspappa (R9) resonerade på frågan om de var oroade 

för att låta deras barn växa upp i ett tredjeland och en annan kultur. Innan 

konflikten i Syrien bodde paret i ett hus i Dar'aa och maken arbetade på en 

restaurang medan hustrun var hemmafru. De har en dotter som är 1,5 år och 

hustrun är gravid. Att respondenten uppgav att han vill ta risken betyder att han 

upplever en risk i vidarebosättning. Men paret anser att det vore bättre för barnen 

om de blev förflyttade. På frågan vad familjen främst skulle söka i ett tredjeland 

svarade respondenten följande. 

– ”Utbildning. Bättre utbildning. Barnen här blir förstörda. Systemet är 

annorlunda här i Jordanien än i Syrien. Möjligheterna för barnen att få en bra 

utbildning är så begränsade, och även de som har universitetsutbildning har inga 

jobbmöjligheter.” 

Att utbildning för barnen nämns som den främsta anledning för vidarebosättning 

kommer att följa avsnittet igenom. Under tidigare rubriker togs det upp hur de 

svåra förutsättningarna i Jordanien och behandlingen av syriska flyktingar kunde 

bidra till en motvilja gentemot landet och jordanier, vilket i sin tur kunde stärka 

viljan att återvända. I detta avsnitt är det tydligt att denna motvilja både kunde 

stärka en vilja att återvända och att uppmuntra tankar om vidarebosättning. Att 

som respondenten uttryckte det “ta risken” grundade sig i de svåra 

levnadsförhållandena i Jordanien som hade utvecklats till en motvilja mot landet i 
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stort.   

– ”Ja, även om vi får bättre möjligheter här i Jordanien skulle vi återvända till 

Syrien när konflikten lugnar ner sig. Vad som än händer här i Ramtha så är det 

syriernas fel. Vi kan höra från folk att vi förstör landet. Jordanierna utnyttjar 

situationen. Innan vi kom hit var hyran för det här huset 20 jordanska dinar, nu är 

hyran 150 jordanska dinar, men vi har inget annat val.” 

Respondenterna uppgav att de aldrig hade funderat på att emigrera om det inte 

hade varit för att konflikten i Syrien bröt ut. När de flydde till Jordanien var de 

övertygande om att de skulle kunna återvända inom en eller två månader, men nu, 

efter 2,5 år under svåra förhållanden i Jordanien är de villiga att välja 

vidarebosättning. Hustrun visade att de vill fly från flyktingskapet när hon utbrast 

följande mening. 

– ”Vårt namn är flyktingar!” 

Att, som respondenten uttryckte det, ”ta risken” med att låta barnen växa upp i ett 

tredjeland är ett tecken på att familjen upplevde att de i deras nuvarande situation 

inte hade råd att prioritera kulturella överväganden före ekonomiska 

överväganden. På frågan om ekonomiska överväganden är det avgörande för 

deras framtida val svarade mannen följande. 

– ”Vi vill emigrera eftersom vi vill leva våra liv. Om jag hade mitt pass skulle vi 

kunna resa till Libanon för att leta efter möjligheter. Här i Jordanien finns det 

inga möjligheter.” 

 

Att återigen fly, denna gång från de svåra levnadsförhållandena i Jordanien, var ett 

perspektiv som återkom bland flera respondenter. Att vara positivt inställd till 

vidarebosättning till ett tredjeland innebar dock inte nödvändigtvis att 

respondenten inte hade för avsikt att återvända till Syrien när konflikten väl är 

över. 

– ”Vi har inga möjligheter här, och vi betalar hyra, så varför skulle vi stanna här i 

Jordanien. Våra barn går inte i skolan. Jag har varit här i mer än två år nu och 

jag går ingenstans och det känns inte som att jag lever. Det känns som jag lever i 

ett fängelse. Jag har inga släktingar här så jag känner mig som en främling. Vad 

det än gäller så klagar de på oss syrier eller ”det är på grund utav syrierna”. Det 

finns en diskriminering. De fattiga jordanierna har blivit alltmer känsliga 

eftersom hyran stiger även för dem, och jag betalar numer 220 jordanska dinar i 



40 
 

hyra.” 

Detta var hur en gift småbarnspappa (R10) till tre söner och en dotter mellan 1 

och 7 år uttryckte sig om situationen i Jordanien. Innan konflikten i Syrien hade 

paret levt ett normalt liv och ägt ett hus i Dar'aa. Maken arbetade som lantbrukare 

medan hustrun var hemmafru. Under rubriken om återvändande beskrev en annan 

respondent Jordanien som ett fängelse men hamnade i en helt annan slutsats om 

framtiden. Denna respondent resonerade på följande vis om vidarebosättning till 

ett tredjeland. 

– ”Hur situationen än är där, så är det bättre än här. Det viktigaste för mig är 

mina barns utbildning så jag skulle göra vad som helst för att de ska få komma till 

ett annat land med bra utbildning. Förmodligen kommer jag att återvända till mitt 

land förr eller senare, men om min son växer upp där kommer han förmodligen 

inte att återvända till Syrien. Jag har inga problem med det. Hur han väljer att 

leva sitt liv, det är hans val. Även om det handlade om en dotter. Om hon är 

tillräckligt gammal, så får hon bestämma vad hon vill göra själv.” 

Hustrun uttryckte sig på följande sätt om att barnen kanske inte skulle återvända 

till Syrien om de valde vidarebosättning. 

– ”Självklart om de växer upp där. Om de skulle återvända så skulle livet 

förändras för dem. De kommer att anpassa sig och stanna där.” 

Trots en vilja att i framtiden återvända till Syrien för egen del vägde ekonomiska 

överväganden tyngre än kulturella överväganden efter att de resonerat kring vad 

de önskar för sina barn i framtiden. Det är uppenbart, utifrån hur de resonerade, 

att de svåra levnadsförhållandena i Jordanien och de få möjligheter kontexten 

erbjöd bidrog till en vilja att välja vidarebosättning till ett tredjeland. Majoriteten 

av respondenterna i Ramtha, som var positivt inställda till vidarebosättning, 

hoppades samtidigt på att möjligheten för att återvända till Syrien skulle öppnas 

upp. De hoppades på alla alternativ som inte innebar att stanna i Jordanien. 

– ”Sant! (skratt). I Nederländerna har mina barn möjligheten att få en bra 

utbildning. Jag lämnade Syrien för mina barns skull och min make offrade sitt liv 

för att ta sig till Nederländerna för våra barns skull. Våra barns framtid är det 

viktigaste för oss. Min man är 40 år, vi är gamla, vi har förlorat våra chanser, nu 

handlar det om barnen.” 

På detta sätt uttryckte sig en gift småbarnsmamma (R11) till tre söner och en 

dotter mellan 1 och 11 år på frågan om det framtida valet stod mellan Syrien eller 
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ett tredjeland, medan Jordanien trots de kulturella likheterna med Syrien var 

uteslutet. Innan konflikten i Syrien hade maken arbetat som chaufför i Förenade 

Arabemiraten. När konflikten bröt ut återvände maken till Syrien vid ett flertal 

tillfällen men blev arresterad av regimen. På frågan om familjen skulle stanna i 

Jordanien om konflikten i Syrien var över men förutsättningarna i Jordanien blivit 

bättre för syrier, och framförallt bättre än i ett söndrat Syrien, svarade 

respondenten följande. 

– ”Nej jag skulle återvända i vilket fall. Det är vårt land. Jag har min släkt och 

familj där, och vårt liv är där. När man är i sitt eget land är man stolt och känner 

sig starkare. Med mina systrar och bröder blir jag starkare och man skulle inte 

känna sig som en främling längre.” 

Samtidigt hade de valt att söka asyl i Nederländerna för bättre förutsättningar för 

barnen. De ekonomiska övervägandena, och bättre förutsättningar för barnen, var 

respondentens argument för vidarebosättning. Återigen framstod det som att den 

motvilja gentemot Jordanien och jordanier som växt fram innebar att Jordanien 

var ett avslutat kapitel för dem. Det kunde inte bättre förutsättningar ändra på. 

– ”Ja vi är lika, och vi har äktenskapliga relationer med varandra. Men känna sig 

hemma här, absolut inte. Grannarna, inte alla men de flesta, ser oss syrier som ett 

hot. Jag har inga fiender men här tycker de flesta illa om syrier och att vi skapar 

problem för dem. Och de ser på syriska kvinnor i dålig dager. Till exempel när jag 

gick på gatan tittade två män mot mig, och den ena sa till den andra ”vet du att 

det kostar 10 jordanska dinar för en syrisk kvinna för en natt?” 

Att respondenten sökte en bättre framtid för barnen i Nederländerna, ett beslut 

baserat på ekonomiska överväganden, innebar inte att kulturella överväganden 

inte hade varit en avgörande faktor när paret övervägt alternativen. Men där den 

unga åldern för många andra respondenter var en nackdel eller skapade hinder för 

vidarebosättning, resonerade denna respondent att den unga åldern var en 

möjlighet för barnen att kunna känna sig som hemma Nederländerna. 

– ”Vår kultur är annorlunda. Inte bara på grund utav vår dotter. Om de hade 

varit äldre hade vi försökt ta oss till Gulf-länderna eller ett annat arabiskt land, 

på grund utav de kulturella skillnaderna.” 

 

Ytterligare en respondent delade perspektivet att det framtida valet stod mellan att 

återvända till Syrien eller vidarebosättning till ett tredjeland. Ekonomiska 
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överväganden, som kretsade kring utbildningsmöjligheter för barnen, var 

avgörande. Att uppnå detta vägde tyngre än andra aspekter. Respondenten var en 

småbarnsmamma (R5) till två söner och två döttrar mellan 5 och 12 år, och hon 

var tydlig med att vidarebosättning var förstaalternativet om möjligheten öppnade 

upp sig. 

– ”Jordanien är okej men i ett tredjeland finns möjligheter såsom god utbildning 

för mina barn. Jag har drömt i hela mitt liv om att mina barn ska ha en bra 

utbildning. Många har rest till ett tredjeland via UNHCR för att slutföra sina 

studier, och jag har dedikerat hela mitt liv åt mina barns framtid. Här har 

ingenting förändrats för mig, det är som att jag lever i Syrien, men för mina barn 

framtid vill jag emigrera. Jag har mina barn i skolan här och jag känner inte att 

de utvecklas här. De hade en högre nivå tidigare i Syrien och i Jordanien är 

utbildningen inte bra.” 

Respondenten visade att hon aktivt funderat över möjligheten och ur hennes 

perspektiv var ingenting viktigare än hennes barns framtida utbildning. Samtidigt 

ansåg respondenten att Syrien vore ett bättre alternativ än att stanna i Jordanien 

om det var möjligt att återvända. Att respondenten föredrog vidarebosättning 

betydde inte att hon inte hade tänkt på, eller oroat sig över, kulturella aspekter i ett 

sådant beslut. Tvärtom var hon orolig för detta, men ekonomiska överväganden 

vägde tyngre för respondenten. På frågan om hon oroade sig för kulturella 

skillnader svarade hon följande. 

– ”Definitivt, allt skulle förändras. Men det är en vanesak, såsom när vi kom hit 

och blev överraskade i början över hur allt fungerade.” 

 

– ”Vi kan inte återvända. Jag kan varken arbeta här eller där eftersom jag har en 

ryggskada. Vi föredrar att stanna här i Jordanien så vi kan överleva på mat-

kupongerna. Även om jag skulle återvända har vi ingenting där. Jag hatar inte 

Syrien. Får jag chansen att återvända så skulle jag göra det. Men för det första är 

vi efterlysta av regimen, för det andra finns det inte jobb, och för det tredje så sker 

det många arresteringar. Det finns ingen säkerhet där. Vi skulle inte få nån 

sjukvårdsbehandling där. Jag har fått behandling här i ett år nu. Även om jag fick 

behandling i Syrien, så finns det ingen säkerhet. Jag lämnade Syrien endast för 

mina barns skull. Jag var inte rädd för mig själv. De arresterade mig en gång, två 

gånger, tre gånger, och jag klarade mig. Inget som händer i Syrien är barnens 
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fel.” 

På detta sätt uttryckte sig en gift småbarnspappa (R12) till två söner och två 

döttrar mellan 1 och 6 år på frågan om de i framtiden funderar på att återvända till 

Syrien. Det var uppenbart att de få alternativ respondenten upplevde att familjen 

hade, uppmuntrade ett beslut om vidarebosättning. Paret var ursprungligen från 

Dar'aa men innan konflikten i Syrien hyrde de ett hus i Damaskus. Maken byggde 

och investerade i fastigheter medan hustrun var hemmafru. Att respondenten 

uttryckte en vilja att stanna i Jordanien var inte på grund av en egentlig vilja att 

stanna i landet, utan bottnade i att paret uteslöt möjligheten att återvända till 

Syrien. Tvärtom upplevde respondenten en ovilja gentemot Jordanien som 

uppenbart hade utvecklats genom de svåra levnadsförhållandena de upplevde i 

landet och bland den jordanska befolkningen. Att de uteslöt att återvända till 

Syrien inom en snar framtid, och den egentliga motviljan till att stanna i Jordanien 

på grund av de svåra omständigheterna, skapade en stark vilja att välja 

vidarebosättning till västvärlden. På frågan om vidarebosättning svarade 

respondenten följande. 

– ”Man kan inte ansöka om det. Jag har försökt flera gånger. Det är UNHCR som 

kontaktar och inte vi. De väljer utifrån olika kriterier. Förra veckan började jag 

fundera på att emigrera för barnens skull. Hursomhelst måste vi härifrån. Det 

finns inget hopp här. Det finns inga arbeten även om jag kunde. Och man kan 

höra folk snacka skit om oss. Judar är bättre än jordanier. De säger ”hoppas 

Bashar kommer och tar er!”. I ett europeiskt land, även om de skulle snacka skit 

om mig, eller Syrien, eller om min pappa så skulle vi ändå inte förstå vad de 

säger, och vi skulle känna oss komfortabla.” 

Hustrun bekräftade detta synsätt och uttryckte sig likadant som en tidigare 

respondent genom att påvisa hur termen flykting hade utvecklat en distinktion 

mellan flyktingar och jordanier som hade en demoraliserande effekt på relationen. 

Hustrun uttryckte sig följande på frågan om de känner sig som främlingar i 

Jordanien trots de kulturella likheterna mellan Dar'aa och Ramtha. 

– ”Nästan, Våra namn är flyktingar. Ingen älskar oss här. Jag är rädd att när min 

dotter börjar skolan att de ska kalla henne ”Syrier! Syrier! Syrier!”. Det är 

därför vi funderar på att emigrera. Vad som än händer där, så skulle de inte 

snacka skit om oss där så man hör. Vi vill inte leva här, men våra omständigheter 

tvingar oss till det.” 
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Ekonomiska överväganden hade stärkt viljan hos en del respondenter att 

återvända till Syrien samtidigt som kulturella övervägandet hade uteslutit 

vidarebosättning. I detta fall, när Syrien inte ansågs vara ett alternativ stärkte 

ekonomiska överväganden viljan att välja vidarebosättning till ett tredjeland. 

Kulturella överväganden i ett sådant beslut framstod därmed mer pragmatiska. På 

frågan om respondenterna var oroad över kulturella aspekter svarade maken 

följande. 

– ”I slutändan är vi en enda stor familj. Vad vi tänker på nu är våra barn. Vi vill 

kunna ge dem kläder, mat, utbildning, så att de kan känna sig som människor 

igen. Om det är i ett arabiskt land eller europeiskt land spelar ingen roll. Allt jag 

tänker på är att ha hyfsade levnadsförhållanden. Jag pratar inte om att bli 

överklass, inte ens medelklass, för jag skulle acceptera att vara under medel, så 

länge jag känner mig respekterad.” 

För att uppnå bättre ekonomiska förutsättningar och en bättre framtid för barnen 

uttryckte sig respondenterna mer pragmatiskt, än en del andra, i deras kulturella 

överväganden. Det innebar inte att det inte var något som paret hade funderat 

över. Istället antog de det återkommande perspektivet om att det avgörande för 

hur barnen blir som vuxna beror på hur föräldrarna uppfostrar barnen, och inte 

den kollektiva omgivningen. 

– ”Det finns en bild av europeiska länder att kvinnor har den totala friheten. Jag 

ber om ursäkt nu, men till exempel om en kvinna går omkring på gatan med en 

man är det inte tillåtet att stoppa henne där. Våra döttrar har exakt samma 

friheter som kvinnorna där förutom just detta. Det är skillnaden mellan ett 

arabiskt land och ett europeiskt land. Men jag ser det inte som ett problem.” 

För att förtydliga hur paret resonerade tillade hustrun följande. 

– “Det handlar om hur vi uppfostrar dem.” 

Samtidigt var det uppenbart att paret oroade sig för barnens välbefinnande och 

hälsa, vilket bidrog till att stärka viljan att välja vidarebosättning till ett tredjeland. 

Den äldsta dottern har autism och är samtidigt i behov av en operation som paret 

inte har råd att betala för, medan den yngre dottern har slutat prata sedan 

konflikten i Syrien bröt ut. 

 

– ”Huset finns inte kvar. Att återvända till Syrien just nu, nej. Jag oroar mig för 

mina barn. Nu och 20 år framåt kommer det vara omöjligt att återvända till 
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Syrien. Även om regimen försvinner kommer det ta 10 år att bygga upp allt igen. 

Jag är inte involverad i politik, och inte involverad i kriget heller. Därför kom jag 

hit till Jordanien med min familj. Om det blir lugnt, lugnt, lugnt, så kanske. Men 

nu och 15-20 år framåt är det omöjligt. Även om det blir lugnt från en sida, 

kommer det uppstå andra problem från den andra.” 

På detta sätt resonerade en gift pappa (R13) till fyra söner och en dotter mellan 3 

och 20 år. Innan konflikten bodde paret i ett hus i utkanten av Dar'aa. Han 

arbetade som lantbrukare, medan hustrun var hemmafru och barnen gick i skolan. 

Efter att huset blev attackerat och barnen blev förföljda av polisen beslöt de att fly 

till Jordanien för 3 år sedan. Som föregående respondent, uteslöt denna 

respondent möjligheten att återvända till Syrien i framtiden. Därmed stod 

alternativen mellan att stanna i Jordanien eller vidarebosättning till ett tredjeland, 

och det var uppenbart vad respondenten föredrog. 

– ”Två gånger har jag åkt till UNHCR i Amman för att fylla i alla nödvändiga 

dokument för att emigrera, och om vi får den chansen vore det bättre. Om jag 

hade kunnat arbeta och få en lön här skulle jag kunna stanna i Jordanien. 

Utbildning för mina barn kommer först, och efter det kommer arbetsmöjligheter.” 

Genom att respondenten uteslöt att återvända till Syrien var det uppenbart att han 

därmed var noga med att inte kritisera Jordanien. Han ville inte riskera att skapa 

problem för familjen. Respondenten var tydlig med att markera att de blev 

behandlade väl i Jordanien medan hustrun som satt bredvid under intervjun 

skakade på huvudet. Trots makens undvikande och ursäktande svar om Jordanien 

och jordanier var det uppenbart att de svåra förhållandena var en avgörande faktor 

för att föredra vidarebosättning. När maken berättande om hur Jordanien och 

jordanier hade välkomnat dem uttalade hustrun följande. 

– ”Det finns diskriminering mellan syrier och jordanier.” 

Maken ursäktade Jordanien och jordanier för de svåra levnadsförhållandena för 

syriska flyktingar genom att poängtera följande. 

– ”Syrier och jordanier har samma pris på bröd och grönsaker. Gud vare med 

dem, de har inte tillräckliga vattenresurser. Vi är alla samma här, och om det inte 

finns vatten finns det inget vatten för alla. Priserna stiger, både för syrier och för 

jordanier. Medicinerna här får jag gratis, men för utbildning och tandvård skulle 

jag vilja emigrera.” 

Genom att familjen vill emigrera till västvärlden för utbildning, arbete och 
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tandvård kan det framstå som om ekonomiska överväganden väger tyngre för dem 

än kulturella överväganden. Men återigen vore en sådan koppling förhastad. Ur 

respondenternas perspektiv var de ekonomiska möjligheterna de sökte inte något 

som påverkade den kulturella aspekten. Men det var ett ämne de uppenbart hade 

resonerat över. Hustrun svarade följande på frågan om hon var orolig över 

eventuella kulturella skillnader i ett tredjeland. 

– ”Jag är säker på att de kommer att placera oss med andra araber där. Så, så 

länge vi får bättre ekonomiska möjligheter och utbildningsmöjligheter, så skulle 

det inte vara något problem.” 

 

– ”Det är omöjligt för mig att återvända. Jag har inget hus kvar. Det är förstört. 

Ingen man, han är död. Vi brinner här, så varför återvända till Syrien och brinna 

ännu mer.” 

På detta sätt svarade en ung änka (R14) med två söner och två döttrar mellan 1 

och 8 år om hon funderade på att återvända till Syrien i framtiden. Innan 

konflikten i Syrien levde hon i ett hus med sin man i Dar'aa och maken arbetade 

som slaktare. Hon uppgav att de levde ett stolt liv. Hon uppgav med stolthet att 

hon inte ens behövde lämna huset om hennes son blev sjuk, och hon behövde inte 

höra människors skvaller om henne, som i Jordanien. Som ensamstående mamma 

till fyra småbarn var hennes situation svår i Ramtha. Samtalet kretsade mer kring 

säkerhet än tidigare intervjuer. Det var uppenbart att den utsatta situation 

respondenten upplevde i samhället uppmuntrade tanken om vidarebosättning till 

ett tredjeland. 

– “Såklart jag vill till ett annat land. Jordanien är bra, men de ser ner på oss 

syrier. Dessutom är jag ung och utan man. Min hyresvärds fru är orolig på grund 

utav att jag bor här. Jag skulle kunna stanna om jag hade ett eget hus i Jordanien, 

och ingen kunde störa mig. Det har hänt mig många gånger nu att hyresvärdens 

fru kommer till mig och säger ”Stick härifrån! Jag är orolig för min man”, och 

det är inte på grund utav mitt uppförande. Jag vet inte, men arabiska mentalitet är 

fel och skulle behöva en software uppdatering (skratt).” 

Att respondenten inte kände att kontexten gav henne den säkerhet hon sökte 

resulterade i att stärka viljan om vidarebosättning. Kulturella överväganden var en 

avgörande faktor, men den var omvänd i förhållande till hur andra respondenter 

hade resonerat. Respondentens upplevelser hade skapat en motvilja gentemot 
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befolkningen i både Syrien och Jordanien. Hon var övertygad om att den säkerhet 

och respekt hon sökte skulle finnas i ett tredjeland. Efter att ha nämnt att en del 

respondenter upplevt en oro för att låta döttrarna växa upp i ett tredjeland, och 

frågat om hon har funderat i liknande banor, svarade respondenten följande. 

– ”De är ignoranta. I väst så behandlar de kvinnor väl och de tittar inte på din 

kropp som araber gör. De ser dig som en människa, de känner med dig, och de 

behandlar dig som en människa och inte som ett djur som de gör här.” 

Om än med ett omvänt synsätt från tidigare respondenter, så framstod kulturella 

överväganden som en avgörande faktor för respondentens framtida beslut om 

vidarebosättning. Men mellan raderna av en frustration baserad på tidigare 

erfarenheter var säkerhet något respondenten främst sökte, både för henne själv 

och för barnen. Ekonomiska överväganden för att välja vidarebosättning, stärkta 

av de svåra levnadsförhållandena i Jordanien, var ytterligare något som 

uppmuntrade en vilja att välja vidarebosättning till ett tredjeland. För denna 

respondent var inte kulturella överväganden och ekonomiska överväganden något 

som vägde åt två olika alternativ, utan snarare åt ett och samma alternativ, 

vidarebosättning. På frågan om det är självständighet hon skulle söka i ett 

tredjeland svarade respondenten följande. 

– ”Ja, men eftersom jag är mamma, söker jag även utbildning för mina barn. Jag 

måste hitta en bättre plats än Jordanien, för i Jordanien är 

utbildningsmöjligheterna inte bra alls. Jag skickar min son till skolan, men de slår 

honom där och om han klagar säger de ”Tyst! Du är en syrisk flykting”.   

På frågorna om UNHCR har kontaktat henne om vidarebosättning och om det inte 

var viktigt för henne att leva i ett arabisktalande land med arabisk kultur svarade 

respondenten följande. 

– ”Det finns ingen kontakt. Jag vill emigrera men jag undrar om min släkt 

kommer att tillåta det. Jag vill ha ett bättre liv. Så mina barn kan få bra 

utbildning. Jag vill emigrera. Min familj här bor ju inte med mig men de skulle 

pressa mig att inte åka. I väst så skulle de stötta mig både fysiskt och psykologiskt, 

jag ser till mina barns framtid.” 

 

En respondent som delade den föregående respondentens perspektiv på framtida 

alternativ var en ensamstående småbarnsmamma (R15) med två söner och en 

dotter mellan 3 och 6 år. Innan konflikten i Syrien bodde familjen i Dar'aa. Maken 



48 
 

hade en bensinstation, och hon själv hade en examen i ekonomi. Paret skiljde sig 

för två år sedan. Respondenten uppgav att maken hade psykiska problem och slog 

barnen varpå hon valde att lämna honom. Att hon, baserat på tidigare upplevelser, 

inte upplevde någon säkerhet i hennes nuvarande kontext var uppenbar. 

Respondenten svarade följande på frågan om hon kände sig i säkerhet i Jordanien. 

– ”Ärligt, så nej. Jag får skamliga förslag och utpressning. Så fort jag kommer i 

kontakt med folk så vill de ha något. Folk är giriga, och om de erbjuder sig att 

hjälpa så vill de ha något tillbaka. Även om man tar en taxi så vill chauffören ha 

något i gengäld (hon syftar på sex). Jag får telefonsamtal av jordanska män, de 

stör mig, till den grad att en gång ville en man som arbetade inom jordanska 

armén gifta sig med mig men inte officiellt. Jag vägrade varpå han sa att om jag 

vägrar så kommer han se till att jag blir deporterad till Syrien. Jag hotade honom, 

sa att jag hade spelat in samtal med honom, och gick till polisen. Om jag inte vore 

stark nog hade jag varit förlorad. Om han sätter upp mitt namn på listan vid 

gränskontrollen kan jag när som helst bli deporterad.” 

Respondenten bekräftade sedan att hon sökte säkerhet genom vidarebosättning när 

hon svarade på den raka frågan om hon sökte just säkerhet. Respondenten svarade 

på följande vis. 

– “Ja jag söker säkerhet. Jag söker inte bara efter jobbmöjligheter eller andra 

möjligheter, utan i ett västerländskt land kan man känna sig säker. Så fort de vet 

att du är syrier så kommer de att ta hand om dig. Inte som här i Jordanien. Här 

behöver jag flytta med jämna mellanrum. Det finns ingen säkerhet här.” 

Med säkerhet i beaktande var både Syrien och Jordanien uteslutet om 

respondenten själv hade valet. Som föregående respondent var hon övertygad om 

att livet i ett västerländskt land skulle se helt annorlunda ut för henne, att 

mentalitet bland män är annorlunda i västvärlden. Respondenten baserade hennes 

ståndpunkt om att allt skulle vara annorlunda för henne där på vad hon hade hört 

från vänner som hade blivit erbjudna vidarebosättning. 

– ”Jag känner folk som emigrerade till Sverige, min vän och hans fru, och de är 

lyckliga och känner sig tillfreds. De säger till mig att ”nu känner vi oss levande”.  

De känner sig i säkerhet, och Sverige bryr sig om deras barn och deras 

utbildning.” 

Att ett återvändande till Syrien var uteslutet markerade respondenten när hon 

svarade följande på frågan om hon kunde tänka sig att återvända när konflikten 
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väl är över.   

– ”Jag kommer inte att återvända, även om konflikten är över. Våldet kommer inte 

att sluta bara för att konflikten är över. Vem som helst kan komma till mitt hem, 

hota mig eller våldta mig. Det skulle inte vara säkert.” 

Ytterligare en avgörande drivkraft för respondenten att välja vidarebosättning var 

förhoppningen om vård för barnen. Barnen har genetiskt betingade sjukdomar. 

Den äldsta sonen visar tydliga symptom, och dottern har det från födseln. 

Respondenten uppgav att hon har frågat runt, och att barnen har genomgått många 

tester, men att läkarna har sagt att det inte finns någon behandling för detta i 

Jordanien. Likt föregående respondent var inte kulturella överväganden och 

ekonomiska överväganden något som vägde för eller emot två olika alternativ, 

utan snarare vägde åt ett och samma alternativ, vidarebosättning. 

 

4.7 Intervjuresultat i Amman 

Genom att upprätta kontakt med en syrisk flykting från Damaskus boende i 

Amman var det relativt enkelt att komma i kontakt med syriska flyktingar från 

just Damaskus eller förorter till Damaskus. Åtta av de intervjuade hushållen kom 

från Damaskus, fyra från förorter till Damaskus medan tre hushåll kom från andra 

städer i Syrien. Gemensamt för de hushåll som bott i andra städer och de hushåll 

som bott i själva Damaskus var att de hade levt i innerstaden. De var samtliga 

stadsbor. Då min kontakt i Amman är kvinna ökade chansen för att komma i 

kontakt med kvinnliga överhuvuden att intervjua, och det visade sig också bli 

fallet. Hushållen från förorten kom från det omtalade Ghouta-området. De visade 

på liknande perspektiv och levnadssätt som respondenterna boende i Ramtha, men 

kvinnorna var generellt mer frispråkiga oavsett om maken var närvarande eller 

inte. Utbildningsnivån var generellt högre bland respondenterna som hade levt i 

städer än de som levt i Ghouta. De var vana vid en hög levnadsstandard, och ett 

större antal kvinnor hade arbetat innan konflikten bröt ut än i Ramtha och Ghouta. 

Likt hushållen i Ramtha där de flesta kvinnor hade varit hemmafruar innan 

konflikten hade kvinnliga respondenter från Ghouta varit hemmafruar medan 

männen hade arbetat. 

 

Staden Damaskus spelade en annan roll än Dar'aa när konflikten i Syrien bröt ut. 



50 
 

Efter att demonstrationerna och våldet i Dar'aa, i mars 2011, hade inlett var det till 

en början inte något som berörde själva Damaskus nämnvärt. Det var snarare på 

landsbygden och i förorterna våldet och en känsla av uppror började slå rot. 

Stämningen var försiktig till en början men snart nog började invånarna i 

storstäderna återvända till kaféerna och restaurangerna. Journalisten Stephen Starr 

som bodde i Syrien under 2011 uppgav att invånarna i städerna talade om 

landsbygden som om det vore ett annat land. Presidenten Bashar al-Assad hade 

ekonomiskt satsat på medelklassen och invånarna i Damaskus och Aleppo, och det 

var därför logiskt att det var i fattiga förorter och andra provinsstäder som ett 

missnöje mot regimen främst frodades. Den Storbritannien-baserade 

oppositionsjournalisten Malik al-Abdeh beskrev upproret 2011 som ”en revolution 

av landsbygdens sunnitiska arbetarklass mot den Allawi-dominerade militära 

eliten och den urbana bourgeoisie, både muslimsk och kristen, som har profiterat 

på Assaddiktaturen”.
75

 Det var långt ifrån alla syrier som stödde upproret mot 

Assad, och oppositionen var inte en så enad rörelse som många försökte ge sken 

av. Den hade svårigheter i att mobilisera människor i storstäderna och syrier som 

tillhörde minoriteter och därmed fruktade en revolution med religiösa inslag.
76

 

Under hösten 2011 började revolten sprida sig på allvar i förorter till Damaskus. 

Ett av dessa områden var Ghouta-området och de områden som reste sig mot 

regimen hade något gemensamt. De tillhörde förorten eller landsbygden och de 

var sunnit-islamiska araber som inte hade gynnats av Bashar al-Assads politik.
77

 

Det liknade en klasskamp, och medan religiös tillhörighet var mer av en ickefråga 

bland medelklassen och de mer välbärgade syrierna, och att den sekulära retoriken 

var en del av regimens politiska ideologi, så var religiös uppdelning och religiös 

konservatism i allmänhet djupt rotad bland arbetarklassen i förorten och på 

landsbygden.
78

 De ofta lokalt betingade gerillagrupperna som bildades visade med 

tiden på alltmer fundamentalistiska och sunnit-sekteristiska drag. Det hade sin 

logik i att de flesta grupperingar främst bestod av, från början, civila unga män 

som växt upp under enkla förhållanden i en konservativt religiös tradition.
79
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Resultatet visade att respondenterna i Amman resonerade kring framtiden, vägde 

för och nackdelar genom kulturella och ekonomiska överväganden, samt aktivt 

diskuterade och sökte olika alternativ för framtiden. De alternativ respondenterna 

diskuterade var att stanna i Jordanien för att återvända till Syrien när konflikten är 

över, stanna i Jordanien permanent eller vidarebosättning till västvärlden. 

Vidarebosättning innebar, som i Ramtha, per automatik vidarebosättning till ett 

västerländskt land för respondenterna. Nära på ingen respondent uppgav att de 

hade tankar om att stanna i Jordanien permanent, om de inte såg det som omöjligt 

att i framtiden återvända till Syrien. Signifikativt var att inte ett enda hushåll 

uteslöt vidarebosättning som ett alternativ, men graden av entusiasm varierade. 

Tanken om att stanna i västvärlden permanent eller inte var en fråga som delade 

åsikterna i två, men inte i lika stor utsträckning som i Ramtha. För att göra 

presentationen mer överskådlig delas resultaten in under rubrikerna ”Stanna i 

Jordanien för att återvända”, ”Stanna permanent i Jordanien” och 

”Vidarebosättning till västvärlden”. De respondenter som uppgav att de var öppna 

för flera en ett av alternativen hamnar under rubriken för det alternativ som de 

främst önskade. Detta för att förenkla presentationen för läsaren, men det innebär 

inte att analysen kommer att utelämna hur dessa respondenter resonerade kring de 

andra alternativen och varför. 

 

4.8 Stanna i Jordanien för att återvända 

– ”Våra hjärtan är där. Jag har döttrar där, mina släktingar, min syster och 

mamma. Även om vi varje dag skulle få guld så vill vi inte ha det. Vi är långt 

borta från vårt land och våra barn. Även om vi är långt borta så glömmer vi 

aldrig var vi hör hemma. Jag vill stanna i Jordanien så vi är nära Syrien, men om 

det blir mer komplicerat här så skulle jag återvända till Syrien för att träffa mina 

döttrar.” 

På detta sätt svarade en gift mamma (A1) till fem döttrar och en son mellan 9 och 

25 år på frågan om hon skulle återvända i framtiden även om familjen valde 

vidarebosättning. Innan konflikten i Syrien levde familjen enligt egen utsago ett 

simpelt liv. De ägde ett hus i förorten Ghouta och maken arbetade som elektriker. 

Respondenten själv var hemmafru. Luftattackerna hade träffat en bensinstation 

nära deras hus och dödat över 200 människor. Deras hus blev till hälften förstört, 
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och de bestämde sig för att fly. Kulturella överväganden delade i detta hushåll 

åsikterna i två. Medan maken hade kontaktat vänner som valt vidarebosättning för 

att väga för och nackdelar med olika europeiska länder, var hustrun negativt 

inställd till vidarebosättning. Sedan var det uppenbart att det var maken som hade 

sista ordet i beslutet, men om hustrun fick välja fanns det inte något annat 

alternativ än att vänta på att återvända till Syrien. Hur maken resonerade kommer 

analysen att återkomma till under rubriken om vidarebosättning. Hustrun kände en 

oro för att förlora en kulturell tillhörighet och identitet, och för henne kunde inte 

ekonomiska överväganden väga tyngre än kulturella överväganden. Respondenten 

svarade följande på frågan om motviljan att välja vidarebosättning grundade sig i 

en oro för kulturella skillnader och en oro för att familjen har unga döttrar. 

– ”Ja! Exakt. Det är därför jag inte vill emigrera till väst. Här i Jordanien har de 

samma religion som oss, samma kultur, traditioner. Det går inte att balansera 

mellan religion och möjligheter där, du kommer att bli som dem i slutändan. Jag 

väljer religion före möjligheter. Sant! Alla som har unga döttrar här skulle säga 

samma sak. Om de vore 15-16 år så har de redan hunnit lära sig vad som är rätt 

och fel. Men om de är yngre så har de inte hunnit lära sig det och de kommer att 

bli som dem i väst.” 

Respondenten upplevde Mellanöstern och västvärlden som varandras motsatser. 

Det skapade en oro för henne om hur det skulle vara möjligt att bevara kultur, 

religion och tradition. Hon delade det perspektiv som var vanligt bland 

respondenter i Ramtha som inte ville något annat än att återvända till Syrien, 

nämligen synen på kollektiv uppfostran och omgivningens roll i att bevara ett 

kulturellt arv. Samtidigt kunde ekonomiska överväganden bland en del 

respondenter som kände en liknande oro avgöra ett val om vidarebosättning. Då 

kretsade ekonomiska överväganden kring den framtida utbildningen för barnen 

och möjligheter. För denna respondent var inte utbildning något som kunde 

konkurrera ut kulturella överväganden. På frågan om hur viktigt barnens 

utbildning var för henne svarade respondenten följande. 

– ”Det är normalt. Om de vill studera så får de studera. Om de inte vill studera så 

behöver de inte studera. Min son fortsatte inte i skolan, och jag kan inte tvinga 

honom. Mina döttrar i Syrien, den äldsta tyckte om att studera så hon tog 

gymnasieexamen. De andra två döttrarna i Syrien lämnade skolan efter sjätte och 

åttonde klass. De sa att de inte ville fortsätta, och jag sa okej.” 
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– ”Vi har ansökt via UNHCR, men bara som en sista utväg. Så vi skulle återvända 

till Syrien omedelbart om vi hade chansen att göra det, även om vi emigrerat.” 

På detta sätt resonerade en gift småbarnspappa (A2) till en dotter och en son 

mellan 1 och 2 år om framtiden. Innan konflikten i Syrien hade paret levt ett 

medelklassliv i förorten Ghouta. De hade ägt ett hus och maken hade arbetat som 

frisör medan hustrun varit hemmafru. De flydde till Jordanien efter att maken 

hade skadat sitt ben och behövt vård. Deras svåra situation i Jordanien skapade 

motvilligt reservplaner om att välja vidarebosättning, som en sista utväg om 

situationen för dem blev sämre. I Ramtha kunde situationen stärka en vilja att 

återvända, även om viljan att återvända bland syriska flyktingar från Ghouta var 

stark var intrycket att de inte förväntade sig att kunna återvända inom en snar 

framtid. Detta, i kombination med den svåra situationen i Jordanien, kunde 

motvilligt bidra till tankar om vidarebosättning tills det att konflikten var över. 

Men det var inte alternativ som de varken önskade eller hoppades på. Deras 

perspektiv skiljde sig markant från hur många stadsbor senare kommer att 

resonera och fokusera mer på orden etik och moral än kultur och tradition. 

Hustrun resonerade på följande vis om vidarebosättning. 

– ”Vi har pratat om att emigrera. De respekterar människor i väst, men samtidigt 

så vill jag inte leva där, jag skulle känna mig främmande. Hur vi kunna uppfostra 

våra barn i väst? Hur? Det är omöjligt. Det oroar mig. Kulturen och traditionen 

är viktigare för mig även om jag skulle lida här i Jordanien. Religionen är det 

viktigaste för mig. I slutändan, om vi emigrerar till väst så skulle barnen växa upp 

i en annan kultur. De skulle gå i skolan och beblanda sig med västerländska 

barn.” 

Som för respondenten i hushåll A1 skapade kulturella överväganden en djup oro, 

men de upplevde att de snart nått gränsen för hur länge de kan prioritera kulturella 

överväganden före de ekonomiska. De delade perspektivet om att omgivningen 

kommer att forma barnen i en riktning som inte var önskvärt för föräldrarna. Tvärt 

emot en del andra respondenter, som uppgett att rättigheter och friheter skulle ge 

dem rätten att uppfostra barnen på det sätt de anser rätt, hade detta par ett omvänt 

synsätt. Lagar och rättigheter kunde stjälpa och inte skydda. Hustrun påvisade 

detta perspektiv på frågan om hon oroade sig på grund av att hon har en dotter. 

– “Självklart. För mig så är det samma dock. Vad är skillnaden mellan pojkar och 
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flickor? Men jag förstår tanken. Samhället här oroar sig mer för flickor, på grund 

av vår kultur. I slutändan kommer en man att gifta sig med vår dotter och vi måste 

se till att hon sköter sig tills dess. Men i väst kan vi inte göra det, eftersom barnen 

har frihet och rättigheter där. Pappan har ingen makt i väst att bestämma över 

sina döttrar.” 

Detta upplevdes som ett hot. Respondenterna kände en djup misstänksamhet 

gentemot västvärldens intentioner till skillnad från många stadsbor som senare 

kommer att uppvisa en positiv uppfattning om västvärlden som en plats som 

erbjöd välvilja och beskydd. Respondenterna såg, som föregående respondent i 

A1, Mellanöstern och västvärlden som varandras motsatser. Paret uttryckte en 

vilja att återvända till Syrien även om de vidarebosats, så fort det blev möjligt, och 

på frågan hur de såg på tanken om barnen i framtiden uppgav att de vill stanna så 

svarade hustrun följande vilket ytterligare förklarar den djupa misstänksamheten 

mot västvärldens intentioner och välvilja. 

– ”Ärligt så är det just vad väst vill av våra barn. Folk dör här för att resa dit. 

Om väst hade brytt sig om oss syrier så hade vi kunnat ansöka på ambassaderna 

och inte låta oss fly illegalt över Medelhavet. Varför låter de oss inte komma 

legalt? Det är allmänt känt att de vill ha våra barn, och att de vill att våra barn 

ska bli som dem. De vill ha dem som arbetskraft. De har inte många unga i väst 

och de behöver arbetare. Jag har hört en historia om en syrisk kvinna som 

lämnade sitt barn i lägenheten och när hon kom tillbaka så hade myndigheterna 

tagit henne, så jag är orolig att de ska ta mina barn. I väst har de lagar, om vi 

skulle slå vårt barn för att barnet ska förstå rätt och fel så skulle de ta barnet 

ifrån oss.” 

Trots detta perspektiv hade familjen ansökt om vidarebosättning via UNHCR, 

men inte utav en egentlig vilja utan det var uppenbart att paret upplevde att de 

snart nått gränsen för att ha privilegiet att prioritera kulturella överväganden före 

ekonomiska överväganden. Vidarebosättning var en sista utväg bort ifrån en svår 

ekonomisk situation. Att de hade ansökt var en reservplan, och om deras 

levnadsförhållanden blev än sämre i Jordanien eller om barnen inte hade 

möjlighet att gå i skolan var vidarebosättning ett motvilligt alternativ. Maken 

uttryckte sig följande om Ghouta. 

– ”Ghouta. Jag är född i Ghouta, och min själ kommer alltid förbli där. Jag vill 

bara leva där. Vi är därifrån och vi alla som bor där är väldigt strikta 
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(traditionella). Till exempel, var vi än går i Ghouta så känner vi oss inte som 

främlingar.” 

 

– ”Ja. Jag önskar kunna känna lukten av Syrien. Jag har även mina tre gifta söner 

kvar där och jag vill återse dem. Till vårt hem i Ghouta vill vi återvända. Mina 

barn är där, och mitt hjärta är med dem. Min yngsta dotter är bara 15 år men jag 

lät henne gifta sig på grund av omständigheterna i Syrien.” 

På detta sätt uttryckte sig en äldre kvinna (A3), som bodde med en dotter och 

barnbarn, på frågorna om de kände sig som främlingar i Jordanien och om viljan 

att återvända till Syrien. Perspektivet påminde om den äldre kvinnan i hushållet 

R4. Respondenten hade en stark vilja att återvända till Syrien och återse sina barn. 

Dottern, i Jordanien, är en ensamstående änka med två söner och en dotter mellan 

5 och 13 år. Innan konflikten i Syrien levde familjen ett komfortabelt liv i förorten 

Ghouta. Maken arbetade som järnhantverkare och hon själv var hemmafru. När 

konflikten bröt ut omkom maken i strider för FSA (Free Syrian Army). 

Respondenterna uppgav att de kommer från en traditionell familj, och att Ghouta 

är ett traditionellt område. Även änkan hade inte funderat över vidarebosättning 

innan intervjun. De var inställda på att återvända till Syrien hur lång tid de än 

behövde vänta. Änkan uttryckte följande. 

– ”Ja precis. Vi har ett hopp om att återvända och vi är så nära gränsen till 

Syrien. Om konflikten är löst, så skulle vi återvända till våra släktingar i Syrien. 

Vi är födda där. Alla kommer att börja om på nytt i Ghouta och bygga upp allt 

igen. Vi känner oss mer hemma där än i innerstaden.” 

Samtidigt var respondenten noga med att poängtera att det i slutändan är männens 

beslut, och i hennes fall sönernas beslut. Trots att hon inte hade funderat över 

vidarebosättning innan intervjun så började hon under intervjuns gång resonera 

kring alternativet. Respondenten resonerade att om det kunde erbjuda en framtid 

och utbildning för barnen så varför inte. Att det sedan var ett beslut som inte hon, 

utan sönerna, skulle fatta pekade alternativet åt att återvända till Syrien. På frågan 

om barnen, i ett tredjeland, uppgav att de inte ville återvända svarade 

respondenten följande. 

– ”Jag skulle följa mina söners vilja. Min son fantiserar om att återvända och 

träffa våra släktingar och han frågar mig alltid om när vi kan återvända. Men det 

är upp till dem, deras framtid är det viktigaste, och jag kommer att stanna med 
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dem.” 

Respondenten resonerade dock kring vidarebosättning när frågorna ställdes och 

det framkom att kulturella övervägningar inte skulle vara ett hinder för ett sådant 

alternativ. Respondenten lade stor vikt vid att bevara traditioner men hon hade 

uppfattningen att det handlar om uppfostran och inte om den kollektiva 

omgivningen. På frågan om respondenten skulle oroa sig för eventuella kulturella 

skillnader i ett tredjeland samt kände en oro för att barnen skulle växa upp i annan 

kulturell kontext svarade hon följande. 

– ”Jag har inget problem med det. Jag känner mig själv. Jag följer traditionen 

och var vi än skulle vara så följer vi traditionen. Jag kommer att uppfostra dem 

att följa vår tradition, lära dem att uppföra sig korrekt, speciellt min dotter. 

Självklart så måste vi tänka på det, vi är muslimer, det är vår kultur. Men jag har 

bara en dotter, och två söner som kommer att ta hand om henne. Men antagligen 

om jag hade fem döttrar så skulle jag inte emigrera, men som det ser ut nu kan 

mina två söner se till att deras syster uppför sig korrekt. Redan nu, om min dotter 

inte har underbyxor under sin kjol så skriker min son åt henne, och kontrollerar 

att hon följer traditioner. Han blir svartsjuk och vill inte att någon ska titta på 

henne.” 

Däremot var det inte, som många andra respondenter vittnat om, de svåra 

levnadsförhållanden i Jordanien som bidragit till en motvilja gentemot landet och 

i sin tur gett upphov till en stark vilja att återvända till Syrien eller fundera på 

vidarebosättning. Hushållet kände sig tryggt, trots att de inte hade lämnat 

flyktinglägret legalt vilket innebar att de kunde bli gripna av jordansk polis om de 

blev påkomna. På frågan om respondenten kände sig i säkerhet i Jordanien 

svarade hon följande. 

– ”Vi är täckta kvinnor. Vi kommer från en traditionell familj. Så det känns inte 

som vi gömmer oss eftersom vi skulle stanna inomhus hela tiden om vi levde som 

vanligt i Syrien också. I Syrien måste vi täcka hela ansiktet. Om mina bröder eller 

släktingar hörde att jag skulle gå omkring utan att täcka mig helt så skulle de 

anse att jag inte uppför mig med heder och det skulle skapa problem för mig.” 

 

4.9 Stanna i Jordanien permanent 

– ”Jag funderar på att återvända eftersom jag får pension därifrån. Men jag 
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måste förnya dokumenten då jag slutade få det för sex månader sedan och jag 

måste återvända för att förnya. Och om vi inte får någon inkomst här så tänker vi 

återvända.” 

På detta sätt svarade en frånskild mamma (A4) till en vuxen son på frågan om hon 

funderade på att återvända till Syrien i framtiden. Innan konflikten i Syrien levde 

de i Damaskus. Respondenten var pensionerad från en statlig tjänst på ministeriet 

för olja, men hon uppgav att de hade levt ett bra liv där alla utgifter var täckta. Det 

framstod till en början som att respondenten inte funderade på något annat än att 

återvända, men på grund av sonen hade hon perspektivet att det vore bättre att 

stanna i Jordanien. Sonen skulle inte acceptera att varken respondenten återvände 

på egen hand och han hade inte några planer på att återvända. Att återvända hade 

sin förklaring i att respondenten erhöll pension i Syrien, medan den ekonomiska 

situationen för dem i Jordanien var svår. Eftersom sonen inte hade några planer på 

att återvända framstod Jordanien som det bättre alternativet, i jämförelse med 

vidarebosättning, för respondenten. På frågan vad den främsta anledningen var för 

att inte söka vidarebosättning till ett tredjeland svarade respondenten följande. 

– ”Språket, kulturen, och vi är gamla (syftar på sig själv och hennes mamma som 

var närvarande under intervjun). Om det dock finns utbildningsmöjligheter så 

skulle jag och min son kunna åka för hans utbildnings skull. Min son vill inte 

återvända till Syrien, och han vill inte att jag återvänder själv. Han vill fortsätta 

sina studier, i Jordanien eller i ett tredjeland om han gavs möjligheten där och då 

skulle jag följa med honom. Men jag tycker det vore det bättre om han kunde få 

stöd här eftersom han kan språket och kulturen.” 

På grund på bristande utbildningsmöjligheter i Jordanien funderade sonen på 

vidarebosättning, och om han valde det skulle respondenten acceptera det 

samtidigt som hon var av åsikten att det vore bättre om sonen hade möjligheten att 

studera i Jordanien. Kulturella och språkliga överväganden stod i kontrast till ett 

beslut om vidarebosättning. Kulturella överväganden var avgörande för hur 

respondenten resonerade kring framtiden. Hennes perspektiv skiljde sig från hur 

de flesta stadsbor hade resonerat vilket kommer att framkomma under nästa 

rubrik. På frågan om respondenten känner en rädsla för att sonen ska vilja stanna 

och stadga sig i ett tredjeland svarade hon följande. 

– “Det är normalt. Han kan göra vad han vill. Jag är inte strikt. Alla män är så.” 

För att undersöka om detta perspektiv var kopplat till det faktum att respondentens 
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barn var en man, eller om hennes tidigare kulturella övervägande främst var 

kopplat till en språklig oro för sonens framtida studier, ställdes frågan om 

respondenten hade resonerat likadant om hon hade en dotter. Hon svarade 

följande. 

– “Då hade jag varit orolig för dem. Att uppfostra barn i ett tredjeland (väst) är 

svårt. Det skulle inte vara möjligt att emigrera dit med unga döttrar. 

Västerländska kvinnor skiljer sig från österländska kvinnor. Arabiska länder vore 

bättre på grund av kulturen. Den västerländska kulturen skiljer sig från den 

arabiska kulturen. Vi studerar koranen, och kvinnan stannar hemma. Så att 

uppfostra döttrar i väst vore svårt. Om de vore äldre, som 17 år, hade det inte 

varit något problem för då hade de vetat våra seder och bruk.” 

Detta påvisade att kulturella överväganden hade vägt tyngre än ekonomiska 

överväganden om respondenten hade haft unga döttrar, men att ekonomiska 

överväganden i hennes aktuella kontext inte skapade några kulturella 

överväganden som helt uteslöt vidarebosättning. Det påvisade att kulturella 

överväganden var en avgörande komponent för hur respondenten vägde för och 

nackdelar gällande vidarebosättning. Som för en del andra respondenter var 

Mellanöstern och västvärlden varandras motsatser för respondenten, och det 

bidrog till att hon föredrog att stanna i Jordanien om sonen kunde få studiestöd i 

landet. Men att kulturella överväganden, angående vidarebosättning till 

västvärlden, oroade respondenten även för sonens räkning var uppenbar. 

Skillnaden var att hon inte ansåg sig ha rätten att avgöra eller välja alternativ åt 

sonen och henne själv. På följdfrågan om inte västerländska och österländska män 

skiljer sig medan västerländska och österländska kvinnor skiljer sig svarade 

respondenten följande. 

– “(Skrattar hjärtligt åt frågan) Det är annorlunda. Min son går ut om natten men 

jag vet var han går, och jag kan inte hålla honom inomhus såsom med en dotter. 

En dotter borde vara kysk. Men jag försöker dock leda min son att inte göra fel, 

eftersom det finns kvinnor som redan har förlorat sin oskuld i ett tidigare 

förhållande och sedan skulle kunna komma till min son och säga att han måste 

gifta sig med henne då han tagit deras oskuld.” 

Att stanna i Jordanien framstod som det främsta alternativet, baserat på kulturella 

överväganden, om sonen hade möjligheten att fortsätta sina studier i landet. 
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I hushållen A9, A10 och A11 förekom det respondenter som inte helt stängde 

dörren till att stanna i Jordanien förutsatt att de hade ekonomiska möjligheter, 

välfärdstjänster och utbildningsmöjligheter för barnen. De uppvisade en 

pragmatisk inställning till plats och till skillnad från hur en del andra respondenter 

under tidigare rubriker resonerat var deras religion och kulturella utövning inte 

kopplat till en plats. De uppgav att de söker bättre förutsättningar och en bättre 

framtid var än dessa förutsättningar och denna framtid må vara. De var samtliga 

övertygande om att var och en bör välja det alternativ som innebär bättre 

förutsättning och möjligheter än tidigare, och de var tydliga med att 

vidarebosättning till västvärlden var det alternativ som de aktivt sökte och 

önskade. Deras perspektiv och tankar om framtida alternativ kommer därför att 

analyseras under nästkommande rubrik. Även andra hushåll var tydliga med att de 

svåra förutsättningarna och bristen på möjligheter i Jordanien var den främsta 

anledningen som uppmuntrade vidarebosättning till västvärlden, men de var 

mindre tydliga med om Jordanien var ett alternativ att föredra om de hade bättre 

förutsättningar. Det var uppenbart att den otydligheten var att de utgick från hur 

den faktiska kontexten var, inte hur den kunde ha varit. 

 

4.10 Vidarebosättning till västvärlden 

– ”Vi önskar vi kan emigrera till ett tredjeland. Vi är inte tillåtna att åka till 

arabiska länder. Till och med pilgrimsresan till Mecka är förbjudet för oss syrier. 

Så vi försöker få möjligheten att emigrera till ett västerländskt land. 

Västerländska länder behandlar oss bättre och vi har sett hur araber har valt att 

behandla oss.” 

På detta sätt resonerade en gift mamma (A5) till fyra söner mellan 15 och 27 år. 

Innan konflikten i Syrien ägde de ett hus i Damaskus, en bil och affär. Maken 

arbetade inom järnhandel och hon själv var hemmafru. De hade haft det gott ställt. 

Det var uppenbart att respondenten hade blivit förvånad över behandlingen i 

Jordanien och utvecklat ett synsätt som skiljdes sig gentemot många respondenter 

i Ramtha. I Ramtha var kulturen, förutom för några få, en aspekt som inte 

motiverade en vidarebosättning. Ekonomiska övervägningar kunde i Ramtha 

uppmuntra en respondent att välja vidarebosättning trots kulturella övervägningar 

om risken för att försumma kulturen och religionen i ett tredjeland. Denna 
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respondent talade om mänskliga rättigheter, något som inte kom upp en enda gång 

under intervjuerna i Ramtha. Mänskliga rättigheter var något respondenten 

kopplade till västvärlden. Besvikelsen över behandlingen av syriska flyktingar i 

Jordanien och responsen från övriga länder i Mellanöstern hade skapat en motvilja 

som resulterade i att kulturella övervägningar inte stod i kontrast till de 

ekonomiska. Framförallt var inte västvärlden och hur respondenten upplevde sin 

egen kultur och religion varandras motsatser. På frågan om respondenten var 

orolig över att barnen skulle förlora det kulturella arvet, språket och religionen 

svarade hon följande. 

– ”De har fått principerna. Varför skulle jag oroa mig? Deras mål är tydliga. Vår 

mänsklighet finns där, vi har sökt efter den och den finns i västvärlden. Många 

beteenden vi har uppmärksammat av västerländska länder, som visar på empati 

och medlidande, gör att jag beskriver dem som muslimska länder utan själva 

boken. Och här är muslimska länder utan Islam. Varför dömer vi västerländska 

länder och att deras seder och bruk är felaktiga? Det är tvärtom. Jag har några 

släktingar, och vänner, som kommit till Sverige och de har berättat om hur väl de 

blir behandlade. Och vi har aldrig sett något liknande i muslimska länder. Det 

finns en etisk behandling i väst som jag gillar mer än i arabiska länder. De visar 

mer empati och medlidande.” 

Detta innebar inte att respondenten inte hade en vilja att återvända till Syrien, men 

ekonomiska överväganden för barnens framtid betydde att hon ansåg det vara 

bättre om barnen stannade i ett västerländskt land. Många respondenter i Amman 

fokuserade mer på ordet etik än religion eller kultur. På detta sätt kom många fram 

till slutsatsen att deras kultur och bakgrund inte var hotad genom att söka 

ekonomiska möjligheter och välfärdstjänster i västvärlden. En uppenbar 

besvikelse över hur responsen i Mellanöstern sett ut vittnade många respondenter 

om. I Ramtha kunde denna besvikelse stärka en vilja att återvända till Syrien, eller 

uppmuntra till vidarebosättning på grund av de svåra ekonomiska 

förutsättningarna, men i Amman kunde den radera en eventuell oro för kulturella 

skillnader i ett tredjeland och synen på kulturella överväganden i sökandet efter 

bättre ekonomiska förutsättningar. 

– ”Det är inte viktigt att leva i ett arabiskt land. Och arabiska länder har stängt 

sina dörrar för oss syrier. Jag har föredragit västvärlden sedan länge. Araber har 

sina etiska normer och religioner, men de är inte riktiga araber längre, de har 
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tappat i färg och numera liknar de bara vad araber en gång i tiden var. Jag är 

inte emot araber, tvärtom så är jag stolt att jag är en arabisk kvinna och muslim, 

men nuförtiden är de inte riktiga araber längre. Så jag skulle vilja bli israelisk 

medborgare (skrattar). Jag bryr mig inte om principerna, om traditionerna, 

kulturen längre. Var vi än hamnar kan jag och mina barn starta om på nytt. Mina 

barns framtid. Människorna där bryr sig om barnen. Om de har talang har de 

möjligheter att leva drömmen.” 

På detta sätt svarade en änka (A6) till två söner och en dotter mellan 12 och 17 år 

på frågan om det inte var viktigt för henne att leva i ett arabiskt land och om hon 

kände någon oro för att barnen skulle förlora sin bakgrund om de valde 

vidarebosättning. Innan konflikten i Syrien hade familjen bott i Aleppo. Maken 

var från Tartous, arbetade som mäklare och reste mycket. Respondenten arbetade 

som statstjänstekvinna. De hade en hög levnadsstandard. Vid två tillfällen har hon 

nu varit på intervju för vidarebosättning till USA. Återigen hade den nuvarande 

situationen och responsen gentemot syriska flyktingar i Mellanöstern skapat en 

besvikelse som resulterade i en annan syn på kultur och religion, med hjälp av 

ordet etik, än den som framkom i Ramtha. I Ramtha var den kulturella aspekten 

oroande för dem som hade perspektivet att omgivningen formar hur ett barn blir 

som vuxen, medan det inte var oroade för dem som hade perspektivet att 

uppfostran är det som formar hur ett barn blir som vuxen. Bland respondenterna i 

Amman framkom ett tredje perspektiv, barnens individuella val. 

– ”Om min dotter kom och sa att hon är kär i en judisk kille och han är kär i 

henne skulle jag säga ”Du gör som du känner för”. Det viktigaste för mig är att 

min dotter är ärlig, och har integritet. Och även om min dotter gick på disco så 

har jag inget emot det. Men jag vill inte att hon säger att hon ska till moskén men 

istället går någonstans. Mina barn är gamla nog för att göra sina egna val.” 

Därmed ansåg respondenten att hon inte hade någon anledning att göra kulturella 

överväganden i sitt sökande efter ekonomiska möjligheter och en bättre framtid 

för barnen. Perspektivet om barnens vilja, och en positiv bild av etik och moral i 

västvärlden som ett argument för vidarebosättning var vanligt förekommande 

bland respondenterna i Amman. På följande vis uttryckte sig en gift mamma (A7) 

till en dotter och en son mellan 19 och 20 år på frågan om hon oroade sig för att 

barnen skulle förlora det kulturella arvet, språk och traditioner. 

– ”Förhoppningsvis, så är de gamla nog, och har en egen vilja. De är fria att 
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göra sina egna val och gå deras egen väg (uttryck, gå rakt eller avvika). Det är 

felaktigt att påstå att fler i västvärlden avviker (från den rätta vägen) än här. Det 

är fler som avviker här i arabvärlden. De europeiska länderna respekterar 

människor. Och barnen är gamla nog att bestämma vad de vill behålla eller inte. 

Jag kan inte kontrollera deras vilja. Min dotter jobbar nu, och försörjer hela 

familjen. Varför skulle jag oroa mig? Hon går till jobbet varje dag och har 

chansen att göra precis vad hon vill utan att jag vet om det. Men vi är vänner och 

litar på varandra, och kan vara ärliga mot varandra.” 

Innan konflikten i Syrien levde paret i Dar'aa men respondenten själv är 

ursprungligen från Homs. Maken arbetade inom grönsakshandel. Han reste 

mycket och var ofta i Emiraten. Hon själv var lärare i hemkunskap för kvinnor. De 

ägde ett stort hus, som nu är förstört av luftattacker, och hade en hög 

levnadsstandard. Respondenten hade inte några tankar om att återvända till Syrien 

i framtiden och det var tydligt att de svåra förhållandena i Jordanien bidrog till att 

uppmuntra tanken om vidarebosättning. Hon var noga med att poängtera hennes 

tidigare höga status i Syrien. 

– ”För det första så lever vi ett hus men jordanierna här behandlar oss som 

romer. De ser på oss som om vi vore under dem. Vi bor i ett fint område, men i 

Syrien hade vi högre status än vad de har här. Vi är ett liknande folk, men de 

behandlar oss som skit. Vi kommer från ett stolt land, ett generöst land. Här lever 

vi under svåra förhållanden och de behandlar oss som skit. Vi flydde från Syrien 

och förväntade oss att stanna i 15 dagar, inte i två år.” 

Hennes tidigare höga levnadsstandard i Syrien påverkade hennes nuvarande 

tankemönster. Många respondenter i Amman hade haft en hög levnadsstandard 

innan konflikten och de visade generellt på en större vilja än respondenterna i 

Ramtha att söka en bättre levnadsstandard när de vägde kultur gentemot ekonomi. 

I Ramtha var viljan att återvända till Syrien även om de väljer vidarebosättning 

vanligt förekommande. I Amman poängterade ofta respondenterna vikten av att 

leva på den plats som erbjuder bäst möjligheter och ekonomiska förutsättningar, 

vilket analysen kommer att återkomma till. Denna respondent nämnde att hon inte 

har funderat på den kulturella aspekten och lade till följande. 

– ”Jag har inte tänkt på det alls. Alla vi känner som har emigrerat har sagt att de 

är lyckliga. Min kusin är i Tyskland. Sättet de välkomnade henne och hennes barn 

på var imponerande. Kvinnor blir respekterade där. Även djur blir respekterade 
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där (skrattar).” 

Det var uppenbart för majoriteten respondenter i Amman att ett framtida beslut 

främst handlade om barnens framtid och utbildning. På frågan om respondenten 

funderade över att återvända till Syrien om konflikten var över även om de valt 

vidarebosättning svarade hon följande. 

– ”Mina barns framtid är viktigare. Jag personligen vill inte återvända till Syrien. 

Jag skulle kunna besöka Syrien, åka på semester dit. Syrien kommer aldrig att bli 

var det var. Det kommer att ta 50 år innan det blir vad det var. Syrien är inget för 

oss längre. Det är för en framtida generation. Inget återvändande, Syrien är 

över.“ 

 

Funderingar om etik och moral, i förhållande till kultur och religion, hade 

uppenbart växt fram hos ett flertal respondenter på grund av de svåra 

levnadsförhållandena i Jordanien och relationen med jordanier. En änka (A8) med 

tre söner och två döttrar mellan 5 och 18 år svarade följande på frågan om hon 

skulle söka upp andra araber om hon valde vidarebosättning, då hon tidigare hade 

nämnt att det finns många araber även i västvärlden. 

– ”Ja, men inte nödvändigtvis. Västerländska folk är antagligen bättre. Den 

tanken har jag fått från att interagera med araber här i Jordanien. Skillnaden är 

religionen, och språket, men det viktigaste för mig är etiken. Vi söker inte efter 

språk eller religion, jag söker efter etik.” 

Innan konflikten i Syrien levde familjen ett medelklassliv i Damaskus. De ägde ett 

hus och maken arbetade som skrivare för domstolsväsendet. Han åkte framåt 

tillbaka i tre år mellan Syrien och Jordanien innan han för ett år sedan blev 

arresterad av regimen och respondenten har inte hört något mer om honom sedan 

dess. Barnen går i skolan, men besparingarna är nästan slut och de kan snart inte 

försörja sig. För att ge barnen bättre utbildningsmöjligheter och för att maken är 

borta funderar familjen på vidarebosättning till västvärlden. Som ett flertal andra 

respondenter som funderade på vidarebosättning, främst i Ramtha men även i 

Amman, ansåg denna respondent att det handlar om uppfostran och inte om 

omgivning. Men samtidigt talade hon som tidigare nämnt om etik snarare än 

kultur och religion. 

– ”Den som vet hur man ska uppfostrar sina barn på ett bra sätt, så kommer 

resultatet vara bra, oavsett var man är. Varför skulle jag vara rädd. Jag vill 
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emigrera, och det hade jag inte velat om jag hade varit rädd för det. Eftersom jag 

åker med småbarn så kommer det gå snabbt för dem att lära sig språket. Det vore 

värre om de var gamla och måste kämpa med språket där.” 

Medan döttrar var ett väsentligt kulturellt övervägande i Ramtha var det inte ett 

orosmoment för de flesta före detta stadsbor i Syrien boende i Amman. Som svar 

på att många respondenter i Ramtha hade uttryckt oro för sina döttrar när de 

resonerade kring vidarebosättning, uttryckte sig respondenten på följande vis. 

– ”De som tänker så är outbildade, och de har inte kunskapen eftersom de aldrig 

träffat västerlänningar. Förmodligen har västerlänningar mer etik och moral än i 

arabiska länder, och kommer behandla oss bättre. Dessa människor är ignoranta, 

men det är deras åsikt, och de är rädda om deras döttrar. De spelar ingen roll för 

mig om man är pojke eller flicka. Vi lever i ett öppet samhälle. Det viktigaste är 

hur du uppfostrar både flickor och pojkar. Det är normalt för mig att det är så.” 

Perspektivet att det handlar om uppfostran var vanligt förekommande även bland 

respondenterna i Amman, men ekonomiska överväganden hade större tyngd än i 

Ramtha där argumentet för vidarebosättning främst var kopplade till de svåra 

levnadsförhållandena i Jordanien och inte en ovilja att återvända till Syrien. 

Medan många i Ramtha uttryckte en vilja att återvända till Syrien även om de valt 

vidarebosättning, så var detta inte av största vikt för majoriteten respondenter i 

Amman. Många uteslöt inte ens, som majoriteten i Ramtha, att stanna i Jordanien 

om de hade bättre förutsättningar än de har för tillfället. Föregående respondent 

uttryckte sig följande på frågan om ekonomiska aspekter och utbildning är det 

primära för familjen. 

– “Ja. Utbildning och mina barns framtid, om den nu är i Syrien eller i ett annat 

land. Syrien är förstört. Alla vill känslomässigt återvända för privilegierna där är 

större än i både Jordanien eller i ett tredjeland.“ 

 

En del uppgav att de aldrig kommer fundera på att återvända, medan en del 

uppgav att de kan tänka sig att återvända som turister. Men för majoriteten i 

Amman framstod just ekonomiska möjligheter och välfärdstjänster som det 

primära, och platsen det sekundära. Det öppnade upp för ett perspektiv att 

Jordanien inte var helt uteslutet om de hade bättre förutsättningar. 

– ”Jag skulle föredra att emigrera till väst för att få bättre möjligheter. Vi hade 

bättre levnadsstandard och socialt liv i Damaskus än vi har nu här i Jordanien, 
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men vi har anpassat oss efter förutsättningarna. Vi har inga klara bilder, men vi 

söker arbetsmöjligheter, och en bättre levnadsstandard. Allt som är bättre än här 

söker vi. Allt jag inte har möjlighet till här skulle jag ha 100 gånger bättre 

möjlighet till där. Och utbildningen för barnen är bättre där. Man kan leva var 

man än är så länge man har arbete och inkomst. Även innan konflikten i Syrien 

var det många syrier som sökte sig utomlands för bättre ekonomiska möjligheter. 

Om man är utomlands har man bättre möjligheter än att vara en anställd i 

Syrien.” 

Detta var hur en gift mamma (A9) till två döttrar och en son mellan 5 och 27 år 

resonerade kring framtiden. Innan konflikten i Syrien hade hon och maken ett 

apotek tillsammans. De båda är utbildade apotekare. De ägde ett hus i Damaskus 

och hade det gott ställt. Det är uppenbart utifrån svaret att den tidigare höga 

levnadsstandarden i Syrien uppmuntrade till att åter söka den. Att respondenten, 

som en av få, hade råd att med hjälp av besparingar ha dottern på universitetet i 

Jordanien, och var villig att stanna i landet om de inte fick möjligheten att välja 

vidarebosättning tyder på att den ekonomiska aspekten var avgörande för 

familjen. Det innebar dock inte att respondenten inte lade stor vikt vid kultur, 

traditioner och religion, men det handlade om uppfostran och inte om omgivning. 

Och var familjen levde var inte primärt, utan det var de ekonomiska 

förutsättningarna som var primära. 

– ”Det är hemmet som är grunden för vem man är. Så jag har inte tänkt på det. 

Att jag har döttrar skulle inte påverka. Jag har släktingar i USA, och de har barn 

som är födda där, och när de kom hit hade ingenting förändrats med dem 

kulturellt. Men de har hög utbildning och kunskap, de kan engelska, och har 

amerikanska pass. Jag oroar mig inte för mina döttrar. Jag kan uppfostra dem 

som jag vill. En människa med förnuft kommer alltid att söka efter de bästa 

möjligheterna. Så det är möjligt att vi skulle stanna där för alltid. Det finns 

många som har emigrerat och är nöjda med den nya tillvaron och deras liv där i 

samhället. Om de har talang, har de möjligheten att utnyttja dem där. I koranen 

sa Gud att ”Landet av gud är utbrett” (Det innebär att du kan vara på vilken 

plats som helst på jorden) och profeten Muhammad förflyttade sig mellan Mecka 

och Medina. De som säger att de inte kan emigrera för att de är rädda för att byta 

plats är gjorda av sten och är outbildade. Jag söker utbildning för min dotter.” 

Viljan att välja ett tredjeland var för att respondenten var övertygad om att det 
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skulle innebära bättre ekonomiska möjligheter för familjen, och det bottnade inte i 

att den svåra situationen i Jordanien hade bidragit till en motvilja till att stanna i 

Jordanien även om förutsättningarna blev bättre så som många respondenter i 

Ramtha hade resonerat. Tvärtom så kunde respondenten tänka sig att stanna i 

Jordanien, om det hade inneburit det alternativ som gav flest möjligheter. På 

frågan om respondenten kände sig som en främling, eller ovälkommen, trots att 

kulturen liknade Syrien svarade hon följande. 

– ”Det beror på de människor man umgås och beblandar sig med. Om man 

beblandar sig med människor som tänker likadant som än själv så känner man sig 

mindre som en främling. En människa bör kunna anpassa sig och vara 

varsomhelst i världen. Om jag skulle emigrera till väst så skulle det vara lätt 

eftersom jag kan engelska, och jag fortfarande har min religion i mitt hjärta. Det 

viktigaste för mig är att ha utbildningsmöjligheter för barnen och säkerhet. Jag 

skulle föredra att emigrera just därför.” 

 

Perspektivet att de ekonomiska förutsättningarna var det primära, och inte platsen 

de levde på, delade många respondenter i Amman. På följande vis uttryckte sig en 

gift mamma (A10) till tre söner och en dotter mellan 14 och 27 år på frågan om 

det inte var viktigt för henne att leva i ett arabiskt land och om hon funderade på 

att återvända till Syrien när konflikten är över. 

– ”Det är såhär. Vi tror på gud. Om vi är här, eller i ett västerländskt land, så är 

gud med oss. Vi är tålmodiga, och vi har nått hit hittills. Mina barns framtid är 

det viktiga. Jag lämnade Syrien för deras skull. Var de än känner att de vill bo, är 

det bra för mig. Om jag skulle fundera på att åka tillbaka till Syrien vore det bara 

för att träffa min mamma igen, och min dotter som inte kan komma hit på grund 

av att gränsen är stängd.” 

Trots den svåra ekonomiska situationen i Jordanien var respondenten inte 

främmande för att stanna i Jordanien om de hade bättre möjligheter. Situationen 

hade inte, som många svar i Ramtha indikerade, skapat en oöverkomlig motvilja 

gentemot Jordanien som omöjliggjorde tankar om att stanna. Om de hade bättre 

förutsättningar skulle respondenten kunna välja att stanna, trots att hon delvis 

indikerade att hon kände sig som en främling i den nuvarande kontexten. Familjen 

var villiga att välja det alternativ som erbjud bäst möjligheter för barnen i 

framtiden. 
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– ”Det är inte direkt så att vi känner oss som främlingar, men vi är psykologiskt 

utmattade och har blivit väldigt känsliga för påhopp. Antagligen är det många 

normala ord vi får höra men vi tar dem hårdare på grund av den situation vi lever 

i. Det finns bra människor och det finns dåliga människor.” 

Detta innebar inte att respondenten hade en positiv inställning gentemot Jordanien 

eller jordanier. Men vilken omgivning familjen levde bland var sekundär så länge 

barnen hade en framtid och möjligheter för utbildning och arbete. 

– ”Jag har aldrig lämnat Syrien och innan konflikten hade jag aldrig varit i 

någon annan stad än Homs. Vi flydde till Jordanien eftersom det var den närmaste 

och enklaste vägen ut från landet. Inte ens befolkningen i Jordanien känner sig 

säkra. Så jag har kommit till insikt om, sedan jag kom hit, att de inte gillar oss 

syrier och att befolkningen är deprimerade. Vi syrier, som kommer från en väpnad 

konflikt, skrattar fortfarande. Så de frågar oss ”Är ni lyckliga!?”. Vi syrier är ett 

fredligt folk och vi stör inte andra. Jordanier har antagligen depression eftersom 

de tvingas äta fruset kött. I hela mitt liv har jag aldrig sett ett folk som dem, de ler 

aldrig (skrattar). Men främst så känner jag mig som en främling här eftersom inte 

hela min familj och släkt är här. 

Som den föregående respondenten var denna övertygad om att hur barnen blir 

som vuxna beror på vilken uppfostran de får, och hon ifrågasatte att västvärlden 

skulle vara en sämre kontext att uppfostra en dotter i än i Jordanien. Om 

respondenten skulle välja vidarebosättning, skulle hon göra det med tre söner. För 

att identifiera kulturella överväganden ställdes frågan om hon hade valt 

vidarebosättning om det vore så att hon hade döttrar istället för söner svarade 

respondenten följande.   

– ”Det kan inte vara värre än i Jordanien. Jag har hört många historier. Eftersom 

folket här är deprimerade sker det många olyckor. Jag hörde till och med om en 

mamma som slängde sin dotter från ett hustak, och en bror som dödade hans bror. 

Vi har inte sådana historier i Syrien. Och jag oroar mig för mina barn, jag vill 

inte att de går ut. Jag skulle inte ha några problem med att emigrera med döttrar. 

Det viktigaste är hur du uppfostrar dina barn. Även om man skulle hålla 

döttrarna hemma är det ju ingen garanti för att de inte gör något fel. Det kan de 

göra med en mobil eller dator i hemmet (skrattar).” 

 

– ”Jag är som vem som helst i världen. Jag söker bättre förutsättningar och en 
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bättre framtid. Så varför inte, om jag fick goda förutsättningar här, så skulle jag 

väl kunna vara här. Jag känner alltid en oro inför att betala hyran varje månad. 

Mina barn går i gymnasiet, och jag har inte råd med privatlärare för att de ska 

utvecklas. Min son frågar mig, för han vill ha en lärare, engelskalärare, men jag 

har bara råd med mat och dryck, och det dödar mig inombords att de behöver vad 

jag inte har råd med, eftersom jag är lärare själv och inser vikten av utbildning 

men jag kan inte engelska och här har de mycket engelska medan vi i Syrien har 

mest arabiska. Jag har nu gått från ambassad till ambassad för att ta reda på vem 

som kan välkomna oss, den kanadensiska, den svenska, men det var bara den 

franska som tog emot mina dokument. Jag skriver ut mina dokument. Jag är inte 

så glad över att emigrera men mina barns framtid betyder allt för mig. Jag 

kommer att åka dit och det kommer vara svårt för mig. Men vår framtid finns bara 

där.” 

På detta sätt resonerade en änka (A11) med två döttrar och en son mellan 12 och 

18 år om framtiden. Innan konflikten i Syrien hade familjen tillhört övre 

medelklassen. Hon arbetade som lärare, maken inom järnhandel. Han ägde tre 

affärer, och de ägde ett hus med tre våningar. Idag är både andra och tredje 

våningen förstörda och makens affärer likaså. Maken omkom när han försökt 

rädda ett skadat barn på väg till arbetet. Respondenten var inte främmande för att 

stanna i Jordanien om de hade bättre förutsättningar. Som respondenten i hushåll 

A10 var hon villig att bo var som helst i världen, så länge det innebar goda 

förutsättningar och möjligheter för barnen. Ekonomiska övervägningar stod över 

kulturella, trots att respondenten medgav att det skulle kännas svårt för henne att 

lämna Mellanöstern. Men det var uppenbart att viljan att välja vidarebosättning 

hade stärkts av en utsatt situation som änka i Jordanien, och av en känsla att inte 

känna sig välkommen. På frågan om hon skulle söka något mer i västvärlden än 

utbildning för barnen och om en vilja att välja vidarebosättning hade växt fram 

genom att hon inte känner sig välkommen i Jordanien svarade respondenten 

följande. 

– ”Du satte handen på smärtan. Samtliga frågor är sanna. Vi är många syrier här, 

mer än riktiga jordanier och det har skapat problem inom många områden och vi 

har blivit ovälkomna. Landet som jag skulle välja är det land som skulle ge 

mycket frihet, som bryr sig om människor, och som kan hjälpa oss bygga upp en 

ny framtid. Jag vill känna mig respekterad och ha ett stillsamt liv. Jag gillar inte 
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stödet från NGOs och deras inställning och ordväxlingar får en att må dålig och 

döda det mänskliga inom en. Man får höra dåliga ord här, men jag har slutat 

lyssna till det. Omänsklig behandling. Jag gillar inte tanken av att leva från stöd 

av NGOs. Jag känner mig bekväm att prata om det såhär med dig, men jag vill 

inte att mina barn ska höra, för jag vill att de ska känna sig stolta som människor. 

Jag vill inte döda deras värdighet. Jag vill inte att de ska känna sig svaga. Min 

son frågar mig ofta ”varför tittar de på oss så konstigt, eftersom jag inte har en 

pappa?”. De tänker såhär i arabiska länder om du saknar en pappa, att du är 

föräldralös. Jag är en änka så många vill utnyttja mig. Jag ville hyra ett hus men 

det var svårt eftersom jag är en änka, och jag kan se att människor ser på mig på 

ett materialistiskt vis eller sexuellt vis men jag är en människa och jag vill leva 

som en människa. Detta är pressande och jag vill komma ifrån det. Jag vill leva i 

ett samhälle som respekterar mig. Jag vill bygga vår framtid. Ja, jag söker 

utbildning för mina barn i ett tredjeland, och jobb för mig, och möjligheten att 

fortsätta mitt liv. Jag har energi, och jag har ambitioner.” 

Som ett flertal änkor tidigare uppgett sökte denna respondent även säkerhet och 

rättigheter. Den osäkra kontexten hon upplevde som ensamstående kvinna 

uppmuntrade respondenten att söka vidarebosättning. Inga kulturella 

överväganden, eller alternativ, vägde tyngre för respondenten än att söka 

ekonomiska förutsättningar och rättigheter i ett tredjeland, inte ens om 

möjligheten att återvända till Syrien blev möjlig i framtiden. 

– ”Personligen, ärligt, så är mitt enda mål i livet är mina barns framtid, så var vi 

än kan åka för att de skulle få en bättre framtid så är det var vi skulle leva. De 

kan åka till Syrien på semester, för ingen kan glömma sitt moderland. Jag 

förväntar mig inte att återvända. Jag vill inte ljuga för dig och säga att vi skulle 

återvända. Vi har släktingar i tredjeländer och de återvände bara på besök.” 

Ekonomiska överväganden vägde tyngre än kulturella överväganden, men 

samtidigt vittnade respondenten om att kulturella överväganden inte var ett hinder 

utifrån hennes perspektiv, trots att hon tidigare uppgett att det skulle kännas svårt 

för henne. Till skillnad från en del respondenter i Ramtha som såg kulturella 

skillnader som en risk de var villiga att ta för att säkra ekonomiska förutsättningar 

resonerade denna respondent på följande vis på frågan om det inte var viktigt för 

henne att leva i ett arabiskt land och om hon var oroad för att barnen skulle förlora 

det kulturella arvet. 
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– ”Jag är flexibel i mitt sätt att tänka. Jag är inte som folket i Ramtha. När jag var 

ung så var jag van att resa med min pappa som var ingenjör, så vi besökte 

Tyskland, Grekland, Cypern, Malta, så jag tycker om att lära mig ny kultur, och 

jag kommer att anamma det som passar mig och det som inte passar kommer jag 

inte att anamma. Vi lever likadant i Syrien, det finns många olikheter mellan 

varandra och ändå bor vi i en mix. Jag finner det intressant att lära mig om hur 

andra tänker och tycker. Nej jag är inte orolig. De har många släktingar som är 

bra förebilder i tredjeländer. Skillnaden mellan väst och öst är att allt sker över 

ytan där medan vi gör allt under bordet. Ni gör det öppet inför alla. Det finns bra 

och dåligt var man än åker.” 

 

– ”Om situationen förändras och det finns säkerhet för mina barn där, men det är 

inte min största önskan. Min största önskan är att mina barn ska kunna fortsätta 

sina studier.” 

På detta sätt resonerade en gift mamma (A12) till tre söner och en dotter mellan 

19 och 30 år på frågan om att återvända till Syrien. Respondenten uppgav att 

familjen innan konflikten levde ett bättre liv än de gör nu. De ägde ett hus i 

Damaskus, maken arbetade som journalist och barnen gick i skolan. Den mellersta 

sonen fick ett stipendium att studera en PHD i Storbritannien precis innan 

konflikten bröt ut och han är fortfarande kvar där. Maken och en son stannade i 

Jordanien. En bidragande anledning för att fly var att två barn deltog i 

demonstrationer mot regimen. Familjen har vid tre tillfällen ansökt om 

vidarebosättning och respondenten var tydlig med att utbildning och en bättre 

framtid för barnen väger tyngre än någonting annat. Respondenten svarade 

följande på frågan om hon var orolig, främst för hennes dotter, när det kom till 

vidarebosättning och om hon personligen kände för att återvända till Syrien i 

framtiden även om de emigrerar. 

– ”Mitt mål är att emigrera till Europa, inte för min skull, för mina barns skull. 

Det kvittar om de vore flicka, pojke, hur gamla de är, eller om de skulle anpassa 

sig till kulturen där. Var än mina barn åker så följer jag med dem. Jag saknar 

dock Damaskus, att sova i min egen säng, men jag måste vara där mina barn är. 

Jag hade kunnat stanna i Syrien trots konflikten och attackerna, om det inte hade 

varit för mina barn. Jag tänker bara på dem. Jag lever mitt liv för mina barn. 

Bara för dem. Min ena son har snart en PHD i Storbritannien, och jag hoppas att 



71 
 

mina andra barn också ska få den möjligheten.” 

Sonen uttryckte att han ville åka till USA eller Europa för att studera och få bättre 

möjligheter i framtiden och försörjning. Detta var delvis baserat på att han inte 

upplevde att de hade några möjligheter i Jordanien. Men sonen tvekade på 

frågorna om det var viktigt att leva i ett arabiskt land och om han planerade att 

återvända till Syrien i framtiden. Han resonerade på följande vis. 

– ”Den som åker utomlands, han kommer att kunna bygga upp Syrien i framtiden. 

Du kan lära dig om kultur, och lära dig mycket. Det är det rätta sättet att se på 

saken och tänka. Förmodligen, även om jag planerar nu att återvända så 

småningom, kanske om jag emigrerar nu till ett tredjeland kommer jag ändra mig 

och stanna där.” 

Det var uppenbart att detta inte handlade om kulturella överväganden utan om ett 

intresse för politik som han medgav kunde förändras om han upplevde att 

ekonomiska möjligheter i ett tredjeland uppmuntrade honom att stanna. Hans 

största önskan var att åter samla familjen, inte något annat. I kontrast till sonen 

uttryckte sig dottern säkert på frågan om hon funderade på att återvända till Syrien 

i framtiden om hon emigrerade, och på frågan vad hon skulle söka i ett tredjeland. 

– ”Nej. Om jag levde ett bra liv, varför skulle jag återvända till Syrien? 

Utbildning. Och den kan öppna andra dörrar för mig i livet. Och då har jag 

valmöjligheter, och har en framtid att tro på. När jag har detta så kan jag njuta av 

livet, åka på semestrar och leva ett bra liv.” 

Familjen påvisade ett liknande perspektiv som ett flertal respondenter i Amman. 

Där möjligheterna fanns, där skulle de leva, och kulturella aspekter var ingenting 

att överväga i ett sådant beslut. I detta fall handlade det inte om en tro på att 

ingenting skulle förändras, som en del andra respondenter resonerade, utan att det 

inte var en komponent som påverkade beslutet om vidarebosättning. Ett liknande 

perspektiv delade ett annat hushåll. 

– ”Nej. Vi är alla människor barn av Adam. Jag har kristna rötter från början, 

men vi blev muslimer. Så antagligen skulle jag gå tillbaka till min gamla religion! 

(Alla skrattar). Och min faster är sharqus (syrier med rötter från Ryssland, långt 

tillbaka i tiden)” 

På detta sätt svarade en gift mamma (A13) till fyra söner och tre döttrar mellan 20 

och 30 år på frågan om hon var orolig över att känna sig som en främling i ett 

tredjeland. Trots den skämtsamma tonen var det uppenbart under intervjuns gång 
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att respondenten sökte en bättre framtid och ekonomiska förutsättningar genom 

vidarebosättning. Kulturella överväganden var sekundära och i relation till 

ekonomiska överväganden men ett faktum som bidrog till denna uppfattning var 

familjens specifika kontext i Jordanien och relation till Syrien. Innan konflikten i 

Syrien ägde de ett hyrbilskontor och biltvätt. De ägde även ett hus i Damaskus 

och hade en god levnadsstandard. Huvudanledningen för att familjen valde att fly 

var att en son hade deserterat från armén. Att han är militär innebär att han måste 

bo i Azraq camp, men han närvarande under intervjun då han hade en veckas 

permission från lägret. Detta var sedan huvudanledningen till att familjen önskade 

vidarebosättning till ett tredjeland, i kombination med den svåra ekonomiska 

situationen i Jordanien. Mamman svarade följande på frågan om hon hade 

förväntat sig mer av Jordanien. 

– ”Ja vi förväntade oss mer. Vi trodde vi skulle bli behandlade bättre. Vi får ju inte 

ens arbeta. Hur kan vi då försörja oss? Om vi hade vetat att det skulle vara såhär 

så skulle vi ha stannat i Syrien. Att leva under attack är bättre än såhär. Vi 

försökte åka till Turkiet istället men det gick inte. Vi lever under väldigt svåra 

förhållanden här.” 

Respondenterna i hushållet var villiga att emigrera till vilken plats som helst som 

erbjöd bättre ekonomiska förutsättningar, rättigheter och en bättre framtid. Att ena 

sonen var en deserterad militär var avgörande för att inte återvända till Syrien, 

men det var uppenbart att ekonomiska överväganden var en viktig komponent för 

familjen, utan att diskutera kulturella överväganden nämnvärt. Att den nuvarande 

situationen uteslöt många alternativ för den deserterade militären, påverkade hur 

han resonerade och han uttryckte sig på följande vis om att återvända eller 

vidarebosättning. 

– ”Om jag emigrerade till ett tredjeland skulle jag aldrig återvända under några 

som helst omständigheter. Syrien var viktigt för mig förut, men inte längre. Syrien 

finns inte kvar. Jag vill inte återvända till Syrien. Jag kommer inte kunna undvika 

regimen eller de andra grupperingarna. Och det var därför jag lämnade. För min 

egen del så skulle jag anpassa mig till det nya landet, så anpassad att jag inte 

skulle passa in i Syrien längre.” 

I och med att Syrien var ett avslutat kapitel utifrån hans perspektiv, sökte han ett 

nytt liv, och det påverkade hur resten av familjen resonerade. Det var uppenbart 

att familjen upplevde att de inte hade råd med kulturella övervägningar, utan 
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istället sökte bättre förutsättningar och en ny framtid och framförallt hopp om 

framtiden. På frågan om ingen vill eller kan återvända till Syrien på grund av den 

deserterade sonen svarade mamman på följande. 

– ”Ja det är på grund av honom. Jag kommer inte att lämna honom. Vi var i 

Damaskus och vi flydde eftersom han deserterade från armén och vi vill inte 

förlora honom. Och min andra son, de vill att han ska gå med i armén. När vi 

flydde hade han inte hunnit slutföra gymnasiet. Så hans framtid är förstörd. Och 

jag oroade mig för honom för regimen kan komma in i huset när som helst och 

arrestera dem eller tvinga dem att gå med i armén.” 

På frågan om vad de sökte i framtiden framkom tre olika svar. Mamman svarade 

följande. 

– ”De borde hitta vackra kvinnor och gifta sig! (Skratt)” 

Militären svarade följande. 

– ”Det första jag vill göra är att hitta ett jobb, gifta mig och skaffa familj. Jag är 

25 år och jag är inte ens gift.” 

Den yngsta sonen svarade följande. 

– ”Jag vill kunna leva som en människa. Ha rättigheter och känna mig som vilken 

människa som helst utan att känna av rasism, och kunna fortsätta mina studier.” 

 

– ”På grund av omständigheterna så kan vi inte återvända. Jag har ingen make, 

inga föräldrar i livet så om mina barn skulle få bättre möjligheter här i Jordanien 

så skulle vi kunna stanna här. Jag har ingenting att återvända till, vi skulle kunna 

åka på semester dit. Mina barn går i skolan här, 1a och 4e klass. Jag kan inte läsa 

och skriva så jag kan inte hjälpa dem med studierna. De skulle behöva 

privatlärare.” 

På detta sätt resonerade en änka (A14) med två unga söner mellan 6 och 10 år om 

framtiden. Att Syrien var ett avslutat kapitel enligt respondenten bidrog till att 

fundera över vilket alternativ som gav barnen och henne själv bäst möjligheter. 

Innan konflikten i Syrien levde familjen ett komfortabelt liv i förorten Ghouta. 

Maken arbetade som taxi chaufför, barnen gick på dagis och de ägde ett hus. När 

konflikten bröt ut gick maken med i FSA, men han omkom av en krypskytt. Hon 

sökte möjligheter och utbildning och en bättre framtid för barnen. Det var 

viktigare än något annat. 

– ”Ja jag vill det bästa, och alla vill det bästa för sina barn och deras framtid. 
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Jag vill att mina barn ska studera engelska men vi har inte råd med 

privatlektioner. Jag har ansökt via UNHCR och de sa att barnen kan få möjlighet 

att studera där. Om våra liv blir bättre där så varför inte. Även personligen så 

skulle jag vilja studera trots min ålder, gå kurser, men här är det inte möjligt. Jag 

vill lära mig läsa och skriva. Det viktigaste för mig är utbildning. Både för mina 

barn och för mig.” 

Respondenten fokuserade på ekonomiska överväganden som den avgörande 

aspekten för ett val om framtiden. Kulturella överväganden var inte något som 

kunde påverka ett sådant beslut. På frågan om respondenten var oroad över 

vidarebosättning och om det inte var viktigt för henne att leva i ett arabiskt land 

svarade hon följande. 

– ”Om du har ett hus där, och håller sig till det du tror på, vad har du att oroa dig 

för? Det är upp till var och en av oss att behålla vår kultur. Jag vet inte, 

antagligen kommer man att förändras där. Det är upp till var och en att behålla 

det man behåller. Här i Jordanien har ingenting förändrats för oss.” 

På frågan om hon oroade sig för att barnen skulle förlora kopplingen till Syrien 

och växa upp i en annan miljö svarade respondenten följande. 

– ”Det är normalt. Var och en av oss förlitar oss på gud. Vi påminner barnen om 

att vi är araber. Jag vill att mina barn ska ha möjligheter att studera, det är 

därför jag funderar på att emigrera.” 

Kultur, för respondenten, var inte kopplat till en plats. Det var en tro, och 

respondenten var villig att bo på vilken plats som helst som erbjöd bättre 

möjligheter och utbildning för barnen och henne själv. Respondenten skiljde sig 

från andra respondenter från Ghouta. Hon uttryckte inte en lika stor oro för att 

mista kulturen och religionen. Dock hade respondenten två söner och för att 

undersöka om hon hade resonerat annorlunda om det vore döttrar ställdes frågan 

och respondenten svarade följande. 

– ”Jag tänker tvärtom. Det är lättare att ha koll på sina döttrar. Pojkarna kan gå 

vart de vill så det är svårare att kontrollera dem.” 

 

Respondenterna i Amman, främst de som kom från städer i Syrien, uppvisade 

andra perspektiv än majoriteten respondenter i Ramtha. Svaren visade på en 

mindre oro än i Ramtha när det kom till kulturella överväganden, och fler 

respondenter i Amman diskuterade utifrån ett rättighetsperspektiv, och hade 
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positiva föreställningar om västvärlden. Arabvärlden och västvärlden framställdes 

inte som varandras motsatser i lika stor utsträckning. Detta innebar inte att det inte 

fanns respondenter från städerna som uttryckte en oro för kulturella skillnader i ett 

tredjeland men de var i minoritet, i jämförelse med hur respondenter från Ghouta 

uttryckte sig. Men det fanns de respondenter som uttryckte en oro för kulturen i 

ett tredjeland och som hade föredragit ett arabiskt land om det hade varit en 

möjlighet och detta inte innebar Jordanien. På frågan om respondenten oroade sig 

för att låta barnen växa upp i ett västerländskt land på grund av kulturen svarade 

en gift mamma (A15) till två döttrar och två söner mellan 1 och 14 år på följande 

vis. 

– ”Absolut. Min dotter blir snart en kvinna. Så vi har funderat på det, men de 

svåra förutsättningarna här gör att vi funderar på att emigrera. För det finns inga 

arabiska länder vi kan åka till. Till exempel Gulf-länderna, de tar inte emot syrier. 

Och Libanon, de tar heller inte emot längre, och samma sak med Egypten.” 

Det är tydligt att respondenten hade föredragit ett arabiskt land om de hade 

möjligheten, och att det är de svåra levnadsförhållandena i Jordanien som skapat 

en vilja att välja vidarebosättning till ett västerländskt land. Familjen har nått en 

punkt där ekonomiska övervägningar väger tyngre än de kulturella, trots att 

respondenten uttrycker en oro över om framförallt hennes dotter som snart är 

kvinna skulle växa upp i ett västerländskt land. Innan konflikten i Syrien bodde 

familjen i ett hus i Damaskus. Maken hade en butik och arbetade som skräddare, 

medan respondenten själv var hemmafru. En uppfattning om att Syrien inte 

kommer att vara möjligt att återvända till bidrog ytterligare för respondenten att 

överväga vidarebosättning. 

– ”Där man har goda möjligheter borde man stanna. Men det är olika från person 

till person vad man prioriterar. I slutändan är vi från och med nu främlingar var 

vi än är. Vi skulle inte ens kunna återvända till Syrien inom 10 år. Så vi söker ett 

land som behandlar oss väl och kan erbjuda oss möjligheter. Vi har kontakt med 

vår familj i Syrien och de säger ”Kom inte till Syrien!”. Vi levde där och var 

rädda så vilket annat land som helst som öppnar sina dörrar för oss är vi villiga 

att åka till.” 

De ekonomiska förutsättningarna framstår här som den avgörande faktorn för 

respondenten, men hon vittnar också om en säkerhetsaspekt och en oro för 

barnens psykiska hälsa på grund av de svåra förhållandena i Jordanien som 
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ytterligare faktorer som bidrar till en vilja att vidarebosättas. Respondenten 

uppgav att det viktigaste för henne är barnens framtid och hon är övertygad om att 

den vore bättre i ett västerländskt land. På frågan om familjen känner sig som 

främlingar i Jordanien svarade respondenten följande. 

– ”Ja de får oss att känna oss som främlingar här. Vi har svåra förutsättningar 

här jag, min man och våra barn. Det finns inga jobb, vi har inte pengar att betala 

hyran, även i skolan har barnen svårigheter. Det finns inget liv här. Vi väntar så vi 

kan återvända till vårt land. Det är mycket bättre än att leva som en främling här. 

Folk här behandlar en inte med barmhärtighet. De tänker inte på att vi flytt från 

krig och ingen vill hjälpa oss. Mina barn får gå till skolan på kvällstid och de 

jordanska barnen får gå på morgonen. De jordanska barnen är elaka mot mina 

barn. De säger ”varför kommer ni till skolan!?” och de tog de vassa bladen i 

pennvässare och hotade dem så jag har bytt skola nu för dem. Min son mår inte 

bra psykiskt, och jag vill att han får terapi. Jag bryr mig inte om var vi är men jag 

vill att mina barn ska må bra.” 

Trots att kulturella övervägningar inte väger tyngre än ekonomiska övervägningar 

och barnens psykiska hälsa och välmående, betyder det inte att det inte är något de 

diskuterar när det kommer till vilket land de vill bli vidarebosatta till. På frågan 

om hon delar perspektivet om att det främst är uppfostran som avgör hur ett barn 

blir som vuxen, såsom många andra respondenter resonerat, svarade respondenten 

följande. 

– ”Absolut så kommer barnen att bli påverkade och även vi äldre, men vi har 

fortfarande vår religion inom oss, och vi vet vad som är rätt eller fel. Jag har hört 

från släktingar i Tyskland och Frankrike att de inte gillar kvinnor i slöja där, och 

jag såg också en video om det. Så det är därför vi föredrar USA då de har 

religionsfrihet och alla får sköta sitt.” 

Kulturella övervägningar var en komponent för respondenten, men inte den 

avgörande. Hon var tydlig med att där en människa har möjligheter, där bör 

människan vara. 

 

För att återkomma till hushåll A1, där hustrun önskade stanna i Jordanien för att 

sedan återvända till Syrien, uttryckte maken (A1) följande om hur han resonerade 

kring framtida alternativ. 

– ”Vi kan inte återvända till Syrien. Situationen är svår. Vi har ansökt via UNHCR 
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för att emigrera till ett tredjeland men de har inte svarat oss. En del vänner råder 

oss att inte emigrera till väst och andra råder oss att emigrera till väst då de 

behandlar en väldigt bra. Jag har en vän i Danmark och han har berättat att 

behandlingen är jättebra där. Men alla säger olika. Italien har jag hört är värst. 

Det är inte bra alls där. Det syriska sättet att vara matchar inte med Italien. I 

Danmark är det jättebra, då man har möjligheten att be till gud. I Sverige och 

Norge också. Om en kvinna går i skolan till exempel så är de tillåtna att lämna 

salen när det är dags att be och sedan komma tillbaka till klassrummet igen. Jag 

pratar med min vän i Danmark genom internet och jag frågade honom om det är 

sant att de har striptease-lektioner i skolan och han svarade att det inte är sant. 

Han sa att det bara är en gång per år de har naken-festival, så det är väl okej.” 

Mannen hade kontaktat vänner som valt vidarebosättning för att väga för och 

nackdelar med olika europeiska länder genom kulturella överväganden. För 

maken var den kulturella aspekten tillfredsställd så länge religionsfriheten var 

säkrad. Om tredjelandet respekterade och tillät religionsutövning vägde 

ekonomiska överväganden och säkerhetsaspekter över. Hushållet hade ansökt via 

UNHCR, men respondenten delade hustrun vilja om att återvända till Syrien även 

om möjligheten sker om tio år när de redan har stadgat sig i ett tredjeland. Medan 

hustrun ansåg att familjen aldrig kunde väga ekonomiska överväganden tyngre än 

kulturella överväganden var det uppenbart att maken ansåg att de hade nått 

gränsen för att kunna väga kulturella överväganden tyngre än de ekonomiska så 

länge religionsfriheten var säkrad i ett tredjeland. Utöver det hade maken börjat 

ifrågasätta säkerheten i Jordanien. Respondenten uppgav att han via 

vidarebosättning sökte följande. 

– ”Jag skulle söka arbete, och även möjligheten till vård för mitt hjärta. Min vän 

har sagt att allt är säkrat där. Skola, vård, säkerhet. Ja ekonomi är viktigt för mig, 

och det finns inget arbete här. De arresterade min son igår. Jag lämnade Syrien 

för att det inte var säkert där, och det är uppenbarligen inte säkert här heller.” 

 

5. Slutsatser 

För att återgå till den inledande frågeställningen om viljan att stanna i ett land där 

befolkningen delar kultur, traditioner, religion och språk väger tyngre för syriska 

flyktingar i jordanska värdsamhällen än ekonomiska möjligheter och 
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välfärdstjänster, påvisar resultatet från intervjuer i Ramtha och Amman en 

komplex verklighet med varierande lagd vikt på ekonomiska och kulturella 

överväganden beroende på hushåll och individ. Ekonomiska och kulturella 

överväganden varierade i styrka och prioritet, och i en del hushåll var de 

varandras motpoler medan de inte var det i andra hushåll. Likt Malkki 

konstaterade efter henne studie i Tanzania, var det i en del fall svårt att skilja 

mellan vad respondenterna såg som realistiskt och vad de såg som önskvärt. 

Resultatet visade att respondenterna i både Amman och Ramtha resonerade kring 

framtiden, vägde för och nackdelar med olika alternativ genom kulturella och 

ekonomiska överväganden, och svaret på ekvationen var inte alltid självklart för 

respondenterna. 

 

Den avgörande aspekten för att inte välja vidarebosättning var kulturella 

överväganden vars specifika argument varierande beroende på hushåll. Det 

varierade från en rädsla att barnen i framtiden skulle mista eller försaka religion 

eller traditioner, att familjen skulle känna sig som främlingar i västvärlden, att 

barnen var för unga eller för gamla, att det var viktigt att leva i ett arabiskt 

muslimskt land, till att peka på det faktum att familjen hade döttrar. Det som förde 

samtliga dessa argument samman var en kollektivistisk grundsyn på samhället, 

kultur, tradition, religion och uppfostran. Rädslan för att förlora ett kulturellt arv, 

samt att försaka traditioner och religion via vidarebosättning till västvärlden var 

kopplat till en grundsyn att det var den kollektiva omgivningen som var garanten 

för att bevara detta arv. Denna syn om kollektivet som en garant för identiteten 

påminner om hur Malkki beskrev hur Hutu-flyktingar i flyktingläger resonerade 

kring kultur och identitet. För de respondenter som upplevde en omvärld uppdelad 

i väldefinierade kollektiva enheter efter kultur, tradition och religion framstod 

västvärlden som motsatsen till Mellanöstern och hur de upplevde deras kultur, 

tradition och religion. För dessa respondenter var det inte kulturella överväganden 

som skapade en motvilja mot att stanna i Jordanien, utan den nuvarande 

ekonomiska situationen. Därmed kunde ekonomiska överväganden endast stärka 

en vilja att återvända till Syrien medan kulturella överväganden endast kunde 

utesluta vidarebosättning till västvärlden. För dessa respondenter var svaret ja på 

studiens andra fråga i frågeställningen om viljan att stanna i ett land som delade 

kultur, traditioner, religion och språk uteslöt vidarebosättning till västvärlden även 
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om det hade inneburit bättre ekonomiska möjligheter och välfärdstjänster. Då den 

kollektiva omgivningen upplevdes vara garanten för att bevara en identitet och 

främst barnens identitet i framtiden. Samtidigt indikerade en del respondenter med 

detta perspektiv att det finns en gräns för att ha privilegiet att kunna prioritera 

kulturella överväganden före ekonomiska överväganden. Trots en motvilja till 

vidarebosättning till västvärlden hade en del hushåll uppfattningen att de inom en 

snar framtid nått gränsen för att ha ett val. Den svåra ekonomiska situationen i 

Jordanien var nära på för svår att ignorera. Ett motvilligt val av vidarebosättning 

var nära förestående. Det tyder på att de samtidigt upplevde en gräns för att 

prioritera kulturella överväganden. Däremot kunde ekonomiska svårigheter i 

Jordanien samtidigt uppmuntra att återvända till Syrien trots att konflikten 

fortfarande pågår. 

 

Den avgörande aspekten för att välja vidarebosättning var ekonomiska 

överväganden, men de specifika argumenten varierade beroende på hushåll. Det 

varierade från att söka bättre utbildning och framtidsutsikter till barnen, 

ekonomiska möjligheter och arbete till vård för både vuxna och barn. Graden av 

entusiasm att välja vidarebosättning till västvärlden varierade. Den varierande 

graden av vilja grundade sig framförallt på två perspektiv. Det första var en vilja 

grundad på en motvilja att stanna i Jordanien eller en ståndpunkt om att gränsen 

för att inte prioritera ekonomi och välfärdstjänster hade passerat. Det andra 

perspektivet var en vilja grundad på en faktisk vilja att söka så goda ekonomiska 

förutsättningar som möjligt för familjen och barnen i framtiden. En motvilja mot 

Jordanien och jordanier, baserad på svåra förhållanden, kunde ge upphov till en 

tanke att hushållet var villiga att bo var som helst förutom i Jordanien. En vilja att 

däremot söka så goda ekonomiska förutsättningar som möjligt gav upphov till en 

tanke att hushållet var villiga att bo var som helst så länge det innebar bättre 

möjligheter i framtiden. Det som förde samtliga dessa argument samman var en 

grundsyn som var mindre kollektivistisk och en mer individualistisk grundsyn på 

samhället, kultur, tradition, religion och uppfostran. Majoriteten respondenter som 

var positivt inställda till vidarebosättning till västvärlden ansåg likväl att det var 

önskvärt att bevara ett kulturellt arv, och att inte försaka traditioner och religion, 

men de såg inte den kollektiva omgivningen som garanten för att bevara detta arv. 

Istället såg de hemmet som den avgörande faktorn för hur deras barn blir som 



80 
 

vuxna. Den avgörande komponenten för att bevara ett kulturellt arv var den 

individuella uppfostran av föräldrar, inte den kollektiva omgivningen. Sedan var 

det uppenbart att de som önskade kunna välja vidarebosättning lade större viktigt 

vid barnens framtida utbildning. De som fokuserade mer på den kollektiva 

omgivningen ansåg att det var bättre för barnen att växa upp i en omgivning som 

var arabisk och muslimsk, oavsett möjligheten för högre studier. För de 

respondenter som föredrog vidarebosättning på grund av barnens framtida 

utbildning var inte omvärlden lika uppdelad i väldefinierade kollektiva enheter 

efter kultur, tradition och religion. Deras kultur och traditioner var inte kopplat till 

en plats eller region i lika stor utsträckning som den kollektivistiska grundsynen 

beskriven ovan. Utifrån deras perspektiv var västvärlden och hur de upplevde sin 

kultur, tradition och religion inte varandras motsatser. Ett flertal respondenter 

använde ordet etik till förmån för kultur och religion, och ett flertal respondenter 

diskuterade utifrån ett rättighetsperspektiv. Termen mänskliga rättigheter 

nämndes. Detta tankesätt uppmuntrades också av den svåra situationen för syriska 

flyktingar i Jordanien och bristen på rättigheter. Så länge de kunde erhålla dessa 

rättigheter i västvärlden kunde de bevara det kulturella arvet i hemmet och via 

individuell uppfostran. Därmed var inte ekonomiska överväganden och drömmar 

om en högre utbildning för barnen som uppmuntrade viljan om vidarebosättning 

till västvärlden, något som varken stod i kollisionskurs med eller konkurrerade ut 

kulturella överväganden om att bevara ett kulturellt arv. Detta arv var dessutom 

mer individualistiskt betingat än enhetligt definierat. Med det sagt så betyder inte 

det att de inte hade kulturella överväganden, men de var tillfredsställda efter att ha 

pekat på rättigheter och religionsfrihet. Därmed kunde de söka bättre 

förutsättningar och en bättre framtid var än dessa förutsättningar och denna 

framtid må vara. Många var övertygande om att var och en bör välja det alternativ 

som innebär bättre förutsättning och möjligheter än tidigare. Detta 

individualistiska synsätt på framtida drömmar och ekonomiska förutsättningar, 

samt identitet, påminner om hur Malkki beskrev Hutu-flyktingar i värdsamhällen. 

 

För att komma tillbaka till perspektivet om att flyktingskap har ett element där 

man gradvis ”blir” och inte konstant ”är” genom att fly över en gräns, så tyder 

resultatet i denna studie på att flyktingar gradvis blir men vad är till en avgörande 

del baserat på den tidigare bakgrunden. Det var tydligt att vad respondenten och 
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hushållet hade för bakgrund före konflikten i Syrien var en avgörande aspekt för 

hur de resonerade kring alternativen. Tidigare levnadsstandard, tidigare 

utbildningsnivå, synen på kultur och religion som ett kollektivt utövande eller som 

något privat och individuellt, var komponenter som påverkade hur respondenten 

resonerade kring framtiden. Detta påverkade i sin tur uppfattningen om 

västvärlden som antingen blev den egna kulturens motsats, något avlägset och 

främmande, eller en plats för bättre möjligheter och bättre framtid. Uppfattningen 

om västvärlden som en motsats var mer förekommande bland respondenter som 

kom från förorten Ghouta, Dar'aa eller landsbygden än bland de respondenter som 

kom från Damaskus eller andra städer. Detta faktum finner sin förklaring i den 

tidigare genomgångna bakgrunden om Dar'aa som ett traditionellt område präglad 

av klan- och släktmentalitet. Områden runt omkring Dar'aa är känt för att vara 

konservativt och patriarkalisk, med få tecken på sociala och ekonomiska reformer, 

och mindre utvecklat än storstäderna Damaskus och Aleppo. Respondenterna från 

Damaskus och andra städer såsom Homs och Aleppo var vana vid en hög 

levnadsstandard, ett större antal kvinnor hade arbetat innan konflikten, och de 

visade en större vilja att återigen bygga upp en hög levnadsstandard. Som tidigare 

nämnt var religiös tillhörighet innan konflikten mer av en ickefråga bland 

medelklassen och de mer välbärgade syrierna, och den sekulära retoriken var en 

del av regimens politiska ideologi. Religiös segregering och konservatism var 

däremot, i allmänhet, djupt rotad bland arbetarklassen i förorten och på 

landsbygden. Vilken är en förklaring till att perspektiven bland respondenter från 

förorten Ghouta påminde mer om perspektiven som respondenter från Dar'aa 

boende i Ramtha hade. En kategori som dock skiljde sig något från mängden var 

änkor, främst i Ramtha, som kände sig utsatta som ensamstående kvinnor. Därmed 

hade säkerhetskomponenten samt den upplevda utsattheten en något annan 

karaktär, vilket svaren speglade. 
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Intervjuer 

Hushåll R1: Make och maka från Dar’aa med fem barn mellan 5 och 12 år. Ge-

nomfördes 2015-03-27 i Ramtha, Jordanien. Maken och makan deltog. Transkri-

bering skickas på begäran. 

Hushåll R2: Make och maka från Dar’aa med fem barn mellan 1 och 5 år. Genom-

fördes 2015-03-27 i Ramtha, Jordanien. Maken deltog. Transkribering skickas på 

begäran. 

Hushåll R3: Make och maka från Dar’aa med tio barn mellan 1 och 21 år. Genom-

fördes 2015-03-28 i Ramtha, Jordanien. Maken och makan deltog. Transkribering 

skickas på begäran. 

Hushåll R4: Make och maka från Dar’aa med ett barn på 1 år, och makens moder. 

Genomfördes 2015-03-27 i Ramtha, Jordanien. Maken och makens moder deltog. 

Transkribering skickas på begäran. 

Hushåll R5: Ensamstående maka från Dar’aa med fyra barn mellan 5 och 12 år, 

makans svåger och svärmor. Genomfördes 2015-03-28 i Ramtha, Jordanien. Ma-

kan, svågern och svärmodern deltog. Transkribering skickas på begäran. 

Hushåll R6: Make och maka från Dar’aa med sex barn mellan 2 månader och 12 

år. Genomfördes 2015-03-29 i Ramtha, Jordanien. Maken deltog. Transkribering 

skickas på begäran. 

Hushåll R7: Ensamstående maka från Dar’aa med två barn mellan 3 och 4 år. Ge-

nomfördes 2015-03-29 i Ramtha, Jordanien. Makan deltog. Transkribering skick-

as på begäran.  

Hushåll R8: Ensamstående änka från Dar’aa med fem barn mellan 5 och 12 år. 

Genomfördes 2015-03-27 i Ramtha, Jordanien. Änkan deltog. Transkribering 

skickas på begäran. 

Hushåll R9: Make och maka från Dar’aa med ett barn på 1 år. Genomfördes 2015-

03-29 i Ramtha, Jordanien. Maken och makan deltog. Transkribering skickas på 

begäran. 

Hushåll R10: Make och maka från Dar’aa med fyra barn mellan 1 och 7 år. Ge-

nomfördes 2015-03-29 i Ramtha, Jordanien. Maken och makan deltog. Transkri-

bering skickas på begäran. 

Hushåll R11: Ensamstående maka från Dar’aa med fyra barn mellan 1 och 11 år. 

Genomfördes 2015-03-28 i Ramtha, Jordanien. Makan deltog. Transkribering 

skickas på begäran. 
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Hushåll R12: Make och maka från Dar’aa med fyra barn mellan 1 och 6 år. Ge-

nomfördes 2015-03-29 i Ramtha, Jordanien. Maken och makan deltog. Transkri-

bering skickas på begäran. 

Hushåll R13: Make och maka från Dar’aa med fem barn mellan 3 och 20 år. Ge-

nomfördes 2015-03-27 i Ramtha, Jordanien. Maken och makan deltog. Transkri-

bering skickas på begäran. 

Hushåll R14: Ensamstående änka från Dar’aa med fyra barn mellan 1 och 8 år. 

Genomfördes 2015-03-27 i Ramtha, Jordanien. Änkan deltog. Transkribering 

skickas på begäran. 

Hushåll R15: Ensamstående änka från Dar’aa med tre barn mellan 3 och 6 år. Ge-

nomfördes 2015-03-29 i Ramtha, Jordanien. Änkan deltog. Transkribering skickas 

på begäran. 

Hushåll A1: Make och maka från Ghouta med sex barn mellan 9 och 25 år. Ge-

nomfördes 2015-04-10 i Amman, Jordanien. Maken och makan deltog. Transkri-

bering skickas på begäran. 

Hushåll A2: Make och maka från Ghouta med två barn mellan 1 och 2 år. Genom-

fördes 2015-04-10 i Amman, Jordanien. Maken och makan deltog. Transkribering 

skickas på begäran.  

Hushåll A3: Ensamstående änka från Ghouta med tre barn mellan 5 och 13 år, 

samt änkans moder. Genomfördes 2015-04-10 i Amman, Jordanien. Änkan del-

tog. Transkribering skickas på begäran. 

Hushåll A4: Frånskild kvinna från Damaskus med en vuxen son, och kvinnans 

moder. Genomfördes 2015-04-08 i Amman, Jordanien. Kvinnan och kvinnans 

moder deltog. Transkribering skickas på begäran. 

Hushåll A5: Maka och make från Damaskus med fyra söner mellan 15 och 27 år. 

Genomfördes 2015-04-09 i Amman, Jordanien. Makan deltog. Transkribering 

skickas på begäran.  

Hushåll A6: Ensamstående änka från Aleppo med tre barn mellan 12 och 17 år. 

Genomfördes 2015-04-09 i Amman, Jordanien. Änkan deltog. Transkribering 

skickas på begäran. 

Hushåll A7: Maka från Homs och make från Dar’aa med två barn mellan 19 och 

20 år. Genomfördes 2015-04-09 i Amman, Jordanien. Makan deltog. Transkribe-

ring skickas på begäran. 

Hushåll A8: Ensamstående änka från Damaskus med fem barn mellan 5 och 18 år. 

Genomfördes 2015-04-11 i Amman, Jordanien. Änkan deltog och en dotter del-

tog. Transkribering skickas på begäran. 
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Hushåll A9: Ensamstående maka från Damaskus med tre barn mellan 5 och 27 år. 

Genomfördes 2015-04-10 i Amman, Jordanien. Makan deltog. Transkribering 

skickas på begäran. 

Hushåll A10: Maka och make från Homs med fyra barn mellan 14 och 27 år. Ge-

nomfördes 2015-04-09 i Amman, Jordanien. Makan deltog Transkribering skickas 

på begäran. 

Hushåll A11: Ensamstående änka från Damaskus med tre barn mellan 12 och 18 

år. Genomfördes 2015-04-08 i Amman, Jordanien. Änkan och en dotter deltog. 

Transkribering skickas på begäran.  

Hushåll A12: Ensamstående maka från Damaskus med fyra barn mellan 19 och 30 

år. Genomfördes 2015-04-11 i Amman, Jordanien. Makan och två vuxna barn 

deltog. Transkribering skickas på begäran.  

Hushåll A13: Make och maka från Damaskus med sju barn mellan 20 och 30 år. 

Genomfördes 2015-04-10 i Amman, Jordanien. Makan och tre vuxna barn deltog. 

Transkribering skickas på begäran.  

Hushåll A14: Ensamstående änka från Ghouta med två barn mellan 6 och 10 år. 

Genomfördes 2015-04-10 i Amman, Jordanien. Änkan och barnen deltog. Tran-

skribering skickas på begäran. 

Hushåll A15: Make och make från Damaskus med fyra barn mellan 1 och 14 år. 

Genomfördes 2015-04-09 i Amman, Jordanien. Makan deltog. Transkribering 

skickas på begäran.  
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Bilaga 

Intervjumall som stöd under intervjuer. 
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Intervjumall 

 

Berätta kort om syftet med intervjun (syriska flyktingars egna perspektiv på deras 

situation och framförallt framtid), bandspelare, anonymitet osv. Fråga individen 

om han/hon har några funderingar eller frågor innan intervjun sätter igång. Under 

intervjuns gång, se till att ställa analytiska följdfrågor så att individen får 

kommentera tolkningen och klargöra svaren. Låt intervjun tolka sig själv i den 

mån det är möjligt. 

 

Ämnen som ska täckas: 

 

Återvändande, under vilka förutsättningar? Det gamla livet tillbaka, familj, 

vänner, grannskap, arbete, förutsättningar osv. Vad är den avgörande faktorn? 

Vilket Syrien är personen villig att återvända till? De valde att lämna, vad är de 

villiga att återvända till? Var går gränsen för att inte återvända? 

 

 Hur var ditt liv innan Jordanien? 

 Har du kontakt med familj, vänner, grannskap? 

 Under vilka förutsättningar är du villig att återvända? 

 Vill du återvända? Vad saknar du främst? 

 

Stanna i Jordanien, under vilka förutsättningar? Det gamla livet tillbaka i ett nytt 

land, familj, vänner, grannskap, arbete, förutsättningar osv. Vad är den avgörande 

faktorn? Vilket Jordanien är personen villig att stanna i? De valde att fly till 

Jordanien, vilket Jordanien är de villiga att stanna i? 

 

 Var det avgörande att Jordanien är ett arabiskt land? 

 Om du fann arbete och möjligheter, hade du kunnat stanna i Jordanien? 

 Om din familj var här? Vänner? Arbete? 

 Vad är skillnaden mellan jordanier och syrier enligt dig? 

 Förväntade du dig mer av Jordanien? 

 

 

Tredjeland, under vilka förutsättningar? Det gamla livet tillbaka i ett nytt land, 

familj, vänner, grannskap, arbete, förutsättningar osv. Vad är den avgörande 

faktorn? Vilket tredjeland är personen villig att flytta till? Återvänder personen 

hellre till ett Syrien med sämre förutsättningar än att prova sina vingar i ett annat 

land? Hur stor del hade ekonomiska och sociala möjligheter spelat in i ett sådant 

val? 

 

 Har du tittat på möjligheten att flytta till ett tredjeland? Varför? Varför 

inte? 

 Är det något specifikt land du har kollat upp? 

 Främst ekonomiska överväganden för ett sådant val? 

 Hur ser du på kulturella överväganden? Har du funderat över det? 

 Vad är för och nackdelen med vidarebosättning enligt dig? 

 

Känner personen att graden av vilja att återvända till Syrien har påverkats av den 

respons de känt från omvärlden? Har tankarna om framtiden förändrats sedan 
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personen först anlände till Jordanien? Har personen tittat på möjligen att flytta till 

ett tredjeland? Vad saknar personen mest av allt? Hade den komponenten räckt för 

att återvända om den var intakt? 

 

 Skulle du säga att viljan att återvända har gradvis ändrats under tidens 

gång? 

 Saknar du det samma nu som då? 

 

Avsluta med att ge en kort summering av vad du anser ha fått fram och låt 

individen kommentera eller för den delen utveckla om det är något nytt hon/han 

vill framhålla. 

 


