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FÖRORD	  
 

”Jag	  är	  18	  och	  jag	  har	  inte	  ens	  börjat	  högstadiet	  och	  det	  suger	  verkligen.	  Jag	  skyller	  inte	  på	  
någon.	  Men	  det	  vore	  bra	  med	  fler	  engelska	  skolor	  för	  sådana	  som	  jag,	  som	  invandrade	  från	  
ett	  engelskspråkigt	  land.”	  
	  
Så	  skriver	  Layla,	  en	  av	  rösterna	  i	  den	  här	  boken.	  Hon	  kom	  till	  Sverige	  som	  flykting	  från	  Syrien	  
för	  två	  år	  sedan.	  	  

 
Flyktingmottagande	  och	  integration	  diskuteras	  ofta	  i	  det	  offentliga	  politiska	  samtalet.	  	  
Många	  gånger	  omgivet	  av	  siffror,	  staplar	  och	  statistik.	  
	  	  

Men	  vilka	  med-‐	  och	  motgångar	  möter	  människor	  på	  flykt	  som	  kommer	  till	  Sverige?	  
Vi	  bad	  människor	  själva	  berätta	  om	  sina	  egna	  erfarenheter	  av	  mötet	  med	  Sverige.	  Vi	  gjorde	  
det	  i	  en	  enkät	  på	  Sveriges	  Radios	  hemsida,	  www.sr.se,	  och	  fick	  närmare	  600	  svar.	  
	  	  

De	  som	  hörde	  av	  sig	  var	  både	  människor	  som	  nyligen	  anlänt	  till	  Sverige,	  och	  sådana	  som	  bott	  
i	  landet	  i	  många	  år.	  De	  har	  berättat	  på	  det	  språk	  som	  passat	  dem	  bäst:	  svenska,	  engelska,	  
arabiska,	  kurdiska,	  persiska	  eller	  somaliska.	  Berättelserna	  är	  djupt	  personliga.	  
	  	  

I	  den	  här	  e-‐boken	  har	  vi	  valt	  ut	  100	  röster:	  Om	  att	  förstå	  och	  använda	  det	  svenska	  språket,	  
om	  vägen	  från	  asylboende	  till	  ett	  eget	  hem,	  om	  jakten	  på	  försörjning	  i	  det	  nya	  landet.	  
	  	  

Många	  av	  dem	  som	  berättar	  i	  e-‐boken	  #100röster	  har	  också	  intervjuats	  i	  Ekot,	  Studio	  Ett	  och	  
P1-‐Morgon	  under	  den	  temavecka	  om	  integration	  som	  redaktionerna	  genomförde	  i	  april	  
2015.	  
	  	  

Rösterna	  du	  tar	  del	  av	  här	  blir	  tillsammans	  en	  viktig	  skildring	  av	  dagens	  Sverige.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Per	  Eurenius,	  projektledare	  
Marcus	  Eriksson,	  sociala	  medier-‐redaktör	  
	  
Stockholm,	  oktober	  2015 	  
	  

	  
	  
	  



 3 

	  
	  
	  
	  
	  
INNEHÅLL	  
	  
	  
	  
s.	  2	   Förord	  

	  
s.	  5	   Kapitel	  1:	  FÖRVÄNTNINGAR	  	  
	  
s.	  12	   Kapitel	  2:	  SPRÅK	  &	  UTBILDNING	  	  
	  
s.	  29	   Kapitel	  3:	  BOENDE	  
	  
s.	  38	   Kapitel	  4:	  JOBB	  

	  
s.	  55	   Kapitel	  5:	  INTEGRATION	  	  
	  
s.	  71	   Slutord 

	  

	  

	  



 4 

	  

	  
	  
	  

100 röster	  
– om vägarna till ett nytt liv i Sverige	  

Urval från publikens röster om integration i Sverige 2015	  
	  
	  
	  
	  

Ekoredaktionen, Sveriges Radio, 2015 
Redaktörer: Marcus Eriksson och Thea Mossige-Norheim	  

	  
	  

	  

Efter Ekots serie #100röster 
Per Eurenius, projektledare, reporterchef 

Johanna Sjövall, reporter, Ekot 
Katarina Gunnarsson, reporter, Ekot 
Alexandra Svedberg, reporter, Ekot 

Kavoos Akhtari, reporter, Radio Sweden 
Warsame Elmi, reporter, Radio Sweden 

Talib Yass, reporter, Radio Sweden 
Besir Kavak, reporter, Radio Sweden 

Marcus Eriksson, sociala medier-redaktör, Ekot 
Nils Lindström, webbredaktör, Ekot 

Liv Widell, grafiker, Ekot	  
	  
	  

	  



 5 

 
 

KAPITEL 1 
 

FÖRVÄNTNINGAR	  
	  

	  
	  
	  



 6 

SVERIGE	  ÄR	  INTE	  IDEALLANDET	  JAG	  TÄNKTE	  ATT	  DET	  VAR	  
	  

Jag	  kom	  till	  Sverige	  för	  att	  rädda	  mina	  barns	  liv.	  De	  kände	  sig	  mycket	  skrämda,	  de	  är	  bara	  
barn	  och	  kan	  bli	  viktiga	  personer	  i	  framtiden.	  Det	  går	  inte	  leva	  i	  ett	  land	  där	  de	  enda	  
nyheterna	  man	  kan	  höra	  är	  om	  döden	  och	  den	  enda	  lukten	  man	  kan	  andas	  är	  lukten	  av	  
blod.	  	  
	  
Jag	  kom	  till	  Sverige	  för	  att	  bli	  en	  framgångsrik	  man	  som	  kan	  påverka	  någonting	  i	  ett	  
fantastiskt	  land,	  genom	  att	  jobba	  i	  ett	  politiskt	  parti	  som	  försvarar	  människors	  rättigheter.	  
Jag	  tror	  inte	  jag	  kan	  säga	  ännu	  om	  det	  blivit	  som	  jag	  förväntade	  mig	  eftersom	  det	  är	  ett	  nytt	  
samhälle	  och	  allt	  är	  nytt	  för	  mig.	  
	  
Människors	  problem,	  särskilt	  syriska	  människors,	  är	  att	  de	  bedömer	  allt	  så	  fort	  utan	  att	  
kunna	  svenska	  och	  utan	  att	  kunna	  kommunicera.	  De	  säger	  ”Ohhhh	  Sverige	  är	  ett	  jättetråkigt	  
land	  och	  det	  finns	  inga	  jobb”.	  Men	  jag	  har	  en	  fråga	  till	  alla	  från	  Syrien	  som	  säger	  så.	  Om	  du	  
bor	  i	  Syrien	  och	  människor	  som	  vill	  jobba	  bara	  kan	  en	  fjärdedel	  arabiska,	  kommer	  du	  att	  
anställa	  dem?	  	  

Vi	  måste	  förbereda	  oss	  själva.	  Studera	  eller	  gå	  en	  utbildning.	  Efter	  det	  kan	  vi	  göra	  en	  
bedömning	  om	  Sverige.	  Man	  kan	  inte	  göra	  en	  bedömning	  innan	  minst	  två	  eller	  tre	  år.	  Men	  
Sverige	  för	  mig	  är	  inte	  det	  idealland	  som	  jag	  tänkte	  att	  det	  var	  innan	  jag	  kom	  hit.	  Det	  finns	  
många	  problem.	  Både	  i	  människors	  tankar	  och	  i	  samhället	  självt.	  	  

Jag	  hade	  en	  jättesvår	  situation	  innan	  min	  familj	  kom	  hit.	  En	  kvinna	  som	  jobbar	  i	  Herrljunga	  
kommun	  hjälpte	  mig	  att	  få	  en	  lägenhet.	  Jag	  klarade	  SFI	  efter	  cirka	  sex	  månader	  och	  studerar	  
nu	  på	  Komvux	  och	  är	  nästan	  klar	  med	  svenska	  som	  andraspråk	  ett.	  	  

Jag	  vill	  jobba	  och	  kan	  kommunicera	  bra	  på	  svenska	  och	  engelska	  men	  det	  är	  jättesvårt	  för	  
mig	  att	  få	  jobb.	  Jag	  är	  säker	  på	  att	  jag	  kan	  bli	  en	  framgångsrik	  person	  här	  men	  jag	  behöver	  
bara	  ett	  första	  steg.	  	  

Tyvärr	  finns	  det	  mycket	  rasism	  här.	  Mänskliga	  rättigheter	  finns	  bara	  på	  pappret.	  Det	  
frustrerar	  mig	  mycket	  eftersom	  jag	  valde	  att	  fly	  till	  Sverige	  på	  grund	  av	  landets	  neutrala	  
åsikter	  i	  sådana	  frågor.	  
	  
Eyad,	  Herrljunga	  	  
Eyad	  kom	  som	  flykting	  från	  Syrien	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  15	  månader	  
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VÄGEN	  ÄR	  LÅNG	  I	  DETTA	  LAND	  

Jag	  kom	  till	  Sverige	  för	  tre	  år	  sedan	  och	  beviljades	  asyl	  efter	  ett	  år.	  En	  lång	  väntetid,	  men	  
det	  gick	  trots	  allt	  fort	  tack	  vare	  det	  skydd	  jag	  upplevde	  som	  människa.	  Jag	  hade	  stora	  
förväntningar	  på	  att	  hitta	  ett	  jobb	  och	  börja	  ett	  nytt	  liv	  här.	  

Sex	  månader	  efter	  det	  lyckades	  jag	  få	  tag	  på	  en	  egen	  bostad	  tack	  vare	  stödet	  från	  min	  
handläggare	  på	  Arbetsförmedlingen.	  Ingenting	  går	  att	  jämföra	  med	  lyckan	  av	  att	  få	  en	  egen	  
bostad.	  	  

Jag	  studerade	  det	  svenska	  språket	  under	  åtta	  månader	  och	  har	  avslutat	  SFI.	  Därefter	  började	  
jag	  studera	  på	  Komvux	  vilket	  jag	  fortfarande	  gör.	  	  

Tyvärr	  visade	  det	  sig	  att	  vägen	  är	  lång	  i	  detta	  land	  och	  att	  man	  behöver	  flera	  år	  av	  studier,	  
praktik	  och	  erfarenhet	  för	  att	  få	  jobb.	  Min	  ålder	  tillåter	  inte	  det	  eftersom	  arbetsmarknaden	  
bara	  anställer	  de	  som	  är	  under	  30	  år.	  	  

Det	  har	  varit	  svårt	  för	  mig.	  Vi	  är	  ett	  folk	  som	  är	  vana	  att	  tjäna	  att	  tjäna	  egna	  pengar	  och	  inte	  
ta	  bidrag,	  men	  jag	  kan	  inte	  göra	  något	  åt	  min	  situation	  här.	  	  

Vad	  jag	  än	  gör	  för	  det	  här	  landet	  så	  blir	  det	  bara	  en	  bråkdel	  jämfört	  med	  vad	  det	  gjort	  för	  
mig.	  Jag	  kommer	  fortsätta	  studera	  och	  ger	  inte	  upp	  hoppet.	  

Man,	  Vänersborg	  
Kom	  som	  flykting	  från	  Syrien	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  tre	  år	  
	  
	  
	  

JAG	  LYCKADES	  INTE	  
	  
Jag	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  åtta	  år	  nu.	  Jag	  har	  familj	  och	  tre	  barn.	  De	  pratar	  inte	  och	  förstår	  inte	  
arabiska.	  Jag	  trodde	  att	  problemen	  skulle	  ta	  slut	  när	  jag	  kom	  hit	  men	  det	  blev	  inte	  så.	  
Problemen	  började	  från	  första	  dagen	  här.	  	  
	  
Jag	  började	  jobba	  nio	  månader	  efter	  att	  jag	  kom	  hit.	  Jag	  har	  kämpat	  hela	  tiden	  för	  att	  få	  
stanna.	  Men	  jag	  lyckades	  inte,	  jag	  och	  min	  familj	  är	  fortfarande	  ”asylsökande”.	  	  
	  
Det	  har	  varit	  åtta	  långa,	  tråkiga	  och	  oroliga	  år	  för	  mig	  och	  mina	  barn.	  Mina	  barn	  har	  en	  
suddig	  framtid.	  Jag	  vill	  att	  de	  ska	  känna	  trygghet	  och	  ha	  en	  ljus	  framtid	  som	  alla	  andra	  barn.	  
Om	  vi	  åker	  tillbaka	  blir	  de	  utan	  föräldrar	  och	  framtid.	  Det	  skulle	  förstöra	  hela	  livet	  för	  dem.	  
	  
Bshara,	  Borås	  
Bshara	  kom	  som	  flykting	  från	  Libanon	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  åtta	  år	  
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NATIONALITETEN	  ÄR	  DET	  FÖRSTA	  FOLK	  TÄNKER	  PÅ	  
	  
Jag	  är	  uppvuxen	  med	  Astrid	  Lindgrens	  sagor	  så	  jag	  hade	  nog	  en	  överdriven	  idyllisk	  bild	  av	  
Sverige.	  Men	  jag	  förväntade	  mig	  ändå	  ett	  mjukare	  klimat	  mellan	  människor	  och	  mindre	  
samhällsklyftor	  än	  i	  Tyskland.	  	  
	  
Jag	  kom	  till	  Sverige	  som	  au	  pair	  till	  en	  familj	  med	  fyra	  barn	  utanför	  Göteborg.	  Jag	  bestämde	  
mig	  snabbt	  för	  att	  stanna.	  Jag	  började	  plugga,	  träffade	  vänner,	  min	  blivande	  partner	  och	  har	  
aldrig	  ångrat	  mitt	  val.	  
	  
Jag	  har	  aldrig	  riktigt	  mött	  några	  hinder.	  Det	  enda	  är	  att	  man	  kommer	  att	  ha	  sin	  stämpel	  kvar,	  
att	  man	  kommer	  att	  vara	  "tysken"	  i	  all	  framtid.	  Tyvärr	  är	  nationaliteten	  det	  första	  folk	  tänker	  
på.	  Inte	  bland	  mina	  närmsta	  vänner,	  men	  i	  den	  större	  vänskapskretsen	  så	  kommer	  man	  alltid	  
först	  och	  främst	  att	  vara	  tysken.	  
	  
Som	  tysk	  har	  man	  det	  ändå	  mycket	  enklare	  än	  de	  människor	  som	  kommer	  utanför	  EU/EEA	  
tror	  jag.	  Dels	  liknar	  kulturen	  och	  språket	  det	  egna	  så	  pass	  mycket	  att	  man	  smälter	  in	  ganska	  
bra.	  Dels	  så	  drabbar	  den	  tråkiga	  synen	  att	  invandrare	  inte	  är	  något	  önskvärt	  en	  inte	  lika	  
mycket.	  	  
	  
Jag	  hade	  inte	  heller	  större	  problem	  att	  hitta	  extrajobb	  och	  studierna	  gick	  bra	  de	  med.	  I	  
Tyskland	  krävs	  en	  mycket	  större	  studiedisciplin	  redan	  på	  högstadie-‐	  och	  gymnasienivå,	  så	  jag	  
hade	  i	  början	  svårt	  att	  anpassa	  mig	  till	  att	  reglerna	  var	  lösare	  här.	  Ganska	  lyxiga	  problem.	  
	  
Kvinna,	  Göteborg	  
Kom	  till	  Sverige	  från	  Tyskland	  som	  au	  pair	  för	  16	  år	  sedan	  
	  
	  
	  

DE	  RASISTISKA	  IDÉERNA	  OROAR	  OSS	  
	  
Vi	  kom	  till	  Sverige	  för	  att	  rädda	  våra	  liv	  och	  få	  ett	  nytt	  hem.	  Det	  har	  varit	  mycket	  svårt,	  och	  
inte	  alls	  enkelt.	  	  
	  
Men	  vi	  kände	  att	  kommunen	  och	  regeringen	  hade	  en	  genuin	  vilja	  att	  hjälpa	  oss.	  Det	  hjälpte	  
oss	  att	  överleva.	  Men	  de	  rasistiska	  idéerna	  vi	  har	  hört	  talas	  om	  har	  oroat	  oss	  mycket.	  
	  
Tarek,	  Malmö	  
Tarek	  kom	  som	  flykting	  från	  Syrien	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  mindre	  än	  ett	  år	  
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MAN	  FÖRVÄNTAS	  ALLTID	  BJUDA	  PÅ	  SIG	  SJÄLV	  
	  
Jag	  kom	  till	  Sverige	  för	  att	  det	  fanns	  större	  möjligheter,	  och	  respekt	  för	  människans	  värde.	  
Jag	  förväntade	  mig	  ett	  sofistikerat	  och	  civiliserat	  europeiskt	  samhälle.	  Det	  överträffade	  all	  
förväntan.	  Det	  enda	  jag	  inte	  förväntade	  mig	  hur	  homogent	  landet	  är.	  Inte	  etniskt,	  utan	  
systematiskt.	  Hur	  saker	  är	  och	  fungerar.	  
	  
Vissa	  kulturella	  och	  sociala	  hinder	  har	  varit	  svåra	  att	  komma	  över.	  Koder	  om	  bemötande,	  
vänskap	  och	  lojalitet.	  Om	  att	  hålla	  löften	  och	  vara	  tydlig	  med	  vad	  man	  vill	  och	  inte	  vill.	  Man	  
förväntas	  alltid	  vara	  redo	  att	  bjuda	  på	  sig	  själv,	  men	  man	  kan	  inte	  vänta	  sig	  det	  samma	  
tillbaka.	  Det	  här	  skiljer	  sig	  mycket	  mellan	  storstäder	  och	  mindre	  orter.	  	  
	  
Jag	  lärde	  mig	  svenskan	  genom	  att	  bo	  och	  umgås	  med	  svenskar.	  Allt	  var	  förstås	  tuffare	  de	  
första	  tre	  åren,	  men	  med	  rätt	  inställning	  och	  fokus	  kom	  man	  väldigt	  långt.	  Det	  hjälper	  om	  
man	  är	  berest,	  språkintresserad,	  social,	  och	  initiativtagande.	  
	  
Det	  fungerar	  utmärkt	  att	  skaffa	  sig	  samma	  privilegier	  och	  förhållanden	  som	  
medelklassvenskar,	  om	  man	  arbetar	  hårt	  och	  inte	  blir	  bitter.	  Men	  det	  tar	  väldigt	  mycket	  på	  
en,	  och	  man	  växer	  kanske	  lite	  för	  fort.	  
	  
Man,	  Stockholm	  
Kom	  från	  Jordanien	  till	  Sverige	  för	  att	  jobba	  för	  tio	  år	  sedan	  
	  
	  
	  

VÅRT	  MÅL	  VAR	  DET	  PERFEKTA	  SVERIGE	  
	  
Jag	  kom	  till	  Sverige	  på	  grund	  av	  kriget	  i	  Syrien	  vi	  alla	  känner	  till.	  Det	  har	  inte	  blivit	  som	  jag	  
tänkte	  mig.	  	  
	  
Sverige	  tog	  inte	  emot	  oss	  för	  att	  vi	  hade	  gjort	  en	  finger-‐scanning	  i	  Italien.	  Men	  Italien	  var	  inte	  
vårt	  mål.	  Vårt	  mål	  var	  det	  perfekta	  Sverige.	  
	  
Pojke,	  Stockholm	  
Kom	  som	  flykting	  från	  Syrien	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  mindre	  än	  ett	  år	  
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DET	  HÄR	  ÄR	  BARA	  FEM	  PROCENT	  AV	  VAD	  JAG	  VILL	  SÄGA	  
	  
Jag	  kom	  till	  Sverige	  genom	  FN	  i	  Pakistan	  år	  1987.	  Med	  tanke	  på	  det	  rykte	  Sverige	  har	  i	  
världen	  var	  det	  inte	  vad	  jag	  förväntade	  mig.	  	  Med	  stor	  ansträngning	  fick	  jag	  ett	  jobb	  men	  
mötte	  sedan	  diskriminering	  och	  psykisk	  påfrestning.	  På	  jobbet	  blev	  jag	  fysiskt	  skadad,	  men	  
de	  satte	  så	  stor	  press	  på	  mig	  att	  jag	  till	  slut	  sade	  upp	  mig.	  
	  
Jag	  var	  sjukskriven	  under	  många	  år.	  Men	  jag	  kunde	  aldrig	  bevisa	  att	  det	  var	  på	  grund	  av	  
jobbet.	  1998	  följde	  jag	  min	  egen	  vilja	  och	  blev	  medlem	  i	  en	  politisk	  organisation	  i	  tio	  år.	  2008	  
kom	  jag	  tillbaka	  dit	  eftersom	  jag	  inte	  hade	  någon	  annanstans	  att	  ta	  vägen.	  	  
	  
Trots	  alla	  fysiska	  problem	  började	  jag	  senare	  ett	  nytt	  liv.	  Jag	  tänkte	  dygnet	  runt	  på	  att	  kunna	  
hitta	  ett	  jobb,	  förbättra	  min	  svenska	  eller	  lära	  mig	  ett	  yrke.	  Men	  tyvärr	  hamnade	  jag	  i	  en	  
kommun	  som	  är	  mycket	  dålig	  och	  ansvarslös.	  Här	  finns	  så	  mycket	  diskriminering	  att	  det	  inte	  
går	  att	  beskriva.	  	  
	  
Jag	  fick	  en	  ny	  anställning,	  men	  sedan	  meddelade	  en	  tjänsteman	  mig	  att	  de	  inte	  kunde	  
anställa	  mig	  på	  grund	  av	  min	  ålder.	  Senare	  anställde	  de	  en	  svensk	  som	  var	  många	  år	  äldre.	  	  
Alla	  på	  kommunen	  vet	  om	  den	  här	  tydliga	  diskrimineringen	  men	  ingen	  öppnar	  munnen.	  När	  
man	  ber	  om	  råd	  och	  stöd	  finns	  ingen	  som	  värnar	  om	  ens	  mänskliga	  och	  sociala	  rättigheter	  
fast	  jag	  har	  bevis	  och	  vittnesmål	  för	  allt	  jag	  säger.	  	  
	  
Sverige	  har	  ett	  rykte	  i	  världen	  om	  att	  vara	  en	  rättsstat	  med	  god	  demokrati	  och	  ordning,	  men	  
det	  är	  långt	  ifrån	  verkligheten.	  	  
	  
Det	  här	  är	  bara	  5	  %	  av	  vad	  jag	  vill	  säga.	  Kanske	  kan	  det	  hjälpa	  det	  svenska	  samhället	  där	  en	  
stor	  del	  av	  befolkningen	  är	  invandrare.	  Misstänksamheten	  mellan	  svenskar	  och	  invandrare	  
måste	  brytas.	  Svenskar	  måste	  acceptera	  att	  invandrare	  är	  en	  oskiljaktig	  del	  av	  det	  här	  
samhället	  och	  de	  måste	  samarbeta	  med	  invandrare	  för	  att	  samhället	  ska	  utvecklas.	  	  
	  
Invandrare	  måste	  lära	  sig	  tillit,	  kulturen	  och	  känna	  ansvar	  gentemot	  samhället.	  De	  ska	  inte	  
känna	  sig	  utanför	  och	  som	  främlingar.	  De	  ska	  känna	  att	  det	  är	  deras	  land,	  oavsett	  var	  de	  
kommer	  ifrån	  eller	  vad	  de	  har	  för	  pass.	  	  
	  
Feri,	  Hörby	  
Kom	  som	  flykting	  från	  Iran	  till	  Sverige	  för	  18	  år	  sedan	  	  
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DE	  TROR	  DET	  ÄR	  ETT	  PARADIS	  
	  

Sverige	  är	  ett	  bra	  land	  och	  med	  hög	  levnadsstandard.	  De	  som	  kommer	  hit	  vill	  ha	  en	  sådan	  
där	  bra	  levnadsstandard.	  De	  tror	  att	  det	  är	  ett	  paradis.	  
	  

Keenan,	  Skärholmen	  
	  
	  

	  
JAG	  TYCKER	  MYCKET	  OM	  SVERIGE	  
	  
Jag	  tänkte	  att	  Sverige	  var	  ett	  respektabelt	  land,	  men	  utan	  arbeten.	  Jag	  tycker	  mycket,	  
mycket	  om	  Sverige.	  
	  
Ahmad,	  Nässjö	  
Ahmad	  kom	  som	  flykting	  från	  Syrien	  till	  Sverige	  via	  Egypten,	  Italien	  och	  Köpenhamn.	  Han	  har	  
varit	  här	  i	  två	  år.	  

	  
	  

	  
MIN	  VÄN	  SA	  ATT	  SVERIGE	  ÄR	  BRA	  

	  

Jag	  kom	  hit	  för	  att	  min	  vän	  sa	  ”Sverige	  är	  bra,	  Sverige	  är	  bra”.	  Mina	  vänner	  sa	  att	  Sverige	  var	  
vackert.	  	  
	  

Mayeb,	  Skärholmen	  
Mayeb	  kom	  som	  flykting	  från	  Libanon	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  sex	  veckor	  	  

	  

	  

	  
	  

	  
	  



 12 

	  

 
KAPITEL 2 

 
SPRÅK & UTBILDNING 

	  

	  	  	  	  	  	  	   	  
	  



 13 

SPRÅKET	  VAR	  SOM	  EN	  KONSTIG	  MELODI	  
	  

Hmm.	  Det	  här	  är	  en	  lång	  historia.	  Klassiskt	  sagt	  men	  det	  känns	  som	  allt	  hände	  för	  så	  länge	  
sedan.	  Jag	  var	  student	  när	  jag	  kom	  till	  Sverige.	  Student,	  ung	  och	  ganska	  oerfaren.	  Språket	  
var	  som	  en	  konstig	  melodi	  i	  början	  för	  mig.	  Jag	  kommer	  ihåg	  att	  jag	  lyssnade	  på	  radio	  och	  
tänkte:	  när	  börjar	  och	  när	  slutar	  nästa	  ord?	  Roligt,	  va?	  
	  

Nu	  när	  jag	  efter	  åtta	  år	  kan	  säga	  att	  jag	  förstår	  nästan	  allt	  känns	  det	  som	  ett	  värdefullt	  och	  
samtidigt	  roligt	  minne.	  	  
	  

Jag	  studerade	  på	  SFI	  samtidigt	  som	  jag	  jobbade.	  Alla	  var	  snälla	  och	  ganska	  välkomnande.	  Det	  
kändes	  som	  att	  allt	  och	  alla	  hjälpte	  till.	  	  Klasskamrater,	  arbetskompisar,	  lärare,	  min	  förra	  chef	  
och	  personalen	  på	  fabriken.	  Denna	  tanke	  kan	  bero	  på	  det	  positiva	  syn	  som	  jag	  alltid	  haft	  på	  
världen.	  	  
	  

Jag	  var	  ganska	  blyg	  i	  början	  och	  pratade	  inte	  mycket.	  Delvis	  på	  grund	  av	  rädsla	  för	  att	  säga	  
fel	  eller	  kanske	  bara	  för	  att	  man	  helst	  vill	  lyssna	  när	  man	  är	  ny	  i	  ett	  land.	  Man	  försöker	  lära	  
sig	  så	  mycket	  så	  möjligt	  innan	  man	  öppnar	  munnen.	  	  
	  

På	  fabriken	  jag	  jobbade	  på	  fick	  jag	  mitt	  första	  fasta	  jobb.	  Samtidigt	  slutade	  jag	  på	  SFI	  och	  
Komvux.	  2010	  öppnade	  min	  man	  och	  jag	  första	  firman.	  Jag	  började	  universitetet	  2012	  och	  
2013	  öppnade	  jag	  andra	  firman.	  Jag	  har	  även	  fått	  några	  anställda	  under	  tiden.	  	  
	  
Jag	  studerar	  nu	  ekonomi	  på	  distans	  vid	  högskolan	  och	  jobbar	  mer	  än	  hundra	  procent.	  I	  
framtiden	  funderar	  jag	  på	  att	  bidra	  och	  ställa	  upp	  för	  Sverige	  i	  Försvarsmakten.	  
	  

Varje	  individ	  reagerar	  olika	  när	  den	  möter	  en	  ny	  kultur.	  Jag	  och	  min	  man	  försökte	  att	  inte	  
vara	  emot	  systemet.	  Det	  har	  varit	  en	  lång	  resa	  på	  åtta	  år	  nu,	  men	  jag	  kan	  säga	  att	  det	  var	  det	  
värt.	  De	  första	  två,	  tre	  åren	  var	  jag	  en	  främling	  i	  Sverige	  men	  Sverige	  är	  mitt	  hem	  nu.	  
	  

Teodora,	  Gislaved	  
Teodora	  kom	  från	  Rumänien	  till	  Sverige	  för	  åtta	  år	  sedan	  
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VARFÖR	  SKA	  JAG	  SITTA	  BREDVID	  EN	  SOM	  NYSS	  BÖRJAT?	  
	  

Jag	  tänker	  hela	  tiden	  på	  hur	  dålig	  undervisningen	  är.	  Varför	  kurserna	  är	  på	  så	  låg	  nivå	  och	  
varför	  jag	  som	  har	  studerat	  länge	  ska	  sitta	  bredvid	  en	  person	  som	  precis	  har	  börjat.	  	  
	  

Vi	  får	  hela	  tiden	  papper	  med	  frågor	  att	  svara	  på.	  Texterna	  kanske	  är	  svåra	  för	  den	  personen	  
som	  stakar	  sig,	  men	  lätta	  för	  mig.	  Vi	  måste	  hela	  tiden	  vara	  tysta	  och	  lyssna	  och	  inte	  prata.	  
Det	  är	  mycket	  viktigt	  att	  prata	  men	  tyvärr	  bryr	  sig	  ingen	  om	  det	  på	  lektionerna.	  När	  vi	  ska	  
prata	  borde	  vi	  få	  diskutera	  ämnen	  som	  vi	  själva	  väljer.	  Man	  borde	  undersöka	  situationen	  på	  
språkundervisningen.	  
	  
Kvinna,	  Vänersborg	  
Kom	  till	  Sverige	  som	  anhörig	  flykting	  

	  
	  
HUR	  GÅR	  DET	  NÄR	  MAN	  BÖRJAR	  FRÅN	  NOLL?	  

	  

Jag	  kom	  till	  Sverige	  2007	  men	  fick	  uppehållstillstånd	  i	  att	  stanna	  i	  Sverige	  i	  oktober	  2010.	  
Tre	  och	  ett	  halvt	  år	  utan	  att	  studera	  det	  svenska	  språket.	  Det	  kändes	  hemskt.	  	  
	  

Sedan	  började	  jag	  studera	  SFI	  men	  systemet	  var	  inte	  så	  bra,	  eftersom	  det	  borde	  finnas	  fler	  
vägar	  för	  vuxna	  med	  olika	  bakgrundsnivå.	  Jag	  förväntade	  mig	  säkerhet	  och	  social	  rättvisa	  i	  
Sverige.	  Men	  svårigheten	  i	  det	  svenska	  språket,	  sättet	  att	  undervisa	  och	  svårigheten	  att	  få	  
jobb,	  det	  förväntade	  jag	  mig	  inte.	  	  
	  

Svensk	  arbetsmarknad	  och	  vi	  som	  kommer	  från	  tredje	  världen,	  vi	  kan	  inte	  förstå	  varandra.	  
Svensk	  arbetsmarknad	  saknar	  riktig	  yrkesvärdering.	  Utbildning	  krävs.	  Hur	  går	  det	  när	  man	  
börjar	  från	  noll?	  Det	  är	  det	  som	  hindrar	  mig.	  Jag	  lyckades	  tillslut	  få	  jobb	  men	  det	  var	  inte	  lätt.	  
	  

Man,	  Linköping	  
Kom	  som	  flykting	  från	  Somalia	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  sju	  år	  
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ALLA	  I	  KLASSEN	  VAR	  ÄLDRE	  
	  

Det	  var	  svårigheter	  på	  boendet	  och	  jag	  väntade	  länge	  för	  utfärdande	  av	  uppehållstillstånd.	  
Jag	  väntade	  länge	  i	  huset	  och	  jag	  hade	  ingen	  skola,	  inga	  vänner.	  
	  

Efter	  ett	  år	  gick	  jag	  med	  i	  SFI-‐språk	  för	  utlänningar.	  Men	  jag	  ville	  gå	  i	  gymnasiet.	  I	  SFI	  fanns	  
inga	  vänner.	  Alla	  var	  äldre	  än	  jag.	  Men	  jag	  måste	  studera	  svenska	  och	  prata	  bra	  svenska.	  	  	  
	  
Jag	  har	  bara	  gått	  en	  månad	  i	  SFI.	  Och	  det	  är	  bra	  lärare	  och	  bra	  skola.	  Sverige	  är	  ett	  bra	  land	  
med	  bra	  människor.	  Men	  det	  finns	  få	  arbeten	  i	  Sverige.	  Jag	  måste	  studera	  för	  att	  förverkliga	  
min	  framtid.	  
	  

Man,	  Nässjö	  
Kom	  som	  flykting	  från	  Syrien	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  mindre	  än	  ett	  år	  

	  
	  

JAG	  TRIVDES	  INTE	  I	  SKOLAN	  DÅ	  
	  

Jag	  har	  läst	  engelska	  språk,	  engelsk	  litteratur	  och	  har	  en	  magisterexamen	  i	  översättning	  
från	  mitt	  hemland.	  Fast	  jag	  ville	  få	  en	  svensk	  utbildning,	  för	  det	  skapar	  fler	  chanser	  till	  
jobb.	  Jag	  läser	  nu	  till	  redovisningsekonom	  och	  första	  året	  är	  nästan	  slut,	  bara	  en	  och	  halv	  
månad	  kvar.	  Jag	  har	  ett	  år	  till	  för	  examen.	  
	  

Jag	  blev	  antagen	  trots	  att	  jag	  bara	  hade	  bott	  här	  i	  ett	  och	  ett	  halvt	  år	  när	  jag	  sökte.	  Det	  var	  
en	  uppmaning	  till	  mig	  själv	  och	  min	  förmåga	  att	  läsa	  på	  svenska.	  Jag	  hade	  en	  lärare	  på	  
mattekursen	  som	  var	  dum	  mot	  alla	  utländska	  elever.	  Jag	  trivdes	  inte	  i	  skolan	  då.	  Jag	  kände	  
mig	  väldigt	  ovälkommen.	  Men	  efter	  ett	  tag	  lärde	  läraren	  känna	  mig	  och	  förstod	  att	  jag	  vill	  
lära	  mig	  på	  riktigt.	  
	  

Många	  har	  sagt	  till	  mig	  att	  jag	  är	  en	  begåvad	  person	  för	  att	  jag	  hade	  förmågan	  att	  lära	  mig	  
språket	  så	  snabbt	  och	  dessutom	  börjat	  läsa	  till	  redovisningsekonom	  på	  svenska.	  Jag	  läste	  SFI	  
och	  svenska	  som	  andraspråk.	  Språket	  var	  inte	  så	  svårt	  att	  lära	  sig.	  Jag	  hade	  läst	  engelska	  och	  
det	  finns	  ju	  massor	  av	  ord	  som	  är	  likartade.	  	  
	  

Jag	  tänkte	  att	  Sverige	  skulle	  vara	  fritt	  och	  demokratiskt.	  Jag	  kan	  uttrycka	  alla	  mina	  tankar	  
men	  ibland	  känner	  jag	  mig	  utanför.	  Jag	  kommer	  alltid	  känna	  mig	  utanför	  för	  att	  jag	  har	  svart	  
hår.	  Jag	  menar	  att	  jag	  är	  och	  kommer	  alltid	  vara	  en	  utländsk.	  Så	  känner	  jag	  i	  alla	  fall.	  	  
	  

Kvinna,	  Västra	  Frölunda	  
Gifte	  sig	  med	  en	  svensk	  och	  kom	  till	  Sverige	  från	  Syrien	  för	  två	  och	  ett	  halvt	  år	  sedan	  
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DET	  SÄGS	  ATT	  SPRÅKET	  ÄR	  NYCKELN	  OCH	  DET	  STÄMMER	  
	  

Innan	  jag	  flyttade	  till	  Sverige	  fixade	  kommunen	  i	  Värnamo	  en	  lägenhet	  åt	  mig.	  Efter	  bara	  
två	  månader	  började	  jag	  SFI	  och	  avslutade	  det	  fort,	  efter	  bara	  fyra	  månader.	  	  
	  

Jag	  fortsatte	  med	  grundläggande	  utbildning	  och	  sedan	  komplettering	  i	  gymnasiet.	  Under	  de	  
första	  två	  åren	  hade	  jag	  läst	  färdigt	  allt	  som	  behövdes	  för	  att	  börja	  universitetet.	  Sedan	  gick	  
jag	  många	  andra	  utbildningar	  och	  började	  jobba	  som	  tolk	  och	  kursledare	  hos	  
Studieförbundet	  Vuxenskolan	  och	  Kommunen.	  Nu	  pluggar	  jag	  på	  högskolan.	  
	  

Det	  sägs	  hela	  tiden	  att	  språket	  är	  en	  nyckel	  och	  det	  stämmer.	  Det	  viktigaste	  är	  språk,	  sedan	  
uppdatera	  de	  kompetenser	  man	  tagit	  med	  sig	  hit	  och	  sedan	  lite	  tur.	  Jag	  är	  nöjd.	  Nästan	  
ingenting	  har	  fungerat	  dåligt	  förutom	  att	  det	  varit	  svårt	  att	  hitta	  en	  ny	  lägenhet	  i	  stan.	  
	  

Masood,	  Malmö	  
Masood	  kom	  som	  kurdisk	  flykting	  till	  Sverige	  och	  har	  varit	  i	  här	  i	  fyra	  år	  
	  
	  

DET	  ÄR	  INTE	  LÄTT	  ATT	  FIXA	  ALLT	  PÅ	  EN	  GÅNG	  
	  

Det	  varierar	  från	  person	  till	  person.	  Men	  för	  mig	  har	  det	  gått	  bra	  när	  det	  gäller	  språket,	  
jobbet	  och	  skolan.	  Jag	  har	  alltid	  varit	  villig,	  ambitiös	  och	  satsat	  på	  språket.	  Men	  det	  är	  inte	  
lätt	  att	  fixa	  allt	  på	  en	  gång.	  	  	  
	  
Allt	  tar	  tid	  och	  man	  måste	  kämpa	  för	  målet	  man	  vill	  nå.	  Att	  lära	  mig	  svenska	  språket	  hjälpte	  
mig	  att	  söka	  jobb	  och	  gå	  med	  i	  föreningslivet,	  träffa	  andra	  svenskar	  och	  skaffa	  vänner.	  Jag	  
tyckte	  om	  att	  lyssna	  på	  radio	  och	  det	  hjälpte	  mig	  att	  prata	  svenska.	  
	  

Pojke,	  Bengtsfors	  
Kom	  som	  flykting	  från	  Somalia	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  fyra	  och	  ett	  halvt	  år	  
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DET	  TOG	  ETT	  ÅR	  INNAN	  JAG	  FICK	  MIN	  FÖRSTA	  SVENSKA	  KUND	  
	  

Jag	  ville	  lära	  mig	  språket	  snabbt	  för	  jag	  visste	  hur	  viktigt	  det	  var	  för	  att	  kunna	  jobba,	  
kommunicera	  med	  sonens	  skola	  och	  med	  grannar.	  Språket	  är	  det	  viktigaste	  i	  ett	  nytt	  land,	  
utan	  de	  kunskaperna	  är	  man	  en	  andra	  klassens	  medborgare.	  Men	  vid	  två	  
undervisningstillfällen	  i	  veckan	  går	  det	  inte	  särskilt	  snabbt.	  	  
	  
Jag	  skulle	  gärna	  läst	  svenska	  i	  ett	  snabbare	  tempo,	  men	  den	  möjligheten	  fanns	  inte.	  Jag	  
bodde	  i	  Tyskland	  innan,	  där	  läste	  jag	  40	  timmars	  grundkurs	  i	  svenska	  innan	  jag	  kom	  hit.	  Efter	  
ett	  språktest	  i	  Sverige	  läste	  jag	  Svenska	  som	  andra	  språk,	  därefter	  Svenska	  A	  och	  Svenska	  B.	  
	  
Min	  son	  läste	  även	  han	  lite	  svenska	  redan	  i	  Tyskland.	  Sedan	  gick	  han	  en	  kurs	  i	  en	  särskild	  
skola	  bara	  för	  utländska	  barn	  för	  att	  sedan	  börja	  årskurs	  fem	  på	  en	  vanlig	  grundskola.	  Han	  
var	  det	  enda	  utländska	  barnet	  i	  klassen	  och	  hittade	  snabbt	  kompisar.	  Efter	  högstadiet	  läste	  
han	  naturvetenskapligt	  program	  på	  gymnasiet	  och	  har	  nu	  gått	  ur	  högskolan.	  
	  

Med	  tiden	  började	  jag	  engagera	  mig	  i	  lokala	  föreningar	  som	  byalag,	  företagsorganisationer	  
och	  har	  även	  fått	  förtroende	  att	  jobba	  i	  styrelser.	  Jag	  deltog	  i	  alla	  möjliga	  möten	  som	  fanns	  i	  
kommunen	  för	  att	  kunna	  presentera	  mig	  där	  och	  försöka	  lära	  känna	  nya	  människor.	  Det	  har	  
bidragit	  till	  att	  jag	  lärt	  mig	  mer	  om	  hur	  samhället	  fungerar.	  	  
	  

Trots	  att	  jag	  har	  gymnasie-‐	  och	  högskoleutbildning	  från	  Tyskland	  och	  Polen	  har	  jag	  inte	  fått	  
läsa	  högskolekurser	  i	  Sverige.	  Jag	  har	  inte	  heller	  fått	  någon	  förklaring	  om	  vad	  det	  är	  som	  inte	  
stämmer	  med	  min	  studentexamen	  eller	  vad	  det	  är	  jag	  behöver	  uppfylla	  för	  att	  vidareutbilda	  
mig	  i	  Sverige.	  	  
	  

Ett	  år	  efter	  ankomsten	  till	  Sverige	  startade	  jag	  startat	  en	  egen	  firma	  med	  konsultverksamhet	  
inom	  miljöteknik,	  området	  jag	  jobbade	  med	  innan	  jag	  kom	  hit.	  Men	  det	  var	  främst	  tyska	  
företag	  som	  efterfrågade	  mina	  kunskaper.	  Det	  tog	  cirka	  ett	  år	  från	  starten	  innan	  jag	  fick	  min	  
första	  svenska	  kund.	  
	  

När	  jag	  inte	  fick	  tillräckligt	  med	  uppdrag	  fick	  jag	  jobb	  som	  lärare	  i	  tyska	  på	  en	  friskola	  och	  det	  
gjorde	  jag	  vid	  sidan	  av	  min	  firma.	  I	  kontakten	  med	  eleverna	  lärde	  jag	  mig	  ännu	  bättre	  
svenska.	  Efter	  sju	  år	  i	  Sverige	  har	  jag	  utvecklat	  min	  verksamhet	  och	  omvandlat	  enskild	  firma	  
till	  ett	  aktiebolag	  där	  jag	  jobbar	  än	  i	  idag.	  
	  

Jadwiga,	  Frändefors	  
Jadwiga	  gifte	  sig	  med	  en	  svensk	  och	  kom	  till	  Sverige	  från	  Tyskland	  för	  18	  år	  sedan	  
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VI	  ÄR	  ÄNDÅ	  KVAR	  I	  SVERIGE	  
	  

Jag	  kom	  som	  gäststudent	  till	  Sverige.	  Jag	  gick	  en	  väldigt	  bra	  kurs	  i	  svenska	  för	  akademiker.	  	  
Man	  borde	  återinföra	  preparandutbildningen	  på	  Stockholms	  universitet.	  
	  

Bra	  utbildning	  och	  svenska	  kompisar	  är	  vägen	  till	  arbetslivet	  och	  ett	  socialt	  sammanhang.	  
Språket	  och	  kunskap	  om	  kulturen	  och	  landets	  historia	  är	  grundläggande	  nycklar	  för	  att	  
kunna	  trivas	  i	  ett	  nytt	  land.	  	  
	  

Kom	  ihåg	  att	  alla	  vi	  som	  bestämt	  oss	  för	  att	  vara	  kvar	  i	  Sverige	  just	  är	  kvar	  i	  Sverige.	  Det	  
säger	  ändå	  någonting.	  Men	  vi	  har	  också	  ett	  ansvar	  för	  att	  det	  ska	  fungera.	  Man	  får	  ta	  seden	  
dit	  man	  kommer.	  Respektera,	  men	  samtidigt	  ställa	  krav.	  	  
	  
Kvinna,	  Stockholm	  
Kom	  till	  Sverige	  för	  att	  studera	  för	  22	  år	  sedan	  

	  
	  
MIN	  FRAMTID	  ÄR	  VERKLIGEN	  OKLAR	  

	  

SFI-‐kurserna	  har	  stora	  problem.	  Om	  man	  skulle	  be	  invandrarna	  om	  lösningar	  skulle	  det	  bli	  
bättre.	  Svenska	  språket	  har	  varit	  mycket	  svårt	  för	  mig,	  trots	  att	  jag	  jobbar	  hårt	  varje	  dag.	  	  
	  

Det	  är	  väldigt	  sällan	  det	  händer	  att	  man	  befinner	  i	  en	  svensk	  miljö	  och	  pratar	  svenska.	  De	  
flesta	  invandrare	  har	  kontakt	  med	  personer	  som	  pratar	  samma	  språk.	  De	  första	  åren	  var	  
mycket	  svåra	  och	  jag	  jobbade	  hårt	  för	  att	  få	  koll	  på	  läget.	  
	  

För	  ungefär	  en	  månad	  sedan	  var	  det	  på	  nyheterna	  att	  Arbetsförmedlingen	  lämnade	  tillbaka	  
två	  miljarder	  till	  staten,	  pengar	  som	  skulle	  användas	  för	  att	  satsas	  på	  invandrare	  och	  stödja	  
dem	  till	  att	  komma	  in	  på	  arbetsmarknaden.	  Detta	  medan	  jag	  som	  invandrare	  har	  stort	  behov	  
av	  stöd	  för	  att	  komma	  in	  på	  arbetsmarknaden.	  	  
	  
Det	  är	  många	  invandrare	  som	  vill	  vara	  goda	  individer	  i	  samhället	  men	  som	  inte	  får	  något	  
stöd.	  
	  

Nu	  är	  det	  några	  månader	  sedan	  jag	  började	  jobba	  på	  en	  TV-‐kanal,	  men	  det	  är	  bara	  praktik.	  
Min	  framtid	  är	  verkligen	  oklar	  och	  det	  gör	  mig	  stressad.	  Boende	  är	  inget	  man	  vill	  prata	  om.	  
Svenskarna	  själva	  är	  missnöjda,	  vad	  ska	  då	  invandrarna	  säga?	  
	  

Heydar,	  Spånga	  
Heydar	  kom	  som	  flykting	  från	  Iran	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  fyra	  år	  
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DE	  SÄGER	  ATT	  DET	  ÄR	  BÄTTRE	  ÄN	  VANLIGA	  SKOLOR	  

Jag	  gick	  yrkesinriktad	  SFI	  för	  ingenjörer.	  De	  säger	  att	  det	  är	  bättre	  än	  vanliga	  SFI-‐skolor	  och	  
genom	  den	  här	  skolan	  fick	  jag	  mitt	  nya	  jobb.	  Det	  var	  bra	  för	  mig.	  	  

Jag	  är	  tacksam.	  Jag	  fick	  jobb	  efter	  bara	  några	  månader.	  Om	  jag	  hade	  gått	  en	  annan	  skola	  
skulle	  jag	  inte	  ha	  det	  här	  jobbet.	  Jag	  önskar	  att	  fler	  fick	  samma	  chans.	  

Pierre,	  Stockholm	  
Pierre	  kom	  från	  Syrien	  till	  Sverige.	  	  
	  
I	  Stockholms	  län	  erbjuder	  över	  80	  procent	  av	  kommunerna	  SFI	  för	  akademiker	  och	  över	  60	  
procent	  erbjuder	  SFI	  med	  yrkesinriktning.	  Totalt	  är	  det	  bara	  mellan	  20	  respektive	  30	  procent	  
av	  landets	  kommuner	  som	  erbjuder	  akademisk	  respektive	  yrkesinriktad	  SFI.	  (Reds.	  Anm.)	  
	  

JAG	  VILL	  BLI	  BYGGINGENJÖR	  OM	  JAG	  KAN	  
	  

Jag	  tänker	  att	  det	  kommer	  bli	  bra	  i	  framtiden.	  Jag	  önskar	  och	  hoppas	  att	  bli	  bussförare,	  
men	  man	  vet	  aldrig	  vad	  som	  händer.	  Jag	  har	  haft	  tur	  som	  kommit	  in	  här.	  Om	  jag	  klarar	  
svenskan	  så	  går	  jag	  vidare	  till	  nästa	  steg.	  Om	  jag	  klarar	  det	  får	  jag	  ett	  körkort	  för	  buss.	  
Kanske	  jobb.	  Jag	  tror	  att	  man	  skulle	  trivas	  om	  man	  blev	  bussförare.	  
	  

Jag	  har	  ingen	  utbildning	  från	  Afghanistan.	  Min	  pappa	  dog	  när	  jag	  var	  fem	  år	  och	  jag	  började	  
jobba	  när	  jag	  var	  nio	  år.	  Vi	  flydde	  till	  Iran	  när	  jag	  var	  14	  år,	  för	  en	  granat	  slog	  ner	  i	  vårt	  hem	  
och	  skadade	  min	  syster.	  Jag	  var	  14	  år	  när	  jag	  började	  i	  byggbranschen.	  Första	  dagen	  jag	  åkte	  
dit	  kunde	  jag	  ingenting.	  Jag	  fick	  mindre	  lön	  än	  de	  andra,	  men	  jag	  accepterade	  det.	  Efter	  
några	  år	  blev	  jag	  plattsättare	  och	  målare.	  
	  

Vi	  fick	  komma	  till	  Sverige	  för	  att	  min	  syster	  var	  skadad.	  Men	  jag	  hade	  ingen	  utbildning	  inom	  
bygg.	  Jag	  jobbade	  med	  städ	  och	  på	  lager.	  Man	  lyfte	  tunga	  grejer,	  sprang	  och	  stressade.	  Upp	  
och	  ner,	  upp	  och	  ner,	  plocka	  från	  facket	  till	  pallen	  och	  plasta.	  Jag	  har	  haft	  över	  20	  jobb	  här.	  
	  

Nu	  har	  jag	  har	  ont	  i	  ryggen,	  knä	  och	  nacke.	  När	  man	  blir	  gammal	  äldre	  orkar	  man	  inte	  bära,	  
därför	  har	  jag	  planerat	  att	  jag	  ska	  bli	  bussförare.	  Och	  det	  är	  bra	  för	  mig.	  Jag	  arbetar	  extra	  på	  
lager	  på	  kvällar	  och	  helger	  för	  jag	  har	  en	  familj	  att	  försörja.	  	  
	  

Men	  jag	  har	  mycket	  erfarenhet	  av	  bygg.	  I	  framtiden	  vill	  jag	  bli	  byggingenjör,	  om	  jag	  kan.	  
	  

Eidmohammed,	  Stockholm	  
Eidmohammed	  kom	  som	  flykting	  Iran	  till	  Sverige.	  Han	  går	  yrkesinriktad	  SFI	  för	  
busschaufförer.	  
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JAG	  KÄNNER	  MIG	  OROLIG	  

Jag	  har	  arbetat	  som	  veterinär	  i	  17	  år.	  En	  terroristgrupp	  tog	  över	  kliniken	  där	  jag	  jobbade.	  
Jag	  tänkte	  ”Vad	  ska	  jag	  göra?”	  	  

Jag	  diskuterade	  med	  min	  fru	  och	  med	  mina	  barn	  och	  alla	  bestämde	  att	  jag	  skulle	  flytta	  hit.	  
Jag	  går	  SFI	  nu.	  Jag	  vill	  fortsätta	  jobba	  som	  veterinär	  här,	  när	  jag	  kompletterat	  min	  utbildning.	  
Och	  att	  min	  familj	  ska	  komma.	  

Men	  när	  jag	  har	  slutat	  studera	  på	  universitet,	  vad	  ska	  jag	  göra	  då?	  Finns	  det	  arbete?	  Jag	  
känner	  mig	  orolig.	  	  

Ali,	  Trelleborg	  
Ali	  kom	  från	  Syrien	  till	  Trelleborg.	  	  
	  
Trelleborg	  är	  en	  av	  de	  skånska	  kommuner	  som	  varken	  har	  någon	  yrkesinriktad	  SFI	  eller	  en	  
särskild	  SFI	  för	  de	  med	  akademisk	  utbildning.	  (Reds.	  Anm.)	  
	  

	  
I	  OCH	  FÖR	  SIG	  ÄR	  MIN	  SVENSKA	  INTE	  SÅ	  DÅLIG	  NU	  

	  

Skolan	  är	  bra	  men	  det	  tar	  lång	  tid	  att	  lära	  sig	  språket.	  Huvudanledningen	  är	  att	  vi	  bara	  lär	  
oss	  teoretiskt.	  Det	  vore	  bättre	  om	  vi	  praktiserade	  samtidigt,	  som	  en	  språkpraktik.	  	  
	  

För	  mig	  har	  engelska	  fungerat	  bra	  för	  att	  sköta	  mina	  ärenden.	  Men	  att	  kunna	  språket	  är	  den	  
viktigaste	  faktorn.	  Därför	  är	  det	  dåligt	  för	  både	  individen	  och	  samhället	  när	  det	  tar	  lång	  tid	  
att	  lära	  sig	  språket.	  I	  och	  för	  sig	  är	  min	  svenska	  inte	  så	  dålig	  nu.	  
	  

Jag	  tycker	  att	  alla	  arbetsgivare	  borde	  samarbeta	  med	  Arbetsförmedlingen	  för	  att	  anställa	  
personal.	  Efter	  en	  utredning	  kunde	  Arbetsförmedlingen	  föreslå	  personal.	  Det	  vore	  bra	  för	  
personer	  som	  sökt	  arbete	  länge	  utan	  att	  hitta	  ett	  jobb.	  Och	  för	  Arbetsförmedlingen,	  som	  
ibland	  anställer	  arbetskraft	  som	  inte	  visat	  sig	  vara	  det	  de	  ville	  ha.	  
	  

När	  jag	  kom	  till	  Sverige	  förväntade	  jag	  mig	  ett	  lugnt	  och	  tryggt	  liv.	  Att	  hitta	  bostad	  är	  ett	  
problem	  jag	  fortfarande	  slåss	  med.	  
	  

Sam,	  Göteborg	  
Sam	  kom	  som	  flykting	  från	  Iran	  till	  Sverige	  
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DET	  VORE	  BRA	  MED	  FLER	  ENGELSKA	  SKOLOR	  FÖR	  SÅDANA	  SOM	  JAG	  
	  
Wow,	  vart	  ska	  jag	  ens	  börja?	  Jag	  älskar	  Sverige,	  missförstå	  mig	  inte,	  men	  språkbarriären	  
suger.	  De	  flesta	  svenskar	  pratar	  inte	  engelska	  så	  jag	  kan	  inte	  riktigt	  kommunicera	  med	  
dem,	  även	  om	  jag	  skulle	  vilja.	  	  
	  

Jag	  är	  fortfarande	  osäker	  på	  min	  svenska	  grammatik	  så	  jag	  vågar	  inte	  prata	  svenska	  förutom	  
med	  mina	  klasskompisar	  som	  går	  samma	  kurs.	  De	  förstår	  att	  det	  är	  okej	  att	  göra	  fel.	  Jag	  ville	  
få	  många	  svenska	  vänner,	  men	  jag	  insåg	  att	  svenskar	  är	  väldigt	  reserverade.	  
	  

Det	  här	  med	  utbildning	  är	  så	  jobbigt.	  Jag	  är	  18	  och	  jag	  har	  inte	  ens	  börjat	  högstadiet	  och	  det	  
suger	  verkligen.	  Jag	  skyller	  inte	  på	  någon.	  Men	  det	  vore	  bra	  med	  fler	  engelska	  skolor	  för	  
sådana	  som	  jag,	  som	  invandrade	  från	  ett	  engelskspråkigt	  land.	  
	  

Trots	  allt	  älskar	  jag	  det	  här	  landet.	  Det	  har	  gett	  mig	  så	  många	  möjligheter.	  Jag	  bor	  i	  Rinkeby,	  
men	  folk	  kallar	  det	  Mogadishu	  eftersom	  det	  bor	  så	  många	  somalier	  här.	  Jag	  gillar	  det	  
förutom	  att	  det	  är	  så	  många	  ungdomar	  som	  hänger	  i	  tunnelbanan	  på	  natten	  och	  håller	  på	  
med	  droger.	  	  
	  

Men	  livet	  är	  bra	  här.	  Jag	  är	  tacksam	  över	  att	  bo	  i	  ett	  land	  som	  kämpar	  mot	  rasism.	  Och	  
religion	  är	  inte	  en	  så	  stor	  grej	  för	  svenskar.	  
	  

Layla,	  Stockholm	  
Layla	  kom	  som	  flykting	  från	  Somalia	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  två	  år	  
	  

	  
JAG	  VILL	  PRAKTISERA	  
	  

Jag	  trodde	  jag	  skulle	  hitta	  min	  väg	  så	  fort	  här	  i	  Sverige.	  Men	  jag	  studerar	  bara	  svenska	  och	  
jag	  kan	  inte	  bestämma	  vad	  jag	  ska	  göra.	  
	  

Jag	  är	  nöjd	  med	  skolan.	  Mina	  lärare	  är	  snälla.	  Men	  jag	  önskar	  det	  fanns	  möjlighet	  att	  
förbättra	  mitt	  språk.	  Till	  exempel	  vill	  jag	  praktisera	  men	  jag	  kunde	  inte	  hitta	  någon	  ledig	  
plats.	  Arbetsförmedlingen	  kunde	  inte	  hjälpa	  mig	  eftersom	  jag	  inte	  är	  arbetslös	  och	  studerar.	  
	  

Alla	  invandrare	  måste	  försöka	  lära	  sig	  svenska.	  Vi	  måste	  visa	  svenskar	  att	  vi	  respekterar	  
deras	  kultur.	  Det	  är	  viktigt	  att	  vi	  försöker	  komma	  nära	  kulturen	  och	  språket	  är	  första	  steget.	  
	  

Kvinna,	  Västerås	  
Gifte	  sig	  med	  en	  svensk	  och	  kom	  till	  Sverige	  från	  Iran	  för	  ett	  år	  sedan	  
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JAG	  MINNS	  FORTFARANDE	  DOFTEN	  AV	  PINGISLOKALEN	  
	  

Redan	  när	  jag	  kom	  hit	  som	  13-‐åring	  fick	  jag	  börja	  gå	  i	  en	  skola	  för	  att	  lära	  mig	  svenska.	  
Men	  skolan	  låg	  alltså	  aldrig	  i	  en	  riktig	  skola	  utan	  var	  ibland	  en	  källarlokal	  på	  förläggningen,	  
ibland	  lite	  bättre	  lokaler,	  men	  aldrig	  i	  anslutning	  till	  en	  riktig	  skola.	  Vi	  var	  förvisade	  till	  att	  
umgås	  med	  varandra	  och	  aldrig	  träffa	  svenska	  barn.	  	  
	  
En	  gång	  kommer	  jag	  ihåg	  att	  vi	  skulle	  få	  spela	  pingis	  och	  lokalen	  vår	  ”skola”	  låg	  i	  hade	  inget	  
utrymme	  för	  det.	  Då	  vi	  fick	  låna	  byns	  skolas	  pingislokal.	  Det	  var	  den	  bästa	  dagen.	  Jag	  
kommer	  fortfarande	  ihåg	  känslan	  av	  att	  få	  vandra	  in	  och	  se	  hur	  en	  riktig	  skola	  såg	  ut	  inifrån.	  
Hur	  svenskarna	  hade	  det,	  att	  försöka	  få	  ögonkontakt	  med	  någon	  och	  kanske	  upprätta	  en	  
kontakt,	  och	  doften	  av	  pingislokalen.	  	  
	  

När	  jag	  hade	  lärt	  mig	  hyfsat	  bra	  svenska,	  började	  jag	  tjata	  på	  min	  svensklärare	  om	  att	  få	  
praktisera	  på	  en	  svensk	  skola.	  Jag	  hade	  inte	  fått	  uppehållstillstånd	  och	  var	  därmed	  
portförbjuden	  från	  riktig	  skola.	  Efter	  en	  lång	  tids	  tjatande	  lyckades	  jag	  få	  min	  lärare	  att	  
försöka	  få	  in	  mig	  tillfälligt	  i	  en	  åtta,	  det	  var	  ett	  år	  under	  min	  ålder	  då.	  	  
	  

”Praktiken"	  i	  denna	  åtta	  gick	  ut	  på	  att	  jag	  helt	  enkelt	  skulle	  vara	  elev	  och	  se	  hur	  det	  fungerar	  
i	  en	  svensk	  skola,	  vara	  ganska	  passiv	  och	  lyssna.	  Men	  jag	  såg	  det	  som	  min	  chans	  och	  var	  allt	  
annat	  än	  passiv.	  Jag	  jobbade,	  läste	  och	  jag	  pratade.	  På	  kvällarna	  lyssnade	  jag	  på	  radio	  och	  
upprepade	  vad	  som	  sades	  för	  att	  träna	  på	  uttal.	  	  
	  
Mina	  framfötter	  syntes	  lång	  väg,	  jag	  skulle	  bara	  inte	  tillbaka	  till	  hemska	  källarlokalerna.	  Sen	  
återvände	  jag	  aldrig	  mer	  till	  flyktingskolan.	  
	  

Men	  jag	  var	  ganska	  trött	  på	  att	  hela	  tiden	  blotta	  framfötterna	  när	  jag	  hade	  avslutat	  
gymnasiet.	  Jag	  kände	  mig	  diskriminerad.	  Jag	  var	  trött	  på	  att	  alltid	  behöva	  bokstavera	  mitt	  
namn	  och	  ändå	  alltid	  få	  det	  felstavat,	  att	  känna	  att	  jag	  får	  ta	  slitjobb	  för	  att	  de	  bättre	  jobben	  
alltid	  gick	  till	  de	  svenska	  kompisarna.	  	  
	  

Så	  jag	  började	  studera	  i	  England	  där	  jag	  stärktes	  i	  min	  svenska	  identitet.	  Sedan	  jag	  
färdigutbildad	  kom	  tillbaka	  till	  Sverige	  har	  det	  bara	  rullat	  på.	  Jag	  har	  i	  stort	  sett	  aldrig	  varit	  
utan	  jobb.	  Även	  om	  jag	  fortfarande	  får	  bokstavera	  mitt	  namn	  känns	  det	  inte	  speciellt	  
jobbigt.	  
	  

Kvinna,	  Linköping	  
Kom	  som	  flykting	  från	  Serbien	  till	  Sverige	  för	  22	  och	  ett	  halvt	  år	  sedan	  
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SJÄLVA	  GREJEN	  ÄR	  ATT	  STRÄVA	  EFTER	  MÅLET	  
	  

Jag	  vet	  hur	  svårt	  det	  är	  att	  komma	  till	  nytt	  land	  med	  helt	  nytt	  språk.	  Men	  jag	  hade	  en	  
tanke	  som	  jag	  bar	  med	  mig	  hela	  tiden:	  om	  man	  vill	  åstadkomma	  någonting	  speciellt	  så	  är	  
språket	  inget	  hinder.	  
	  

Det	  gick	  snabbt	  att	  komma	  igång	  med	  SFI.	  Jag	  ville	  bara	  lära	  mig	  språket	  snabbt	  för	  att	  kunna	  
kommunicera	  med	  andra	  och	  få	  ett	  jobb.	  Ett	  tips	  är	  att	  vara	  aktiv	  och	  göra	  det	  man	  ska.	  	  
	  
Efter	  åtta	  månader	  fick	  jag	  jobb	  som	  studiehandledare	  och	  det	  jobbar	  jag	  fortfarande	  med	  
på	  heltid.	  Det	  bästa	  med	  att	  jobba	  på	  skola	  är	  att	  man	  lär	  sig	  något	  varje	  dag	  och	  jag	  trivs	  
jättebra.	  
	  

Min	  berättelse	  är	  inte	  mer	  speciell	  än	  andras.	  Jag	  kom	  som	  kvotflykting,	  så	  jag	  kunde	  slippa	  
väntetid	  att	  få	  besked	  som	  många	  andra	  gör.	  Precis	  efter	  jag	  kom	  hit	  började	  jag	  att	  fokusera	  
på	  att	  lära	  mig	  det	  jag	  skulle	  och	  få	  ett	  jobb	  så	  att	  jag	  skulle	  kunna	  försörja	  mig.	  	  
	  
Själva	  grejen	  är	  att	  sträva	  efter	  målet.	  Då	  når	  man	  det	  man	  vill	  hur	  som	  helst.	  Inget	  är	  
omöjligt	  och	  man	  får	  kämpa	  på	  sitt	  sätt.	  	  Jag	  vet	  ju	  inte	  hur	  det	  kommer	  bli	  i	  framtiden.	  Men	  
det	  kan	  man	  inte	  klaga	  på.	  
	  

Mohamed,	  Krokom	  
Mohamed	  om	  som	  flykting	  från	  Eritrea	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  två	  år	  	  
	  
	  

HAR	  NU	  BEHÖRIGHET	  TILL	  GYMNASIET	  
	  
I	  Teheran	  tvingades	  jag	  sluta	  skolan	  som	  tolvåring	  för	  att	  jobba	  och	  sy	  läderväskor.	  Jag	  
jobbade	  varje	  dag	  från	  klockan	  sju	  på	  morgonen	  till	  tio	  på	  kvällen.	  
	  
Det	  var	  mycket	  tråkigt,	  det	  ville	  jag	  inte	  mer.	  Då	  tänkte	  jag	  att	  jag	  kommer	  att	  fixa	  ett	  nytt	  
liv.	  Här	  i	  Sverige	  har	  jag	  bara	  fokuserat	  på	  skolan,	  att	  läsa	  och	  lyssna	  på	  lärare.	  
Jag	  har	  gått	  ett	  år	  i	  grundskolan	  och	  sedan	  gymnasieskolans	  språkintroduktion.	  
	  
Nu	  har	  jag	  godkänt	  i	  nio	  ämnen	  och	  kan	  börja	  gymnasiet	  till	  hösten.	  Målet	  är	  att	  komma	  in	  
på	  elprogrammet.	  Jag	  skulle	  ändå	  gärna	  se	  att	  man	  fick	  studera	  svenska	  mer	  integrerat	  med	  
andra	  svensktalande	  elever	  på	  skolan.	  Då	  tror	  jag	  att	  man	  skulle	  man	  lära	  sig	  svenska	  
snabbare	  än	  på	  språkintroduktionen.	  
	  
Jamshid,	  Stockholm	  
Jamshid	  kom	  som	  ensamkommande	  flyktingbarn	  från	  Afghanistan	  för	  två	  år	  sedan	  
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DET	  ÄR	  SVÅRT	  MED	  ALLA	  ELEVER	  BLANDADE	  
	  

Vi	  är	  nöjda	  med	  våra	  lärare.	  Men	  vi	  har	  bara	  sex	  lärare	  på	  hela	  skolan.	  I	  en	  klass	  är	  vi	  
kanske	  34	  elever	  och	  det	  är	  jättesvårt	  för	  läraren	  att	  hjälpa	  alla.	  
	  

Jag	  studerade	  ekonomi	  och	  har	  en	  magisterexamen	  i	  financial	  management	  från	  Damaskus	  
universitet.	  Jag	  har	  bland	  annat	  jobbat	  på	  bank.	  Nu	  studerar	  jag	  SFI.	  
	  

När	  nya	  elever	  kommer	  till	  skolan	  kommer	  de	  direkt	  till	  svenskakursen,	  direkt	  med	  de	  gamla	  
eleverna.	  Det	  är	  jättesvårt	  med	  alla	  elever	  blandade,	  det	  går	  inte	  snabbt.	  
	  

Fadi,	  Åmål	  
Fadi	  kom	  från	  Syrien	  till	  Sverige	  för	  ett	  år	  sedan	  
	  
	  
	  

GAPET	  MELLAN	  INVANDRARE	  OCH	  SVENSKAR	  BLEV	  TYDLIGT	  
	  

Skolan	  är	  det	  första	  stället	  där	  en	  utlänning	  skulle	  kunna	  lära	  känna	  svenskar,	  men	  tyvärr	  
är	  skolorna	  i	  Sverige	  ett	  ställe	  där	  bara	  utlänningar	  lär	  känna	  varandra.	  I	  så	  fall	  kan	  man	  
skoja	  och	  säga	  att	  vår	  arabiska	  blir	  bättre	  än	  vår	  svenska.	  	  
	  

Man	  blandar	  utbildade	  personer	  med	  de	  som	  inte	  kan	  läsa.	  I	  klassrummen	  finns	  det	  ingen	  
disciplin.	  Det	  har	  blivit	  en	  plats	  för	  politiska	  eller	  religiösa	  diskussioner	  eller	  ett	  ställe	  för	  
telefonsamtal	  och	  tröst	  med	  familjemedlemmar	  i	  Syrien	  eller	  Irak.	  
	  

Jag	  har	  varit	  i	  Europa	  sedan	  1995	  och	  har	  bott	  bland	  annat	  i	  Tyskland,	  Holland	  och	  Belgien.	  
Jag	  har	  fått	  erfara	  hur	  man	  bemöter	  invandrare	  i	  olika	  länder.	  Det	  första	  som	  blev	  tydligt	  för	  
mig	  efter	  att	  jag	  kommit	  till	  Sverige	  var	  det	  stora	  gapet	  mellan	  invandrare	  och	  svenskar.	  Det	  
här	  djupa	  gapet	  blev	  ett	  stort	  hinder	  för	  mig	  att	  få	  ett	  arbete	  som	  jag	  var	  intresserad	  av.	  	  
	  
Det	  är	  som	  monopol	  på	  vissa	  yrken.	  Kontakter	  och	  det	  vi	  kallar	  för	  svågerpolitik	  är	  ytterligare	  
en	  anledning.	  	  Det	  fick	  mig	  tyvärr	  att	  tappa	  entusiasmen	  för	  att	  lära	  känna	  samhället	  jag	  
lever	  i.	  Att	  inte	  bli	  accepterad	  av	  det	  svenska	  samhället	  har	  fått	  mig	  att	  komma	  närmare	  
mina	  landsmän.	  	  
	  

Paolo,	  Åmål	  
Paolo	  kom	  som	  anhörig	  flykting	  till	  Sverige	  och	  har	  varit	  här	  i	  tre	  år	  
	  



 25 

	  
DET	  FINNS	  EN	  OFÖRSTÅELSE	  FÖR	  ANDRAS	  UTBILDNING	  
	  

Jag	  började	  lära	  mig	  själv	  språket,	  då	  det	  var	  fem	  månaders	  väntelista	  på	  SFI.	  Jag	  var	  
gravid	  och	  skulle	  föda	  barn	  fem	  månader	  senare,	  så	  jag	  hann	  bara	  gå	  fem	  dagar	  på	  kursen	  
innan	  vår	  dotter	  föddes.	  Jag	  lärde	  mig	  själv	  språket	  gradvis,	  men	  det	  var	  väldigt	  svårt	  
eftersom	  jag	  jobbade	  heltid	  och	  hade	  hem	  och	  barn	  att	  sköta.	  
	  

Jag	  har	  jobbat	  för	  flera	  multinationella	  företag	  i	  Sverige.	  Det	  är	  lättare	  att	  få	  jobb	  på	  
engelskspråkiga	  företag.	  Det	  är	  väldigt	  mycket	  diskriminering	  mot	  utlänningar	  på	  
arbetsmarknaden,	  även	  för	  vita	  européer	  som	  jag.	  Men	  människor	  från	  Afrika	  eller	  
mellanöstern	  möter	  ännu	  större	  problem	  än	  jag.	  	  
	  

Arbetsförmedlingen	  är	  helt	  hopplös.	  Det	  är	  mer	  ett	  hinder	  än	  en	  hjälp	  när	  det	  kommer	  till	  att	  
hitta	  ett	  jobb.	  Som	  tur	  är	  har	  jag	  klarat	  av	  det	  utan	  dem.	  
	  

En	  särskild	  frustration	  för	  många	  akademiker	  i	  Sverige,	  är	  oförståelsen	  för	  andras	  
universitetssystem.	  På	  Arbetsförmedlingen	  blir	  du	  hela	  tiden	  ombedd	  att	  ge	  förklaringar	  om	  
din	  universitetsutbildning.	  Det	  känns	  nedvärderande.	  
	  

Jag	  mötte	  min	  man	  som	  är	  svensk	  när	  jag	  jobbade	  på	  Irland.	  Efter	  flera	  år	  på	  Irland	  ville	  han	  
återvända	  till	  Sverige.	  Så	  efter	  lite	  övertalning	  flyttade	  jag	  hit.	  Det	  har	  varit	  väldigt	  jobbigt.	  
Jag	  skulle	  inte	  rekommendera	  någon	  att	  göra	  det	  här.	  Flytta	  till	  Sverige	  eller	  något	  annat	  
land	  där	  du	  inte	  kan	  språket.	  Jag	  önskar	  det	  inte	  min	  värsta	  fiende.	  	  
	  

Kvinna,	  Uppsala	  
Gifte	  sig	  med	  en	  svensk	  och	  kom	  till	  Sverige	  från	  England	  för	  15	  år	  sedan	  
	  

	  
	  
VAD	  SKA	  VI	  GÖRA	  DÄR?	  
	  

Min	  pappa	  bodde	  i	  Sverige	  så	  en	  dag	  ringde	  han	  mig	  och	  sa:	  ni	  ska	  komma	  till	  Sverige.	  	  
Jag	  sa:	  vad	  ska	  vi	  göra	  där?	  Och	  jag	  fick	  inget	  svar.	  Jag	  går	  i	  skolan	  nu	  och	  det	  går	  bra.	  
	  

Abdirizak,	  Göteborg	  
Abdirizak	  kom	  som	  flykting	  från	  Somalia	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  två	  år	  
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UNDER	  GYMNASIET	  TRÄFFADE	  JAG	  MIN	  DRÖMTJEJ	  
	  

Jag	  började	  med	  att	  lära	  mig	  svenska	  i	  en	  så	  kallad	  förberedelseklass,	  därefter	  slussades	  
jag	  in	  i	  en	  svensk	  klass.	  Det	  var	  svårt	  i	  början	  men	  jag	  hade	  viljan	  att	  klara	  det.	  	  
	  

Jag	  läste	  på	  gymnasiet	  och	  sedan	  vidareutbildade	  jag	  mig	  på	  en	  högskola.	  Jag	  jobbar	  som	  
programansvarig	  på	  ett	  gymnasium	  i	  Herrljunga.	  Lösningen	  har	  varit	  viljan	  att	  lyckas	  och	  
hjälp	  hemifrån.	  Mina	  föräldrar	  hjälpte	  mig	  väldigt	  mycket.	  	  
	  

Under	  gymnasiet	  träffade	  jag	  min	  drömtjej,	  vi	  är	  gifta	  och	  väntar	  barn.	  Vill	  även	  tillägga	  att	  
hon	  är	  svensk.	  Vi	  köpte	  ett	  hus	  för	  ett	  år	  sedan	  och	  trivs	  jättebra.	  
	  

Jag	  hade	  helst	  sett	  att	  man	  lyfter	  upp	  oss	  om	  har	  lyckats.	  Det	  har	  varit	  väldigt	  mycket	  negativ	  
publicering	  som	  drar	  oss	  alla	  över	  en	  kam,	  som	  att	  vi	  invandrare	  är	  beroende	  av	  bidrag	  och	  
annat.	  
	  

Salwan,	  Borås	  
Salwan	  kom	  som	  flykting	  från	  Irak	  till	  Sverige	  för	  17	  år	  sedan	  
	  
	  

DET	  HAR	  VARIT	  BRA	  ATT	  LÄSA	  BARNBÖCKER	  
	  

Mitt	  hemland	  har	  jätteproblem.	  Det	  är	  ganska	  bra	  i	  Sverige.	  Jag	  tycker	  om	  Sverige.	  Jag	  bor	  i	  
Råneå.	  Jag	  studerar	  svenska	  på	  SFI	  och	  Hermods.	  Det	  har	  varit	  bra	  att	  dansa,	  sporta,	  lyssna	  
på	  musik,	  titta	  på	  TV	  och	  läsa	  barnböcker	  för	  att	  lära	  mig	  språket.	  	  
	  

Semhar,	  Luleå	  
Semhar	  kom	  som	  flykting	  från	  Eritrea	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  mindre	  än	  ett	  år	  

	  
	  
JAG	  SKA	  LÄRA	  MIG	  MER	  SVENSKA	  
	  

Jag	  har	  studerat	  på	  SFI.	  Jag	  ska	  lära	  mig	  mer	  svenska.	  Det	  är	  lösningen	  för	  mig,	  för	  jag	  pratar	  
inte	  bra	  svenska.	  Mina	  förväntningar	  är	  att	  få	  ett	  jobb.	  
	  

Man,	  Luleå	  
Kom	  som	  flykting	  från	  Burma	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  nio	  år	  

	  
	  



 27 

	  
ARBETE	  TILL	  VARJE	  PRIS	  
	  
Jag	  har	  efter	  11	  år	  i	  Sverige	  stora	  problem	  förstå	  svenska	  på	  grund	  av	  att	  Tyresö	  bara	  hade	  
ett	  mål:	  arbete	  till	  varje	  pris.	  Oavsett	  grundkunskaper	  i	  språket	  eller	  inte.	  Tyresö	  kommun	  
försökte	  få	  min	  man	  att	  betala	  vidareutbildning	  åt	  mig,	  varför?	  
	  
Jag	  fick	  aldrig	  lära	  mig	  språket	  ordentligt	  och	  i	  tillräcklig	  omfattning.	  Jag	  blev	  inskriven	  på	  SFI	  
Tyresö	  efter	  tre	  månader	  för	  att	  lära	  mig	  språket.	  Men	  lärare	  fick	  ägna	  tid	  åt	  andra	  elever	  
som	  inte	  hade	  något	  intresse	  av	  att	  lära	  sig.	  Istället	  för	  oss	  som	  ville.	  
	  

Jag	  hade	  inga	  förväntningar	  på	  Sverige.	  Jag	  levde	  för	  min	  man	  och	  min	  hörselskadade	  son.	  	  
Min	  son	  fick	  gå	  i	  ankomstklass	  i	  Tyresö	  gymnasium	  i	  1,5	  år,	  innan	  kommunen	  förstod	  att	  han	  
var	  hörselskadad.	  Då	  fick	  han	  börja	  i	  Alviksskolan.	  Det	  var	  förödande	  för	  sonen,	  han	  
förlorade	  mycket	  viktig	  tid	  som	  ligger	  honom	  i	  fatet	  än	  idag.	  
	  
Min	  man	  startade	  en	  restaurang	  som	  jag	  försökte	  driva.	  Vi	  fick	  sälja	  för	  att	  min	  man	  inte	  
orkade	  längre,	  hans	  taxibolag	  blev	  lidande.	  Min	  man	  och	  jag	  är	  övertygade	  om	  att	  lära	  sig	  
skriva,	  läsa	  och	  tala	  svenska	  är	  ett	  absolut	  måste	  för	  att	  kunna	  utföra	  ett	  arbete	  i	  Sverige.	  
Min	  man	  anställer	  inga	  transportörer	  som	  inte	  uppfyller	  språkkraven.	  
	  

Kvinna,	  Bandhagen	  
Gifte	  sig	  med	  en	  svensk	  och	  kom	  till	  Sverige	  från	  Thailand	  för	  11	  år	  sedan	  
	  

	  
	  
JAG	  HAR	  LÄRT	  MIG	  LÄSA	  OCH	  SKRIVA	  
	  

Det	  var	  krig.	  Jag	  förväntade	  mig	  att	  få	  hjälp.	  Jag	  har	  studerat	  på	  SFI	  och	  Hermods.	  Jag	  har	  lärt	  
mig	  läsa	  och	  skriva.	  
	  

Kvinna,	  Luleå	  
Kom	  som	  flykting	  från	  Namibia	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  tre	  år	  
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JAG	  TÄNKTE:	  SKA	  JAG	  BARA	  SITTA	  DÄR?	  
	  
I	  början	  var	  jag	  rädd.	  Jag	  kunde	  inte	  svenska	  och	  inte	  heller	  så	  bra	  engelska	  och	  tänkte	  "Ska	  
jag	  bara	  sitta	  där?"	  Men	  efter	  några	  dagar	  blev	  det	  bättre.	  
	  
Mehratab,	  Akalla	  
Mehretab	  går	  i	  förberedelsegruppen	  FG	  på	  Akalla	  grundskola	  och	  har	  ibland	  lektioner	  med	  
sin	  ordinarie	  högstadieklass.	  
	  

	  
	  
JAG	  TÄNKER	  KÄMPA	  HÅRT	  
	  
Jag	  vill	  bli	  läkare	  eller	  ingenjör.	  Jag	  har	  två	  år	  kvar	  och	  tänker	  kämpa	  hårt,	  så	  kanske	  det	  blir	  
lättare.	  
	  
Jennifer,	  Akalla	  
Jennifer	  gick	  i	  FG	  i	  Akallaskolan	  tidigare,	  men	  går	  numera	  i	  sin	  ordinarie	  niondeklass	  på	  
heltid.	  
	  

	  
ALLT	  BRA	  MEN	  SAKNAR	  ARBETE	  
	  
Sverige	  är	  mycket	  fint.	  Men	  jobb	  finns	  det	  inte.	  Körkort	  är	  mycket	  svårt	  att	  ordna.	  
	  
Nofal,	  Falkenberg	  
Nofal	  har	  flytt	  från	  Syrien	  och	  har	  varit	  ett	  år	  och	  sex	  månader	  i	  Sverige	  
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KAPITEL 3 
 

BOENDE	  
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JAG	  BOR	  MITT	  I	  SKOGEN	  
	  
Ingenting	  har	  gått	  bra.	  Jag	  bor	  i	  ett	  asylboende	  ute	  i	  skogen	  som	  ligger	  fem	  kilometer	  från	  
närmsta	  by	  och	  två	  kilometer	  från	  allmän	  väg.	  Nu	  har	  jag	  vistats	  här	  och	  väntat	  i	  sex	  
månader.	  	  
	  
Jag	  kom	  till	  Sverige	  för	  att	  arbeta.	  Men	  jag	  chockades	  av	  att	  jag	  bara	  är	  ett	  asylnummer	  och	  
att	  mina	  dagliga	  rättigheter	  inskränker	  sig	  till	  en	  maträtt	  och	  en	  säng.	  
	  
Den	  enda	  skola	  för	  svenskundervisning	  som	  jag	  har	  tillgång	  till	  består	  av	  frivilliga	  från	  kyrkan	  
som	  undervisar	  två	  timmar	  på	  fredagar.	  Efter	  sex	  månader	  har	  jag	  bara	  lärt	  mig	  några	  
enstaka	  ord	  på	  svenska.	  
	  
Jag	  undrar	  hur	  länge	  jag	  ska	  behöva	  vänta	  på	  att	  få	  uppehållstillstånd	  och	  hur	  jag	  sedan	  ska	  
kunna	  ordna	  en	  bostad.	  
	  

Sohaib,	  Mariannelund	  
Sohaib	  kom	  som	  flykting	  till	  Sverige	  för	  mindre	  än	  ett	  år	  sedan	  
	  
	  

JAG	  TÄNKER	  HELA	  TIDEN	  PÅ	  VART	  JAG	  SKA	  TA	  VÄGEN	  
	  
Resan	  till	  Sverige	  var	  mycket	  svår	  och	  liknade	  en	  dödsresa	  över	  havet	  ombord	  på	  
dödsbåtar.	  Det	  som	  jag	  lyckades	  uppnå	  var	  att	  få	  uppehållstillstånd	  och	  detta	  anser	  jag	  
vara	  den	  farligaste	  etappen	  i	  det	  här	  landet.	  Jag	  tror	  vilken	  annan	  etapp	  som	  helst	  kommer	  
att	  vara	  enkel.	  	  
	  
Men	  boendefrågan	  var	  mycket	  svår	  och	  det	  är	  ett	  stort	  problem	  som	  jag	  fortfarande	  har.	  	  
Jag	  känner	  mig	  hela	  tiden	  spänd	  och	  orolig	  eftersom	  jag	  inte	  är	  stadgad	  i	  en	  fast	  och	  
förutsägbar	  tillvaro.	  Jag	  tänker	  hela	  tiden	  på	  vad	  som	  kommer	  hända	  med	  boendefrågan	  och	  
vart	  jag	  ska	  ta	  vägen.	  Det	  skapar	  en	  psykisk	  trötthet	  och	  gör	  att	  jag	  inte	  kan	  sova	  på	  ett	  
normalt	  sätt.	  
	  
För	  min	  del	  var	  språket	  svårt	  i	  början	  eftersom	  det	  är	  ett	  helt	  nytt	  språk	  för	  mig	  att	  höra,	  
men	  därefter	  förvandlade	  jag	  språket	  till	  en	  hobby.	  Det	  har	  blivit	  en	  personlig	  utmaning	  för	  
mig	  och	  en	  beslutsamhet	  att	  lyckas	  i	  detta	  land.	  
	  
Kulud,	  Göteborg	  
Kulud	  kom	  som	  flykting	  från	  Syrien	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  ett	  år	  
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MAN	  MÅSTE	  BEVISA	  MER	  
	  
Jag	  har	  en	  bostad	  som	  jag	  är	  nöjd	  med.	  Men	  jag	  har	  behövt	  kämpa,	  vilket	  jag	  tror	  att	  
många	  med	  ett	  utländskt	  namn	  också	  får	  göra.	  	  
	  
Jag	  tog	  examen	  från	  en	  av	  Stockholms	  mest	  välrenommerade	  gymnasieskolor	  och	  fortsatte	  
utbilda	  mig	  till	  tandläkare.	  Jag	  jobbar	  som	  det	  idag.	  Men	  ofta	  är	  det	  att	  man	  måste	  bevisa	  
mer	  för	  en	  arbetsgivare	  eller	  hyresvärd	  bara	  på	  grund	  av	  sitt	  namn,	  sin	  hudfärg	  eller	  
brytning.	  	  
	  
Kvinna,	  Stockholm	  
Kom	  som	  flykting	  från	  Bosnien	  till	  Sverige	  för	  23	  år	  sedan	  
	  

	  
MAN	  BLIR	  LUGN	  OCH	  BEKVÄM	  AV	  EN	  LÄGENHET	  
	  
När	  jag	  kom	  till	  Sverige,	  och	  senare	  min	  familj,	  hade	  vi	  svårigheter	  att	  hitta	  en	  bostad.	  
Tillslut	  hittade	  vi	  en	  lägenhet	  i	  Linköping.	  Man	  blir	  lugn	  och	  bekväm	  när	  man	  har	  en	  
lägenhet.	  
	  
Vi	  pratade	  bara	  engelska	  när	  vi	  hamnade	  i	  Linköping.	  De	  flesta	  pratade	  engelska	  med	  oss.	  
Hur	  smälter	  man	  in	  i	  ett	  nytt	  samhälle	  utan	  språket?	  Det	  går	  inte	  tycker	  jag.	  SFI	  är	  bra	  men	  
det	  behöver	  förbättras.	  Det	  är	  ett	  problem	  att	  folk	  inte	  utnyttjar	  kursen	  och	  tiden.	  
	  
Raied,	  Linköping	  
Raied	  kom	  som	  flykting	  från	  Syrien	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  ett	  och	  ett	  halvt	  år	  
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BOSTADSFÖRETAG	  MÅSTE	  SLUTA	  VARA	  RÄDDA	  
	  
Vad	  beträffar	  bostadsfrågan	  så	  anser	  jag	  att	  det	  råder	  en	  mycket	  svår	  bostadskris.	  Det	  
liknar	  den	  situation	  som	  rådde	  i	  Syrien	  när	  man	  började	  ta	  emot	  irakiska	  flyktingar.	  Men	  
det	  är	  normalt.	  En	  stor	  invandringsvåg	  skapar	  många	  negativa,	  och	  även	  positiva	  effekter.	  	  
	  
Dock	  tror	  jag	  att	  det	  krävs	  stora	  insatser	  från	  regeringens	  och	  bostadsföretagens	  sida	  när	  det	  
gäller	  att	  ordna	  fler	  bostäder.	  Gällande	  bostadsföretagen	  så	  bör	  dessa	  försöka	  dämpa	  sin	  
rädsla	  för	  att	  inte	  ge	  nyanlända	  bostäder	  på	  grund	  av	  oro	  över	  att	  dessa	  inte	  ska	  kunna	  
betala	  sina	  hyror.	  Det	  är	  en	  felaktig	  inställning	  eftersom	  staten	  ger	  nyanlända	  pengar	  under	  
minst	  två	  år.	  	  
	  
Det	  här	  har	  lett	  till	  att	  invandrare	  har	  börjat	  hitta	  på	  olagliga	  metoder	  för	  att	  hitta	  en	  bostad.	  
Men	  jag	  anser	  att	  ett	  beslut	  från	  Försäkringskassan	  är	  en	  större	  garanti	  för	  bostadsföretagen	  
jämfört	  med	  ett	  arbetskontrakt.	  Ett	  arbete	  kan	  ju	  upphöra	  när	  som	  helst.	  
	  
Vad	  beträffar	  jobbsituationen	  så	  föredrar	  svenska	  företag	  att	  anställa	  svenskar.	  Det	  är	  en	  
normal	  företeelse	  och	  liknande	  saker	  händer	  i	  alla	  länder	  i	  världen.	  Dock	  tror	  jag	  att	  
Arbetsförmedlingen	  i	  flera	  kommuner	  i	  Sverige,	  bland	  annat	  Norrköping,	  brister	  i	  att	  hitta	  
fler	  arbetstillfällen.	  	  
	  
Vad	  beträffar	  utbildning	  så	  anser	  jag	  att	  den	  är	  undermålig.	  De	  flesta	  lärare	  behöver	  utbilda	  
sig	  i	  hur	  man	  bemöter	  invandrare.	  Min	  lärare	  var	  bara	  22	  år	  gammal,	  eller	  kanske	  lite	  äldre.	  
Hon	  svarade	  ofta	  ”Jag	  vet	  inte”.	  Hon	  kontaktade	  hela	  tiden	  en	  äldre	  kollega	  för	  att	  rådgöra	  
om	  flera	  saker.	  	  
	  
Hur	  som	  helst,	  språk	  och	  integration	  är	  inte	  omöjliga	  saker.	  Det	  är	  svåra	  saker,	  men	  inte	  
omöjliga.	  Jag	  har	  hittat	  flera	  sätt	  att	  komma	  i	  kontakt	  med	  svenskar	  för	  att	  lära	  mig	  hur	  de	  
uttalar	  saker	  och	  hur	  de	  använder	  ord	  och	  fraser.	  Jag	  uppskattar	  att	  jag	  förstår	  cirka	  90	  
procent	  när	  någon	  talar	  svenska	  med	  mig	  och	  jag	  uppskattar	  mitt	  talspråk	  till	  70	  procent.	  
Jag	  försöker	  hela	  tiden	  utvecklas.	  
	  
Jag	  avslutade	  precis	  en	  bussförarkurs	  och	  har	  nyligen	  fått	  jobb.	  Jag	  börjar	  i	  nästa	  månad.	  
Innan	  har	  jag	  gjort	  flera	  försök	  att	  jobba,	  på	  Coop	  och	  andra	  butiker.	  
	  
Nashaat,	  Norrköping	  
Nashaat	  kom	  som	  flykting	  från	  Syrien	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  två	  och	  ett	  halvt	  år	  
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DET	  HÄR	  TVINGAR	  BARA	  UT	  MIG	  I	  HAVET	  
	  
Bostadsmarknaden	  med	  första	  och	  andra	  hand,	  hyres-‐	  och	  bostadsrätt	  tog	  väldigt	  lång	  tid	  
för	  mig	  att	  förstå.	  Det	  fanns	  inga	  informationsutskick	  och	  med	  hjälp	  av	  hemsidorna	  
försökte	  jag	  förstå.	  Jag	  har	  fortfarande	  frågor.	  
	  
Det	  är	  mycket	  byråkrati	  och	  pappersvändande	  inom	  alla	  områden	  och	  svårt	  att	  få	  kontakt	  
och	  information	  av	  myndigheterna.	  Det	  gäller	  även	  vård,	  eller	  boka	  tid	  hos	  en	  läkare.	  SFI	  och	  
AF	  arbetar	  väldigt	  långsamt.	  	  
	  
Förutom	  mina	  studier	  så	  är	  jag	  musiker	  och	  har	  haft	  ett	  antal	  föreställningar.	  AF	  har	  aldrig	  
pratat	  med	  mig	  om	  deras	  kultur-‐	  och	  mediajobb,	  men	  förra	  veckan	  fick	  jag	  reda	  på	  att	  de	  har	  
någonting	  liknande	  för	  invandrare.	  
	  
Jag	  är	  beredd	  att	  springa	  maraton	  och	  det	  här	  tvingar	  bara	  ut	  mig	  i	  havet.	  De	  utnyttjar	  inte	  
en	  människa	  och	  dess	  potential.	  Att	  komma	  in	  i	  ett	  arbetslag	  eller	  musikbranschen	  känns	  lika	  
svårt	  som	  att	  komma	  med	  i	  maffian.	  Om	  man	  inte	  har	  kontakter	  eller	  känner	  till	  vägarna	  så	  
förvandlas	  man	  till	  en	  handikappad	  människa.	  
	  
Kvinna,	  Stockholm	  
Kom	  som	  anhörig	  flykting	  från	  Iran	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  fyra	  år	  
	  
	  
	  

MINA	  FÖRVÄNTNINGAR	  HAR	  FÖRSVUNNIT	  
	  
Jag	  bor	  fortfarande	  hemma	  hos	  min	  mor	  eftersom	  jag	  inte	  kan	  få	  ett	  hyreskontrakt	  som	  
arbetslös.	  
	  
Jag	  har	  varit	  arbetslös	  den	  större	  delen	  av	  min	  tid	  här	  i	  landet.	  Senaste	  perioden	  har	  pågått	  i	  
cirka	  åtta	  år.	  Jag	  hade	  stora	  förväntningar	  som	  försvunnit.	  Jag	  fick	  aldrig	  chansen	  att	  lära	  mig	  
svenska	  fullt	  ut.	  Därför	  har	  jag	  haft	  svårt	  att	  komma	  in	  i	  samhället	  på	  riktigt.	  	  
	  
Kvinna,	  Norrköping	  
Kom	  från	  Kina	  till	  Sverige	  tillsammans	  med	  sin	  familj	  för	  20	  år	  sedan	  	  
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FORTFARANDE	  RÄKNAS	  JAG	  INTE	  	  
	  
När	  jag	  studerade	  på	  SFI	  hade	  jag	  mycket	  svårt	  att	  hitta	  bostad.	  Att	  hitta	  jobb	  var	  inte	  
svårt	  men	  det	  tog	  lång	  tid.	  Efter	  att	  jag	  fick	  jobb	  så	  kunde	  jag	  köpa	  en	  bostad.	  	  
	  
Mina	  förväntningar	  på	  Sverige	  var	  höga	  då	  det	  är	  ett	  europeiskt	  land,	  men	  förväntningarna	  
sänktes	  hela	  tiden.	  SFI-‐kurserna	  är	  inte	  så	  bra.	  Det	  finns	  inte	  tillräckligt	  med	  resurser	  för	  att	  
hjälpa.	  Men	  jag	  har	  lyckats	  och	  anledningen	  var	  tillslut	  min	  utbildning.	  
	  
När	  det	  gäller	  sociala	  relationer	  känner	  jag	  att	  jag	  har	  långt	  avstånd	  till	  det	  svenska	  
samhället.	  Fortfarande	  räknas	  jag	  inte	  som	  en	  i	  samhället.	  Rasism	  är	  ett	  stort	  problem.	  
	  
Man,	  Stockholm	  
Kom	  som	  flykting	  från	  Iran	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  sex	  år	  

	  
	  
JAG	  HAR	  FLYTTAT	  SJU	  GÅNGER	  
	  
Jag	  trivs	  bra	  här	  i	  Sverige,	  och	  har	  lärt	  mig	  ganska	  mycket	  svenska.	  Men	  det	  är	  svårt	  att	  få	  
boende.	  Jag	  har	  flyttat	  sju	  gånger	  innan	  jag	  fick	  ett	  fast	  boende.	  
	  
Jag	  tycker	  också	  att	  det	  är	  för	  fritt	  för	  eleverna	  i	  skolan.	  Till	  exempel,	  hur	  kan	  elever	  få	  
använda	  mobilen	  på	  lektionen?	  På	  andra	  sätt	  har	  eleverna	  bra	  rättigheter	  i	  skolan.	  De	  har	  
gratis	  lunch	  och	  lärarna	  är	  mycket	  snälla.	  
	  
Kulturskillnaden	  gör	  att	  jag	  ibland	  känner	  mig	  dålig.	  Jag	  hoppas	  få	  mer	  kunskap	  om	  kultur	  i	  
Sverige.	  
	  	  
Kvinna,	  Kortedala	  
Kom	  från	  Kina	  till	  Sverige	  för	  att	  arbeta	  och	  har	  varit	  här	  i	  två	  år	  
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ALLT	  HÄNGER	  IHOP	  MED	  UNDERVISNINGSSYSTEMET	  
	  
Efter	  många	  svårigheter	  fick	  jag	  en	  bostad.	  Men	  bara	  på	  grund	  av	  sjukdom.	  Jag	  känner	  
många	  som	  efter	  en	  lång	  tid	  i	  Sverige	  och	  många	  år	  i	  bostadskön	  fortfarande	  inte	  kunnat	  
skaffa	  sig	  egen	  bostad.	  	  
	  
Det	  är	  konstigt	  hur	  det	  kan	  finnas	  personer	  som	  har	  bostäder	  till	  sitt	  förfogande	  utan	  att	  ha	  
behov	  av	  dem,	  och	  då	  hyr	  ut	  svart.	  För	  att	  få	  bostad	  krävs	  att	  man	  har	  ett	  jobb	  och	  för	  att	  få	  
ett	  jobb	  krävs	  att	  man	  pratar	  språket	  flytande.	  Allt	  hänger	  ihop	  med	  undervisningssystemet.	  
	  
Men	  språkundervisningen	  i	  Sverige	  har	  många	  fel.	  Kanske	  fungerade	  systemet	  förut	  då	  det	  
fanns	  fler	  jobb	  och	  invandrare	  snabbt	  kom	  in	  på	  arbetsmarknaden.	  Förhållandena	  för	  att	  
kunna	  hitta	  ett	  jobb	  i	  det	  här	  landet	  är	  lite	  för	  komplicerade.	  Arbetsgivarna	  försöker	  på	  
grund	  av	  de	  höga	  skatterna	  driva	  sina	  verksamheter	  med	  minimalt	  antal	  anställda.	  	  
	  
Jag	  har	  fortfarande	  inget	  jobb.	  De	  flesta	  jobb	  kräver	  att	  man	  har	  körkort.	  Jag	  har	  inte	  råd	  
med	  det.	  För	  vissa	  arbeten	  krävs	  att	  man	  har	  goda	  meriter	  från	  samma	  bransch.	  I	  det	  här	  
samhället	  måste	  jag	  börja	  om	  från	  början.	  Hur	  ska	  jag	  då	  kunna	  ha	  den	  erfarenheten?	  
	  
Masoomeh,	  Göteborg	  
Masoomeh	  kom	  som	  flykting	  från	  Iran	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  åtta	  år	  
	  
	  

	  
STORA	  PROBLEM	  MED	  LÄGENHET	  
	  
Jag	  vill	  bli	  bra	  personal	  här	  i	  Sverige.	  Allt	  går	  bra	  med	  mig	  men	  jag	  har	  stora	  problem	  med	  
lägenheten.	  
	  
Kvinna,	  Södertälje	  
Kommer	  från	  Nigeria	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  två	  år	  
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I	  STOCKHOLM	  FINNS	  JOBB	  MEN	  INGEN	  BOSTAD	  
	  

Jag	  bor	  med	  min	  bror.	  Jag	  har	  flyttat	  sju	  gånger	  sedan	  jag	  kom	  hit	  för	  ett	  och	  ett	  halvt	  år	  
sedan.	  Där	  vi	  bor	  nu	  får	  vi	  bara	  bo	  i	  tre	  månader.	  Vi	  bor	  svart.	  Om	  en	  månad	  måste	  vi	  flytta	  
igen.	  	  
	  
Jag	  söker	  alltid	  på	  Blocket	  och	  det	  finns	  mycket	  att	  hyra.	  Jag	  såg	  en	  lägenhet	  här	  i	  närheten,	  
men	  den	  kostade	  12.000	  för	  bara	  en	  tvåa.	  Jag	  väljer	  Stockholm	  för	  att	  det	  finns	  jobb.	  Men	  
jag	  får	  ingen	  bostad.	  	  
	  
Jag	  hoppas	  att	  kunna	  hitta	  ett	  andrahandskontrakt	  på	  sex	  månader.	  Men	  vi	  kan	  inte	  skriva	  
oss	  någonstans	  för	  att	  vi	  bor	  svart.	  Det	  ställer	  till	  problem.	  
	  
Vi	  trivs	  ändå	  i	  Sverige.	  Svenskar	  är	  humanister.	  Det	  finns	  trygghet.	  Men	  vi	  är	  oroliga	  för	  vår	  
familj	  som	  är	  kvar	  i	  Damaskus.	  Vi	  tänker	  på	  familjen	  varje	  minut,	  varje	  sekund.	  De	  hoppas	  att	  
kriget	  ska	  sluta	  det	  här	  året.	  	  
	  

Jag	  är	  utbildad	  arkitekt.	  Jag	  arbetar	  som	  byggnadsarbetare	  i	  Sverige.	  Den	  här	  månaden	  ska	  
jag	  skicka	  nästan	  hela	  lönen	  till	  mina	  släktingar	  i	  Syrien.	  Den	  kan	  försörja	  flera	  familjer	  där.	  
	  
Mohammad,	  Bergshamra	  
Mohammad	  kom	  till	  Sverige	  från	  Syrien	  och	  har	  varit	  här	  i	  ett	  och	  ett	  halvt	  år	  

	  
MIN	  SON	  FICK	  INTE	  KOMMA	  
	  

Språket	  är	  svårt.	  Det	  finns	  inga	  bostäder.	  Jag	  letar	  efter	  ett	  jobb.	  Tillslut	  fick	  jag	  en	  bostad.	  
Men	  min	  lilla	  son	  fick	  inte	  vistelse	  och	  jag	  kan	  inte	  ta	  med	  min	  familj	  till	  Sverige	  utan	  min	  
son.	  	  
	  

Mohammad,	  Falkenberg	  
Mohammad	  kom	  som	  flykting	  från	  Syrien	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  mindre	  än	  ett	  år	  
	  
	  

SVERIGE	  TAR	  EMOT	  FÖR	  MÅNGA	  
	  
Jag	  kom	  till	  Sverige	  för	  att	  jag	  hörde	  att	  det	  skulle	  vara	  bra.	  Sverige	  tar	  emot	  för	  många	  
invandrare	  och	  därför	  ser	  det	  ut	  som	  det	  gör	  med	  bostäder	  och	  jobb.	  Just	  nu	  bor	  jag	  i	  andra	  
hand.	  
	  
Man,	  Södertälje	  
Kom	  som	  flykting	  från	  Sudan	  till	  Sverige	  för	  23	  år	  sedan	  	  
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ALLT	  GÅR	  LÅNGSAMT	  
	  
Att	  få	  personnummer	  var	  lite	  svårt.	  Allt	  går	  långsamt.	  Nu	  bor	  jag	  med	  en	  svensk	  kvinna.	  
	  
Man,	  Umeå	  
Kom	  som	  flykting	  från	  Iran	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  mindre	  än	  ett	  år	  
	  
	  

	  
JAG	  BYTTE	  NAMN	  
	  
Jag	  bytte	  namn	  och	  efternamn	  för	  att	  underlätta	  möjligheterna	  att	  skaffa	  boende.	  	  
	  
Man,	  Uppsala	  
Kom	  till	  Sverige	  från	  Polen	  för	  25	  år	  sedan	  när	  mamman	  träffade	  en	  svensk	  partner	  
	  
	  
	  

MITT	  STÖRSTA	  PROBLEM	  
	  
Jag	  vill	  bli	  en	  bra	  personal	  här	  i	  Sverige.	  Allt	  är	  bra	  med	  mig.	  Mitt	  största	  problem	  är	  
lägenheten.	  
	  

Kvinna,	  Södertälje	  
Kom	  till	  Sverige	  från	  Nigeria	  och	  har	  varit	  här	  i	  två	  år	  
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ETT	  EFTERNAMN	  SOM	  KLINGAR	  FRÄMMANDE	  
	  

Jag	  trodde	  att	  min	  tidigare	  utbildning	  skulle	  tillgodoräknas	  och	  att	  jag	  skulle	  få	  relativt	  
enkelt	  att	  hitta	  jobb.	  Jag	  hade	  inga	  som	  helst	  tankar	  på	  att	  mitt	  efternamn	  eller	  ursprung	  
skulle	  påverka	  hur	  jag	  blev	  bemött.	  
	  

Jag	  hade	  ett	  godkänt	  test	  i	  rikssvenska	  som	  det	  hette	  på	  den	  tiden.	  Den	  räckte	  till	  
arbetsförmedlingen,	  men	  arbetsgivare	  som	  tittade	  på	  mina	  ansökningar	  bedömde	  mig	  efter	  
mitt	  krångliga	  efternamn.	  
	  	  

Att	  bli	  anställd	  utifrån	  CV	  och	  ett	  efternamn	  som	  klingar	  främmande	  var	  inte	  lätt.	  Det	  gick	  
avsevärt	  bättre	  efter	  att	  jag	  gifte	  mig	  och	  bytte	  efternamn.	  Jag	  är	  övertygad	  om	  att	  det	  idag	  
finns	  många	  arbetsgivare	  som	  väljer	  bort	  arbetssökande	  med	  utländskt	  namn	  innan	  de	  ens	  
läst	  deras	  CV.	  
	  

Jag	  var	  tvungen	  att	  gå	  på	  Komvux	  för	  att	  läsa	  in	  betygen,	  vilket	  har	  förlängt	  tiden	  för	  att	  
komma	  in	  i	  arbetslivet	  på	  riktigt.	  	  Tiden	  efter	  Komvux	  har	  varit	  mycket	  lättare.	  Jag	  kom	  in	  på	  
en	  högskoleutbildning.	  Efter	  det	  har	  det	  aldrig	  varit	  problem	  att	  få	  jobb.	  
	  
Man,	  Hässelby	  	  
Gifte	  sig	  med	  en	  svensk	  kvinna	  och	  kom	  till	  Sverige	  från	  Lettland	  för	  20	  år	  sedan	  

	  
	  
DET	  PÅMINNER	  MIG	  OM	  MITT	  HEMLAND	  
	  

Det	  finns	  mycket	  att	  prata	  om.	  Systemet	  här	  i	  Sverige	  har	  inte	  fungerat	  alls.	  Tolkningen	  av	  
lagen	  är	  ganska	  lik	  den	  i	  mitt	  hemland.	  Arbetsförmedlingen	  är	  värdelös.	  De	  bara	  dödar	  tid,	  
pengar	  och	  gör	  ingenting.	  Varför	  missbrukar	  människor	  sin	  makt	  och	  sin	  position?	  
	  
Om	  jobb	  vill	  jag	  säga	  det	  att	  en	  person	  kan	  jobba	  tre	  skift,	  medan	  en	  annan	  inte	  har	  ett	  jobb	  
alls.	  Det	  finns	  också	  så	  många	  fina	  skolor,	  men	  dålig	  utbildning.	  Lärarna	  tänker	  bara	  på	  tiden.	  
De	  bryr	  sig	  inte	  om	  vad	  studenterna	  har	  lärt	  sig	  i	  slutet	  av	  dagen,	  veckan,	  månaden.	  	  
	  
Varför	  är	  vi	  olika	  inför	  lagen?	  Att	  kvinnor	  har	  lägre	  lön	  än	  män	  i	  Sverige	  påminner	  mig	  om	  
mitt	  hemland.	  Vad	  betyder	  egentligen	  demokrati?	  
	  

Khalil,	  Västerås	  
Khalil	  kom	  till	  Sverige	  från	  Afghanistan	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  sex	  år	  



 40 

	  
	  
JAG	  KÖR	  TAXI	  OCH	  JAG	  HATAR	  ATT	  KÖRA	  BIL	  
	  

SFI	  och	  Komvux	  gick	  bra	  för	  mig.	  Efter	  mitt	  tredje	  år	  i	  Sverige	  hade	  jag	  redan	  gått	  klart	  en	  
svetsutbildning.	  Men	  vägen	  till	  jobb	  var	  svår.	  Jag	  har	  jobbat	  lite	  svart,	  på	  timmar	  och	  gjort	  
praktik.	  	  Sedan	  har	  jag	  studerat	  igen	  för	  jag	  tänkte	  bli	  matematiker	  eller	  matematiklärare.	  	  
	  
Jag	  startade	  ett	  eget	  företag	  som	  läxhjälpare	  i	  matte	  men	  kunde	  inte	  marknadsföra	  det.	  
Efter	  mitt	  sjunde	  år	  fick	  jag	  mitt	  nuvarande	  jobb.	  Jag	  tog	  taxikort	  på	  egen	  bekostnad	  och	  
sökte	  jobb	  i	  Nyköping.	  Jag	  hade	  ingen	  bostad	  men	  gick	  in	  på	  en	  pizzeria	  och	  frågade	  om	  han	  
kunde	  fixa	  en	  bostad	  åt	  mig.	  Han	  ringde	  en	  bekant	  som	  ringde	  en	  annan	  bekant.	  Jag	  fick	  ett	  
rum	  i	  Oxelösund	  och	  började	  jobba.	  	  
	  

Jag	  skulle	  aldrig	  fått	  det	  om	  jag	  inte	  hade	  fått	  nystartsjobb-‐stöd.	  Jag	  har	  utnyttjat	  alla	  stöd	  
som	  kan	  leda	  till	  jobb.	  Nu	  mår	  jag	  bättre.	  Lösningen	  till	  att	  få	  jobb	  är:	  sök	  jobb	  utanför	  50-‐
skyltarna.	  Våga	  ta	  jobb	  som	  du	  hatar.	  Jag	  kör	  taxi	  och	  jag	  hatar	  köra	  bil.	  	  
	  

Språk	  och	  integration	  leder	  aldrig	  till	  jobb	  om	  man	  inte	  har	  överlevaregenskaper.	  Jag	  har	  
bekanta	  som	  är	  analfabeter	  och	  tjänar	  tre	  gånger	  som	  mycket	  som	  mig.	  Fast	  de	  inte	  kan	  
svenska	  eller	  någonting	  om	  det	  svenska	  samhället.	  Och	  jag	  känner	  killar	  som	  är	  ihop	  med	  
svenska	  tjejer	  och	  har	  språket	  och	  kulturen	  men	  som	  aldrig	  får	  ett	  jobb.	  
	  

Att	  söka	  jobb	  och	  hur	  man	  söker	  jobb	  var	  jättedåligt	  och	  det	  är	  det	  fortfarande.	  Mitt	  namn	  är	  
ett	  hinder,	  min	  färg	  är	  ett	  hinder	  och	  mitt	  före	  detta	  liv	  är	  ett	  hinder.	  Diskriminering	  är	  det	  
största	  problemet	  jag	  mött	  här.	  Fast	  det	  finns	  svenskar	  som	  inte	  har	  jobb	  och	  som	  är	  
isolerade.	  Jag	  har	  bott	  här	  i	  åtta	  år	  och	  kan	  inte	  resa	  utanför	  Norden.	  Det	  är	  som	  ett	  
fängelse.	  
	  

Man	  ska	  glömma	  sitt	  liv	  i	  hemlandet	  och	  ta	  vad	  som	  finns	  här.	  Om	  du	  är	  ingenjör,	  sök	  inte	  
jobb	  som	  ingenjör.	  Sök	  jobb	  som	  pizzabagare.	  
	  

Shahin,	  Kristinehamn	  
Shahin	  kom	  som	  flykting	  från	  Irak	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  åtta	  år	  
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JAG	  KOMMER	  JOBBA	  VIDARE	  PÅ	  SKOLAN	  
	  

Jag	  har	  lärt	  mig	  svenska	  och	  blev	  färdig	  med	  SFI	  på	  sex	  månader.	  Sedan	  fick	  jag	  jobba	  som	  
språkassistent	  i	  en	  skola.	  Jag	  hjälpte	  lärare	  med	  att	  undervisa	  svenska	  för	  barn	  som	  nyligen	  
kommit	  till	  Sverige.	  Under	  den	  tiden	  fick	  jag	  pendla	  mellan	  Lessebo	  och	  Tingsryd.	  
	  

Jag	  tyckte	  det	  var	  så	  himla	  jobbigt	  och	  tråkigt	  att	  stiga	  upp	  vid	  klockan	  fem	  på	  morgonen,	  så	  
jag	  fixade	  så	  att	  jag	  blev	  inneboende	  hos	  en	  svensk	  familj	  i	  deras	  hus.	  Sedan	  dess	  bor	  jag	  hos	  
dem	  och	  trivs	  så	  bra.	  De	  är	  jättetrevliga.	  Jag	  fick	  träffa	  deras	  barn	  och	  vi	  har	  blivit	  så	  nära.	  De	  
tycker	  om	  mig	  och	  de	  gillar	  att	  jag	  lagar	  syriska	  måltider.	  
	  

Dessutom	  jobbar	  jag	  fortfarande	  och	  har	  det	  rätt	  bra	  och	  skönt.	  Idag	  fick	  jag	  veta	  att	  jag	  
kommer	  att	  jobba	  vidare	  på	  skolan.	  Det	  känns	  som	  jag	  redan	  nått	  mitt	  mål	  men	  jag	  vill	  inte	  
känna	  på	  det	  sättet.	  Jag	  vill	  hellre	  fortsätta	  utvecklas	  och	  ge	  hopp	  till	  de	  andra	  som	  är	  helt	  
hopplösa,	  deprimerade	  och	  ledsna.	  Det	  känns	  så	  jobbigt	  och	  hemskt	  när	  man	  tänker	  på	  de	  
som	  inte	  har	  mat	  och	  husrum.	  
	  
Mohammed,	  Tingsryd	  
Mohammed	  kom	  som	  flykting	  från	  Syrien	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  två	  och	  ett	  halvt	  år	  
	  

	  
LÄGRE	  KVALITET	  FÖR	  INVANDRARE	  
	  
Att	  gå	  till	  Arbetsförmedlingen	  för	  att	  hitta	  ett	  jobb	  är	  förgäves	  och	  slöseri	  med	  tid.	  
Nu	  har	  jag	  gått	  universitetsutbildning.	  
	  

Allmänt	  är	  akademisk	  utbildning	  i	  Sverige	  av	  hög	  kvalitet.	  Men	  tyvärr	  blir	  kvaliteten	  på	  
samma	  utbildning	  lägre	  när	  det	  gäller	  yrkesundervisning	  för	  invandrare.	  	  
	  

Kvinna,	  Stockholm	  
Kom	  som	  anhörig	  flykting	  från	  Iran	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  fyra	  år	  
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JAG	  SVARADE:	  JAAAA!	  
	  
Sverige	  var	  ett	  nytt	  land.	  Kultur	  och	  väder,	  det	  var	  en	  riktig	  utmaning	  för	  mig.	  
Hur	  skulle	  jag	  leva	  i	  det	  här	  landet?	  Språket	  var	  svårt	  i	  början	  men	  det	  kan	  man	  acceptera.	  
Och	  i	  Kiruna	  är	  det	  lättare	  att	  hitta	  jobb	  än	  bostad.	  
	  
Min	  kompis	  tipsade	  mig	  om	  att	  söka	  praktik	  på	  hennes	  arbetsplats	  eftersom	  hon	  skulle	  flytta	  
från	  Kiruna.	  Hon	  sa	  att	  de	  är	  villiga	  att	  lära	  folk	  svenska	  och	  då	  blev	  jag	  mer	  intresserad	  av	  att	  
praktisera	  där.	  När	  jag	  fick	  min	  första	  praktik	  på	  caféet	  jublade	  jag.	  Min	  handledare	  frågade	  
”Är	  du	  glad	  för	  att	  du	  fick	  praktik	  där?”.	  Då	  svarade	  jag	  ”Jaaaa!”.	  
	  
När	  jag	  började	  min	  praktik	  lärde	  mig	  mycket	  svenska	  språk	  samtidigt	  som	  jag	  lärde	  känna	  
andra.	  I	  skolan	  kan	  man	  lära	  sig	  grunden	  till	  språket	  men	  inte	  allting.	  Då	  är	  praktik	  bra.	  
Speciell	  praktik	  som	  kan	  få	  dig	  att	  prata,	  lyssna	  och	  få	  kontakt	  med	  andra.	  Och	  inte	  sitta	  hela	  
tiden	  med	  sig	  själv	  och	  bara	  säga	  ett	  ord	  varje	  dag.	  
	  
Under	  praktiken	  fick	  jag	  mitt	  första	  jobb	  i	  Sverige.	  Jag	  tycker	  att	  det	  i	  mitt	  fall	  har	  fungerat	  
som	  det	  ska	  men	  jag	  känner	  många	  som	  tycker	  att	  det	  har	  varit	  jobbigt	  på	  praktik,	  skola	  eller	  
med	  deras	  familjesituation.	  Det	  som	  var	  mitt	  största	  hinder	  var	  språket	  och	  hur	  man	  ska	  
anpassa	  sig	  till	  klimatet.	  Från	  40	  plus	  till	  40	  minus,	  liksom.	  
	  
Man,	  Kiruna	  
Kom	  som	  flykting	  från	  Eritrea	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  fem	  år	  
	  

	  
MAN	  TAPPAR	  SJÄLVFÖRTROENDE	  
	  

Jag	  är	  civilingenjör	  inom	  väg	  och	  vatten	  och	  har	  kompletterat	  med	  högskolekurser	  i	  
Sverige	  för	  att	  få	  jobb.	  Trots	  min	  höga	  utbildning	  från	  Polen	  har	  jag	  svårt	  att	  få	  arbete	  i	  
Sverige,	  även	  när	  jag	  söker	  mindre	  kvalificerade	  tjänster.	  
	  

Att	  jag	  inte	  får	  jobb	  kan	  bero	  på	  mig	  själv,	  min	  ålder	  och	  att	  jag	  är	  invandrare.	  Man	  har	  ett	  
visst	  handikapp	  när	  man	  blir	  missförstådd	  och	  inte	  kan	  alla	  nyanser	  i	  språket.	  Man	  tappar	  
självförtroende	  när	  man	  inte	  kan	  leva	  på	  samhällets	  bekostnad.	  Man	  skäms	  för	  det.	  
	  

Kvinna,	  Arboga	  
Gifte	  sig	  med	  en	  svensk	  och	  kom	  till	  Sverige	  från	  Polen	  för	  40	  år	  sedan	  	  
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DET	  VAR	  BARA	  ATT	  LÄRA	  SIG	  DEN	  NYA	  TEKNIKEN	  
	  

Efter	  tre	  veckor	  i	  Carlslund,	  Upplands	  Väsby	  och	  elva	  månaders	  väntetid	  fick	  vi	  tillstånd	  att	  
stanna	  i	  Sverige.	  Vi	  valde	  att	  bo	  i	  Tjörns	  kommun	  som	  hade	  en	  flyktingmottagning	  med	  
spansktalande	  personal.	  Efter	  bara	  ett	  år	  var	  vi	  nästan	  oberoende	  av	  systemet.	  	  
	  

Hur	  det	  gick	  till?	  Jag	  studerade	  svenska	  kombinerat	  med	  praktik.	  Tre	  dagar	  på	  jobbet	  och	  två	  
dagar	  i	  skolan.	  Språket	  växte	  allt	  eftersom	  jag	  hade	  kontakt	  med	  arbetskamrater	  som	  till	  stor	  
del	  var	  svenskar.	  	  
	  

I	  bakgrunden	  är	  jag	  grafisk	  designer	  med	  studier	  från	  Valparaisos	  universitet.	  I	  praktiken	  
hade	  detta	  inget	  större	  värde	  eftersom	  man	  i	  Sveriges	  reklamvärld	  då	  digitaliserades.	  Det	  var	  
bara	  att	  lära	  sig	  den	  nya	  trenden	  och	  tekniken.	  Det	  var	  min	  främsta	  anledning	  till	  att	  språket	  
utvecklades	  snabbt.	  Det	  var	  helt	  enkelt	  leva	  eller	  överleva.	  Jag	  hade	  en	  fot	  inne	  i	  den	  
verksamhet	  jag	  älskade	  och	  som	  jag	  hade	  studerat.	  Och	  det	  tänkte	  jag	  inte	  släppa	  på	  grund	  
av	  brister	  inom	  språket.	  
	  

Först	  fick	  jag	  praktisera	  på	  en	  utställningsfirma	  som	  var	  huvudleverantör	  till	  Volvo	  
Lastvagnar	  och	  Volvo	  Cars.	  Sedan	  bytte	  jag	  till	  en	  renodlad	  reklambyrå	  med	  fyra	  anställda	  
där	  jag	  blev	  den	  femte.	  Språket	  var	  inte	  min	  styrka	  men	  det	  gick	  bättre	  och	  bättre.	  Där	  
stannade	  jag	  i	  elva	  år.	  	  
	  
Efter	  det	  gick	  jag	  över	  till	  en	  stor	  reklambyrå	  där	  det	  som	  mest	  arbetade	  65	  personer.	  Tack	  
vore	  mina	  kontakter	  inom	  Volvosfären	  var	  jag	  av	  intresse	  för	  min	  nuvarande	  arbetsgivare.	  
Nu	  jobbar	  på	  en	  mindre	  dekalfirma	  som	  är	  huvudleverantör	  till	  Volvo	  Lastvagnar	  och	  Volvo	  
Bussar.	  	  
	  

Än	  idag	  ser	  jag	  att	  det	  finns	  gott	  om	  möjligheter	  i	  Sverige.	  Vi	  och	  dom-‐känslan	  kan	  suddas	  
bort	  när	  man	  visar	  intresse	  för	  ett	  arbete,	  om	  man	  ser	  hela	  bilden.	  Om	  ser	  alla	  uppenbara	  
brister	  man	  har	  som	  nyanländ,	  samtidigt	  som	  man	  visar	  hur	  mycket	  man	  vill	  utvecklas.	  Att	  
man	  har	  något	  att	  tillföra	  som	  är	  nytt.	  Både	  på	  ett	  personliga	  plan	  och	  även	  i	  arbetet.	  
	  

Denna	  historia	  skulle	  mycket	  väl	  varit	  annorlunda	  om	  jag	  hade	  sökt	  mig	  till	  arbetslivet	  inom	  
fel	  bransch.	  Det	  har	  mycket	  att	  göra	  med	  att	  ta	  rätt	  beslut	  och	  vara	  orädd.	  Att	  ta	  plats	  med	  
ödmjukhet	  är	  kanske	  en	  motsägelsefull	  handling	  men	  det	  fungerar.	  Omställningen	  från	  Chile	  
till	  Sverige	  innebar	  att	  vi	  sattes	  på	  prov	  både	  som	  individer	  och	  som	  familj.	  Men	  det	  gick.	  En	  
enda	  egenskap	  gäller	  nu	  som	  då:	  självförtroende.	  
	  

Germán,	  Svenljunga	  
Germán	  kom	  som	  flykting	  från	  Chile	  till	  Sverige	  för	  27	  år	  sedan	  
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MAN	  MÅSTE	  KRÄVA	  SITT	  
	  

Det	  finns	  mycket	  jobb.	  Det	  är	  kanske	  är	  dåliga	  jobb	  men	  de	  finns.	  Alla	  mina	  bekanta	  från	  
SFI	  hade	  jobb	  två	  år	  efter	  ankomsten.	  De	  jobbar	  nu.	  
	  

Språket	  är	  enkelt.	  SFI	  klarade	  jag	  på	  sju	  månader	  med	  sommaruppehåll.	  De	  som	  säger	  att	  
språket	  är	  svårt	  vill	  inte	  anstränga	  sig.	  Men	  om	  man	  inte	  är	  van	  att	  studera	  lär	  man	  sig	  
ingenting.	  Det	  är	  alldeles	  för	  mycket	  självstudier.	  
	  

Man	  måste	  kämpa	  för	  att	  få	  det	  jobb	  man	  har	  rätt	  till.	  Även	  om	  man	  har	  rätt	  utbildning	  och	  
alla	  papper	  så	  får	  man	  inte	  jobbet.	  Man	  måste	  kräva	  sitt.	  Mitt	  första	  jobb	  fick	  jag	  när	  jag	  
överklagade	  anställningsbeslutet	  i	  domstolen.	  Jag	  skrev	  alla	  papper	  själv,	  inga	  advokater	  
alltså.	  Jag	  vann	  ärendet	  och	  fick	  jobbet.	  
	  

Kontakt	  med	  myndigheter,	  migrationsverket	  och	  sådant	  har	  varit	  bra.	  Men	  det	  är	  lite	  för	  
långa	  väntetider.	  Det	  fungerar	  när	  man	  vet	  vad	  man	  vill.	  Vet	  man	  inte	  vart	  man	  ska	  vända	  sig	  
blir	  det	  problem.	  Värst	  är	  Skolverket,	  jag	  fick	  vänta	  två	  år	  på	  min	  lärarlegitimation.	  
	  

Kvinna,	  Norrköping	  
Gifte	  sig	  med	  en	  svensk	  och	  kom	  till	  Sverige	  från	  Ryssland	  för	  11	  år	  sedan	  	  
	  

	  
	  

JAG	  KOM	  INTE	  HIT	  FÖR	  ATT	  SITTA	  HEMMA	  
	  

Jag	  försökte	  söka	  vilket	  arbete	  som	  helst	  trots	  att	  jag	  har	  universitetsexamen	  och	  jobbat	  i	  
mer	  än	  fem	  år	  i	  mitt	  hemland.	  Tyvärr	  lyckades	  jag	  inte	  hitta	  något	  jobb.	  
	  
Arbetsförmedlingen	  hjälper	  inte.	  Jag	  kom	  inte	  till	  Sverige	  för	  att	  bara	  sitta	  hemma	  och	  ta	  
emot	  pengar.	  Jag	  kom	  hit	  för	  att	  jobba	  och	  hjälpa	  det	  samhälle	  som	  hjälpt	  mig.	  
	  

Man,	  Falköping	  
Kom	  som	  flykting	  från	  Palestina	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  två	  år	  
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JAG	  HAR	  SKICKAT	  NÄSTAN	  11	  000	  JOBBANSÖKNINGAR	  
	  

Redan	  innan	  jag	  flyttade	  hit	  visste	  jag	  att	  svenskar	  inte	  erbjuder	  några	  jobb	  till	  muslimer.	  
Åtta	  år	  senare	  stämmer	  mina	  förväntningar.	  	  
	  

Detta,	  trots	  att	  jag	  har	  masterexamen	  i	  Robotteknik	  och	  Inbyggda	  och	  intelligenta	  system.	  
Jag	  är	  också	  mekanikkonstruktör	  och	  högskoleingenjör	  i	  elektronik.	  Jag	  har	  körkort	  och	  egen	  
bil.	  	  
	  

Jag	  har	  kämpat	  i	  sju	  år	  för	  att	  anpassa	  mig	  till	  arbetsmarknaden.	  Men	  diskriminering	  och	  
rasism	  i	  samhället	  är	  starkare	  än	  allting.	  
	  

De	  senaste	  fem	  åren	  har	  jag	  skickat	  nästan	  tio	  jobbansökningar	  om	  dagen	  till	  svenska	  
företag.	  Jag	  har	  skickat	  nästan	  11	  000	  jobbansökningar	  de	  senaste	  fem	  åren	  utan	  att	  lyckas.	  	  
	  

Arbetsgivarna	  tittar	  bara	  på	  sökandes	  efternamn.	  Och	  arbetsgivarna	  representerar	  
samhället.	  De	  tvekar	  att	  ta	  in	  personer	  med	  arabisk	  bakgrund.	  	  
	  

Musab,	  Trollhättan	  
Musab	  kom	  som	  flykting	  från	  Irak	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  åtta	  år	  	  

	  
	  
JAG	  LYCKADES	  FÅ	  ORDNING	  PÅ	  MITT	  LIV	  
	  

Efter	  ankomsten	  till	  Sverige	  tog	  det	  bara	  tio	  dagar	  innan	  jag	  tilldelades	  ett	  personnummer.	  
Sedan	  började	  jag	  studera	  på	  SFI	  och	  fyra	  månader	  senare	  erbjöds	  jag	  en	  praktikplats.	  	  
	  

Jag	  avslutade	  och	  sedan	  hittade	  jag	  ett	  jobb	  på	  Elgiganten.	  Efter	  ett	  år	  fick	  jag	  fast	  
anställning.	  På	  ett	  år	  lyckades	  jag	  alltså	  skaffa	  både	  fast	  anställning	  och	  körkort.	  
	  

På	  grund	  av	  mina	  egna	  ansträngningar	  lyckades	  jag	  få	  ordning	  på	  mitt	  liv.	  Språket	  var	  det	  
svåraste.	  Den	  svenska	  samhällsintegrationen	  är	  svår,	  tycker	  jag.	  
	  

Mohamed,	  Åre	  
Mohamed	  kom	  som	  flykting	  från	  Somalia	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  tre	  år	  
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SOMMAREN	  2012	  SMAKADE	  JAG	  MIN	  FÖRSTA	  LÖN	  
	  
Jag	  började	  lära	  mig	  språket	  efter	  bara	  en	  vecka.	  Jag	  hade	  en	  syster	  som	  bodde	  här	  innan	  
och	  hon	  sa	  till	  mig	  att	  ”Vill	  du	  bo	  i	  det	  här	  landet	  måste	  du	  behärska	  det	  svenska	  språket”.	  
Det	  uppmuntrade	  mig	  och	  jag	  var	  ivrig	  att	  lära	  mig.	  Redan	  när	  jag	  fick	  permanent	  
uppehållstillstånd	  kunde	  jag	  prata	  svenska	  och	  klara	  mig	  utan	  tolk.	  
	  

Jag	  gick	  inte	  SFI	  utan	  gjorde	  bara	  provet.	  Jag	  klarade	  det,	  det	  var	  rekord	  sa	  man	  då.	  Språket	  
är	  lösningen	  till	  allt,	  det	  är	  nyckeln	  till	  Sverige.	  Men	  det	  krävs	  också	  vilja.	  Man	  borde	  titta	  
närmare	  hur	  olika	  kommuner	  i	  Sverige	  lär	  ut	  det	  svenska	  språket.	  
	  

Jag	  gick	  en	  termin	  grundskola	  på	  vuxenutbildningen.	  Redan	  efter	  åtta	  månader	  fick	  jag	  mitt	  
första	  sommarjobb,	  tack	  vore	  min	  handläggare	  på	  Arbetsförmedlingen.	  Sommaren	  2012	  
smakade	  jag	  den	  första	  lönen	  någonsin	  i	  mitt	  liv,	  gissa	  hur	  mycket?	  Aj	  aj,	  17	  688	  kronor.	  	  
	  

Hösten	  efter	  det	  började	  jag	  läsa	  kurser	  på	  gymnasienivå	  och	  i	  slutet	  av	  året	  fick	  jag	  min	  
första	  provanställning,	  återigen	  tack	  vare	  Arbetsförmedlingens	  handläggare.	  Jag	  jobbar	  som	  
studiehandledare	  nu	  och	  läraryrket	  är	  jättefascinerande.	  	  
	  
I	  måndags	  fick	  jag	  fast	  jobb	  på	  den	  skola	  jag	  började	  jobba	  2012.	  Jag	  kan	  inte	  fortfarande	  
fatta	  att	  jag	  slipper	  ha	  en	  klump	  i	  magen	  varje	  gång	  min	  tjänst	  går	  ut.	  Alltså	  vilken	  grej!	  
	  

I	  början	  av	  2013	  började	  jag	  läsa	  till	  undersköterska	  på	  distans,	  samtidigt	  som	  jag	  jobbar.	  Jag	  
är	  nästan	  klar	  med	  gymnasiet,	  och	  läser	  gymnasiala	  kurser	  för	  att	  få	  gymnasiebetyg.	  En	  del	  
av	  mina	  drömmar	  har	  förverkligats	  och	  en	  del	  kommer	  jag	  fortsätta	  att	  förverkliga.	  Sakta	  
men	  säkert	  kommer	  jag	  nå	  mina	  mål.	  Det	  stora	  målet	  är	  att	  läsa	  till	  modersmålslärare	  på	  
somaliska	  och	  ytterligare	  ett	  ämne.	  Det	  blir	  SO.	  
	  

Abdifatah,	  Falun	  
Abdifatah	  kom	  som	  flykting	  från	  Somalia	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  fem	  år	  
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JAG	  ÄR	  FÖR	  GAMMAL	  FÖR	  ATT	  DRÖMMA	  OM	  ANSTÄLLNING	  
	  

Jag	  kom	  till	  Sverige	  i	  slutet	  av	  90-‐talet,	  ensamstående	  med	  två	  små	  barn.	  Efter	  vi	  fick	  
permanent	  uppehållstillstånd	  försökte	  jag	  etablera	  mig	  i	  mindre	  orter.	  Men	  tillslut	  blev	  jag	  
tvångsskickad	  med	  taxi	  till	  Botkyrka	  med	  orden	  att	  ”Här	  är	  din	  plats”.	  
	  

Min	  första	  kontakt	  med	  Arbetsförmedlingen	  blev	  nekande	  av	  SFI	  och	  en	  datautbildning,	  på	  
grund	  av	  att	  det	  var	  lättare	  för	  dem.	  Jag	  var	  mer	  berättigad	  att	  leva	  på	  soc	  än	  andra.	  Jag	  
halkade	  runt	  på	  småjobb,	  massor	  av	  praktik,	  vik	  blandat	  med	  soc.	  	  
	  

1996	  beslutade	  jag	  mig	  att	  söka	  påbyggnadsutbildning	  på	  KTH.	  Jag	  blev	  antagen	  trots	  att	  jag	  
inte	  uppfyllde	  kraven	  för	  svenska	  och	  engelska.	  Sedan	  studerade	  jag	  på	  Stockholms	  
universitet.	  Det	  skulle	  öppna	  alla	  världens	  möjligheter.	  Jag	  klarade	  studierna	  men	  kunde	  inte	  
avlägga	  uppsatsen	  på	  grund	  av	  att	  jag	  inte	  pengar	  till	  att	  göra	  resor	  och	  samla	  material.	  
	  

Sedan	  blev	  jag	  arbetslös	  igen.	  Skillnaden	  var	  att	  jag	  hade	  studieskulder.	  Mitt	  första	  riktiga	  
jobb	  fick	  jag	  tack	  vare	  en	  bekant	  som	  plötsligt	  insjuknade.	  Då	  fick	  jag	  anställning	  som	  konsult	  
med	  uppgift	  att	  avsluta	  hans	  uppdrag.	  Jag	  fick	  tillsvidareanställning	  med	  jobb	  i	  mitt	  yrke.	  
	  

Då	  träffade	  jag	  min	  exman.	  Vi	  köpte	  lägenhet	  och	  flyttade	  till	  en	  annan	  kommun	  utanför	  
Stockholm.	  Han	  hade	  firma	  med	  70	  anställda	  och	  övertygade	  mig	  att	  ta	  vakans	  på	  hans	  
företag	  och	  sluta	  på	  mitt	  jobb.	  Det	  visade	  sig	  att	  min	  make	  hade	  helt	  andra	  planer	  för	  mig.	  
Han	  slutade	  betala	  ut	  min	  lön	  efter	  tre	  månader	  och	  satte	  företaget	  i	  konkurs	  efter	  tre	  år.	  
	  

Vid	  50	  hamnade	  jag	  igen	  hos	  AF.	  Jag	  försökte	  byta	  yrkesbana	  men	  det	  visade	  sig	  att	  jag	  är	  för	  
gammal	  att	  drömma	  om	  anställning.	  Idag	  är	  jag	  i	  FAS3-‐jobb	  sedan	  2009.	  	  Jag	  uppfyller	  inte	  
kraven	  för	  garantipension	  som	  kräver	  bosättning	  i	  Sverige	  på	  minst	  40	  år.	  Idag	  är	  jag	  snart	  60	  
och	  evig	  praktikant.	  Jag	  har	  hunnit	  bli	  farmor	  till	  två	  pojkar	  jag	  bara	  sett	  på	  bilder.	  Jag	  är	  
inlåst	  i	  FAS3	  utan	  hopp.	  Jag	  kan	  inte	  leva	  om	  mitt	  liv.	  
	  

Jag	  är	  skild	  och	  blev	  tvungen	  att	  sälja	  allt	  och	  flytta	  över	  40	  mil	  för	  att	  hitta	  en	  billig	  etta	  med	  
kokvrå.	  Annars	  var	  alternativet	  härbärge	  i	  Huddinge.	  
	  

Kvinna,	  Härnösand	  
Kom	  till	  Sverige	  för	  25	  år	  sedan	  på	  grund	  av	  förföljelse	  i	  hemlandet	  	  
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JAG	  TRÖTTNADE	  PÅ	  ATT	  KÖRA	  BUSS	  
	  

Det	  har	  varit	  en	  krokig	  väg.	  Jag	  tog	  eget	  initiativ	  till	  allt.	  Jag	  förstod	  tidigt	  att	  om	  man	  
väntar	  på	  att	  någon	  annan	  ska	  ta	  initiativet,	  ge	  information	  och	  visa	  vägen	  så	  blir	  det	  en	  
mycket	  längre	  och	  mer	  frustrerande	  process.	  	  
	  

För	  att	  få	  ett	  bra	  språk	  är	  utbildning	  det	  bästa	  sättet.	  Med	  mig	  i	  bagaget	  hade	  jag	  en	  
oavslutad	  psykologutbildning	  från	  hemlandet	  som	  blev	  väldigt	  lite	  värd	  i	  det	  svenska	  
utbildningssystemet.	  	  
	  

Så	  jag	  sökte	  jobb,	  vilket	  som	  helst,	  och	  utbildade	  mig	  samtidigt.	  Jag	  läste	  på	  SFI	  och	  
naturvetenskapligt	  basår	  på	  Komvux.	  Sedan	  gick	  jag	  en	  kvalificerad	  yrkesutbildning	  till	  
multimediaproducent	  men	  det	  var	  svårt	  att	  få	  ett	  jobb	  inom	  branschen.	  Så	  jag	  delade	  ut	  
reklam,	  tidningar	  och	  diskade	  på	  restaurang.	  	  
	  
Sedan	  läste	  jag	  en	  turism-‐	  och	  bussutbildning	  som	  resulterade	  i	  att	  jag	  körde	  buss	  i	  två	  år.	  
Mitt	  första	  riktiga	  heltidsjobb	  i	  Sverige!	  	  
	  

Efter	  ett	  tag	  skaffade	  jag	  barn	  och	  tröttnade	  på	  att	  köra	  buss.	  Så	  jag	  sökte	  mig	  till	  
utbildningsbranschen.	  Jag	  fick	  jobb	  som	  SFI/medialärare	  på	  en	  liten	  skola	  och	  fortsatte	  
utbilda	  mig.	  Blev	  behörig	  lärare	  inom	  media	  och	  svenska	  för	  invandrare.	  Allt	  detta	  pluggande	  
utvecklade	  mitt	  språk	  till	  ett	  hyfsat	  ordförråd.	  
	  

Hittar	  man	  inte	  jobb	  inom	  sin	  bransch,	  vidareutbilda	  dig	  inom	  ditt	  yrke	  för	  att	  få	  språket.	  
Eller	  byt	  bransch.	  Stanna	  inte.	  Leta	  upp	  nya	  dörrar	  och	  öppna	  dem	  för	  dig	  själv.	  
	  
Kvinna,	  Åstorp	  
Kom	  som	  anhörig	  till	  flykting	  från	  Kroatien	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  20	  år	  
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DET	  ÄR	  SVÅRARE	  ÄN	  JAG	  TRODDE	  
	  

Jag	  pluggade	  på	  universitetet	  i	  mitt	  hemland.	  Jag	  jobbade	  som	  civilingenjör	  där.	  Jag	  har	  
värderat	  mina	  betyg	  och	  de	  sa	  att	  jag	  bara	  behöver	  språket	  för	  att	  få	  jobb.	  	  
	  
Men	  på	  SFI	  får	  alla	  samma	  undervisning.	  Jag	  tycker	  det	  är	  fel.	  Det	  finns	  inte	  specifika	  kurser	  
till	  utbildade	  invandrare.	  Språket	  är	  ganska	  svårt,	  och	  jag	  skulle	  vilja	  umgås	  med	  svenskar.	  Då	  
skulle	  det	  bli	  lättare.	  
	  

Jag	  trodde	  att	  jag	  skulle	  få	  ett	  lämpligt	  jobb	  inom	  ett	  år.	  Men	  det	  är	  svårare	  än	  jag	  trodde.	  	  
	  

Lama,	  Norrköping	  
Lama	  kom	  som	  flykting	  från	  Syrien	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  mindre	  än	  ett	  år	  

	  
	  
VAD	  HAR	  DÅ	  JAG?	  
	  

Jag	  frågade	  på	  restaurang,	  på	  fabrik	  och	  kiosk.	  Jag	  frågade	  på	  alla	  fabriker,	  men	  det	  finns	  
inte	  jobb.	  Sverige	  är	  ett	  stort	  land	  och	  tar	  emot	  många	  flyktingar.	  Jag	  trodde	  det	  skulle	  
finnas	  mycket	  jobb.	  
	  

Jag	  har	  gått	  SFI,	  praktiserat,	  tagit	  körkort.	  Jag	  tycker	  om	  att	  jobba	  i	  Sverige.	  Jag	  tycker	  inte	  
om	  socialen.	  Men	  det	  finns	  inga	  jobb.	  Det	  är	  mycket	  svårt.	  När	  jag	  frågar	  säger	  de	  nej.	  Jag	  
säger	  att	  jag	  har	  hjälp	  från	  Arbetsförmedlingen.	  De	  behöver	  bara	  betala	  20	  procent	  av	  min	  
lön,	  men	  de	  säger	  nej.	  
	  

Ericsson	  lade	  ner	  här	  och	  400	  människor	  har	  gått.	  Även	  om	  att	  jag	  hade	  en	  procent	  hopp	  om	  
att	  få	  jobb	  på	  en	  fabrik	  innan	  så	  har	  det	  försvunnit	  nu	  när	  400	  svenskar	  också	  är	  arbetslösa.	  
Och	  alla	  de	  pratar	  svenska,	  inte	  som	  jag.	  De	  kan	  språket,	  som	  kan	  samhället,	  vad	  har	  då	  jag?	  
	  

Jag	  går	  tre,	  fyra	  gånger	  till	  varje	  ställe	  och	  frågar	  om	  jag	  kan	  få	  jobba,	  men	  de	  säger	  att	  de	  
inte	  finns	  jobb.	  Jag	  söker	  också	  jobb	  i	  Sollentuna,	  Solna,	  Kista	  och	  Jakobsberg.	  Nu	  söker	  jag	  
bara	  jobb	  där	  ägarna	  pratar	  arabiska.	  
	  

Min	  åttaåriga	  dotter	  frågar	  mig	  varje	  dag	  om	  jag	  har	  fått	  ett	  jobb.	  Hon	  märker	  att	  jag	  är	  
orolig.	  
	  

Edwar,	  Katrineholm	  
Edwar	  kom	  till	  Sverige	  från	  Syrien	  för	  två	  år	  sedan	  
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JAG	  VÄNTAR	  PÅ	  SVAR	  

	  
Jag	  packar	  upp	  varor,	  lägger	  dem	  på	  sina	  platser,	  kollar	  att	  följesedeln	  stämmer	  och	  kollar	  
hållbarheten.	  	  
	  
Jag	  har	  drivit	  eget	  apotek	  i	  Syrien	  i	  tolv	  år	  och	  en	  femårig	  universitetsutbildning.	  Jag	  väntar	  
på	  svar	  från	  Socialstyrelsen,	  om	  de	  vill	  pröva	  min	  examen.	  Men	  praktik	  är	  bra.	  	  
	  
Ahmed,	  Sävsjö	  
Ahmed	  kom	  till	  Sverige	  från	  Syrien	  
	  
	  
	  

IBLAND	  KÄNNS	  DET	  SOM	  OM	  JAG	  INTE	  HAR	  EN	  CHANS	  	  
	  

Jag	  gick	  ett	  år	  i	  språkundervisning	  och	  nu	  försöker	  jag	  hitta	  ett	  jobb,	  men	  det	  känns	  inte	  
som	  om	  det	  kommer	  att	  hända.	  Det	  verkar	  som	  att	  erfarenhet	  på	  CV:t	  inte	  är	  tillräckligt	  
här.	  	  
	  

Jag	  tycker	  att	  det	  är	  märkligt	  att	  människor	  utbildar	  sig	  för	  att	  arbeta	  inom	  en	  speciell	  
bransch	  och	  gör	  det	  resten	  av	  livet.	  Så	  fungerar	  inte	  livet.	  Människor	  utvecklas,	  och	  även	  
deras	  intressen.	  Jag	  har	  en	  magisterexamen	  i	  fine	  arts	  och	  restaurering,	  men	  har	  erfarenhet	  
på	  många	  andra	  områden.	  Till	  exempel	  undervisning,	  som	  är	  relevant	  för	  mitt	  yrke,	  men	  det	  
verkar	  inte	  räknas	  här.	  
	  

Jag	  vill	  inte	  bli	  den	  typen	  av	  konstnär	  som	  sitter	  i	  sin	  ateljé	  hela	  dagen.	  Jag	  vill	  verka	  i	  större	  
sammanhang.	  Men	  det	  verkar	  inte	  finnas	  en	  plats	  för	  det	  i	  det	  här	  samhället,	  om	  jag	  inte	  
spenderar	  fyra	  år	  till	  i	  skolan	  och	  blir	  godkänd	  av	  det	  här	  systemet.	  	  
	  

Ibland	  känns	  det	  som	  om	  jag	  inte	  ens	  har	  en	  chans	  att	  lyckas	  här.	  Det	  är	  ett	  stort	  problem.	  
Jag	  har	  ju	  redan	  utbildat	  mig	  och	  har	  yrkeserfarenhet.	  
	  

Kvinna,	  Stockholm	  
Flyttade	  ihop	  med	  sin	  svenska	  sambo	  och	  kom	  till	  Sverige	  från	  Colombia	  för	  två	  år	  sedan	  
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KAN	  BARA	  FÅ	  JOBB	  INOM	  SKOLAN	  
	  

Under	  årens	  lopp	  har	  jag	  sökt	  jobb,	  gått	  på	  konferenser,	  nätverkat	  med	  främlingar,	  hittat	  
en	  volontärtjänst	  men	  inte	  fått	  gå	  på	  en	  enda	  intervju	  inom	  mitt	  fält.	  
	  
Jag	  lärde	  mig	  flytande	  svenska	  under	  det	  första	  året	  här.	  Jag	  har	  en	  magisterexamen	  och	  
flera	  års	  yrkeserfarenhet	  inom	  mitt	  område.	  
	  

Men	  det	  enda	  jobbet	  jag	  kan	  få	  är	  inom	  skolan.	  Jag	  är	  varken	  en	  utbildad	  lärare	  eller	  
aspirerar	  på	  att	  bli	  det.	  Det	  är	  trots	  allt	  det	  enda	  jobbet	  som	  jag	  kan	  få,	  så	  jag	  har	  undervisat	  
från	  den	  första	  veckan	  jag	  kom	  hit.	  
	  

Jag	  känner	  mig	  diskriminerad	  och	  omotiverad	  för	  att	  det	  inte	  finns	  något	  annat	  jag	  kan	  göra.	  
Jag	  kom	  hit	  för	  att	  berika	  mitt	  liv.	  Starta	  en	  familj	  och	  utveckla	  min	  karriär.	  Jag	  visste	  att	  det	  
skulle	  bli	  tufft.	  Mitt	  familjeliv	  har	  gått	  bra	  men	  inte	  min	  yrkeskarriär.	  
	  

Kvinna,	  Farsta	  
Kom	  från	  Gambia	  till	  Sverige	  för	  fyra	  år	  sedan	  
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DE	  VÄLJER	  HELLRE	  EN	  SOM	  PRATAR	  SVENSKA	  
	  
Jag	  kom	  hit	  med	  ett	  öppet	  hjärta.	  Min	  pojkvän	  är	  svensk.	  Jag	  pratar	  flytande	  engelska,	  
franska	  och	  är	  utbildad	  ingenjör.	  Jag	  har	  gjort	  tydligt	  för	  varje	  svensk	  tjänsteperson	  att	  jag	  
inte	  söker	  asyl	  här.	  Jag	  vill	  bara	  få	  en	  chans	  att	  jobba	  därför	  att	  jag	  är	  säker	  på	  att	  mina	  
kvalifikationer	  räcker.	  
	  
Jag	  har	  jobbat	  i	  12	  år	  inom	  mitt	  område.	  Alltid	  jobbat	  med	  människor,	  och	  också	  varit	  
ansvarig	  för	  internationella	  kundrelationer.	  Jag	  har	  sökt	  engelskspråkiga	  tjänster	  online	  inom	  
mitt	  yrkesområde.	  Feedbacken	  jag	  får	  är	  att	  jag	  har	  ett	  intressant	  CV,	  men	  att	  de	  söker	  en	  
person	  som	  också	  kan	  prata	  svenska.	  
	  

Situationen	  oroade	  mig	  så	  jag	  kontaktade	  Arbetsförmedlingen.	  Efter	  att	  de	  sett	  mitt	  CV	  fick	  
jag	  ett	  samordningsnummer	  och	  en	  kontaktperson	  som	  jag	  trodde	  skulle	  hjälpa	  mig	  att	  få	  
svensk	  vägledning	  i	  min	  yrkesbana.	  
	  

På	  det	  första	  mötet	  med	  kontaktpersonen	  så	  sa	  han	  att	  jag	  borde	  ta	  reda	  på	  hur	  länge	  jag	  får	  
stanna	  i	  Sverige.	  Han	  sa	  att	  den	  bästa	  utgångspunkten	  för	  mig	  var	  att	  hjälpa	  till	  på	  ett	  café.	  
Är	  det	  här	  en	  officiell	  hållning	  från	  Arbetsförmedlingen	  gentemot	  invandrare?	  Räknas	  den	  
fria	  rörligheten	  för	  EU-‐medborgare	  i	  Sverige?	  
	  
Jag	  vill	  lära	  mig	  svenska	  så	  fort	  som	  möjligt.	  Jag	  är	  fullt	  medveten	  om	  att	  det	  är	  ett	  måste	  när	  
man	  vill	  stadga	  sig	  i	  ett	  annat	  lant.	  Men	  Arbetsförmedlingen	  har	  sagt	  att	  mitt	  
samordningsnummer	  inte	  innebär	  att	  jag	  får	  språkundervisning.	  	  
	  

Jag	  förstår	  inte	  vem	  jag	  ska	  kontakta	  för	  att	  få	  ett	  svenskt	  personnummer.	  Varje	  kontakt	  till	  
en	  svensk	  ansvarig	  eller	  auktoritet	  har	  visat	  sig	  vara	  en	  återvändsgränd.	  Jag	  kan	  inte	  undgå	  
att	  undra	  om	  jag	  har	  blivit	  hänvisad	  till	  fel	  personer.	  
	  

Min	  sambo	  är	  svensk.	  Jag	  blev	  kär	  och	  vi	  bestämde	  oss	  för	  att	  bo	  här.	  Jag	  vill	  ha	  ett	  hem	  i	  
Sverige.	  	  
	  

Kvinna,	  Hörby	  
Flyttade	  ihop	  med	  sin	  svenska	  sambo	  och	  kom	  till	  Sverige	  från	  för	  mindre	  än	  ett	  år	  sedan	  
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EN	  GENERAD	  URSÄKT	  TILL	  VARFÖR	  JAG	  INTE	  FÅR	  JOBBET	  

	  

Jag	  är	  jurist	  samt	  sysslar	  med	  mode.	  Trots	  utbildning,	  stor	  erfarenhet	  och	  bra	  referenser	  
fick	  jag	  bara	  anställning	  som	  servitris	  i	  flera	  år.	  Jag	  har	  bott	  i	  Sverige	  i	  sex	  och	  ett	  halvt	  år	  
och	  söker	  fortfarande	  ett	  fast	  arbete	  inom	  min	  kompetens.	  	  
	  

Jag	  flyttade	  till	  Stockholm	  2008,	  efter	  att	  jag	  klarade	  min	  forskarutbildning	  inom	  juridik.	  Jag	  
bryter	  knappt	  längre.	  Med	  boende	  har	  jag	  haft	  en	  massa	  tur,	  delvis	  för	  att	  min	  sambo	  är	  
svensk.	  En	  vecka	  efter	  jag	  fick	  ta	  reda	  på	  min	  graviditet	  erbjöds	  vi	  ett	  förstahandskontrakt	  i	  
ett	  jättefint	  område.	  När	  det	  gäller	  jobb	  å	  andra	  sidan,	  kan	  jag	  tyvärr	  inte	  vara	  lika	  positiv.	  	  
	  

När	  jag	  lyckas	  få	  en	  intervju,	  mötas	  jag	  alltid	  med	  mycket	  skepsis	  så	  fort	  en	  upptäcker	  att	  jag	  
inte	  är	  svensk.	  Då	  börjar	  ofta	  frågorna	  handla	  om	  mitt	  privatliv	  och	  min	  blandade	  härkomst	  
istället	  för	  mina	  meriter.	  Sedan	  får	  jag	  höra	  ett	  antal	  fördomar	  om	  fransmän	  och	  till	  slut	  en	  
generad	  ursäkt	  om	  varför	  jag	  kanske	  inte	  kommer	  att	  få	  jobbet.	  	  
	  

Det	  känns	  verkligen	  som	  att	  det	  är	  olämpligt	  av	  mig	  att	  våga	  söka	  jobb	  hos	  ett	  svenskt	  
företag,	  som	  att	  jag	  inte	  är	  bra	  nog.	  Man	  vet	  att	  det	  inte	  är	  lätt	  att	  börja	  från	  scratch	  i	  ett	  
land,	  särskilt	  när	  man	  är	  över	  en	  viss	  ålder.	  Men	  jag	  hade	  aldrig	  förväntat	  mig	  att	  träffa	  en	  
utländsk	  ingenjör	  eller	  läkare	  som	  till	  exempel	  kör	  taxi	  eller	  har	  jobbat	  som	  nisse	  i	  flera	  år.	  
	  

Det	  pratas	  mycket	  om	  vår	  integration,	  men	  ingen	  frågar	  oss	  hur	  vi	  har	  det	  som	  invandrare	  
och	  hur	  det	  påverkar	  oss	  långsiktigt.	  Ibland	  känns	  det	  verkligen	  som	  att	  vi	  är	  bara	  siffror	  och	  
skattepengar.	  Som	  att	  vi	  inte	  är	  tillräckligt	  bra.	  
	  

Samantha,	  Bromma	  
Samantha	  gifte	  sig	  med	  en	  svensk	  och	  kom	  till	  Sverige	  från	  Frankrike	  för	  sex	  år	  sedan	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 54 

	  
VÅGA	  VISA	  VAD	  DU	  GÅR	  FÖR	  
	  

Det	  har	  aldrig	  varit	  svårt	  för	  mig	  att	  hitta	  jobb.	  Det	  enda	  som	  har	  varit	  svårt	  för	  mig	  är	  att	  
kunna	  övertyga	  människor	  om	  att	  få	  rätt	  lön.	  Jag	  har	  jobbat	  för	  en	  lägre	  peng	  för	  att	  visa	  
vad	  jag	  går	  för.	  Det	  har	  faktiskt	  funkat	  varje	  gång.	  
	  

Jag	  lärde	  mig	  svenska	  så	  pass	  tidigt	  så	  jag	  fick	  inga	  bekymmer	  eller	  huvudvärk	  av	  att	  leta	  
jobb.	  Första	  jobbet	  jag	  hade	  var	  som	  truckförare	  på	  ett	  lager.	  Där	  jobbade	  jag	  i	  sju,	  åtta	  
månader.	  Sedan	  började	  jag	  jobba	  på	  McDonalds.	  Jag	  hade	  inte	  så	  jätteperfekt	  svenska.	  Men	  
jag	  jobbade	  i	  kassan	  och	  fick	  lära	  mig	  ytterligare	  svenska	  och	  fick	  kontakt	  med	  svenskar.	  Efter	  
tre	  månader	  så	  fick	  jag	  erbjudande	  av	  min	  högre	  chef	  om	  att	  bli	  arbetsledare.	  
	  

Efter	  det	  fördjupade	  jag	  mig	  i	  restaurangbranschen	  och	  jobbade	  på	  en	  libanesisk	  restaurang	  i	  
Södertälje.	  Jag	  jobbade	  i	  baren	  och	  skötte	  serveringen.	  För	  att	  få	  jobbet	  så	  arbetade	  jag	  
nästan	  gratis	  en	  månad.	  Jag	  bjuder	  gärna	  på	  mig	  själv	  för	  att	  få	  chans	  att	  visa	  vad	  jag	  går	  för.	  
	  

Sedan	  efter	  det	  så	  fick	  jag	  ett	  ganska	  bra	  jobb	  på	  en	  grekisk	  restaurang.	  Och	  där	  började	  
egentligen	  min	  resa.	  Jag	  lyckades	  ta	  körkort,	  kunde	  betala	  av	  lite	  skulder	  som	  alla	  flyktingar	  
har	  i	  det	  här	  landet.	  Man	  har	  behövt	  ta	  lite	  lån	  för	  att	  klara	  sig.	  
	  
Jag	  köpte	  en	  bil,	  började	  plugga	  och	  gå	  vidare.	  Jag	  tog	  min	  dricks	  från	  restaurangen	  och	  
bekostade	  en	  väktarutbildning.	  Efter	  det	  så	  lämnade	  jag	  restaurangbranschen	  och	  började	  
jobba	  som	  väktare	  i	  ganska	  många	  år.	  I	  sex	  år	  nästan.	  
	  

Men	  jag	  gillade	  bilar	  sedan	  hemlandet.	  Det	  var	  en	  hobby	  som	  jag	  hade,	  jag	  gillade	  att	  meka.	  
Då	  bestämde	  jag	  mig	  för	  att	  satsa	  på	  att	  jobba	  med	  bilar.	  Jag	  startade	  upp	  min	  firma	  2011.	  
	  

Man	  har	  problem	  varje	  dag	  men	  man	  får	  jobba	  för	  att	  lösa	  dem.	  Det	  som	  har	  irriterat	  mig	  
hela	  resan	  är	  till	  exempel	  svårigheter	  med	  att	  hitta	  bostad	  till	  en	  början.	  Man	  har	  det	  tufft	  
med	  finansiering	  i	  början.	  Man	  får	  klara	  sig	  på	  egen	  hand	  helt	  enkelt.	  Man	  får	  inte	  hjälp	  med	  
finansiering	  i	  Sverige.	  
	  

Jag	  är	  en	  envis	  människa,	  och	  det	  har	  kanske	  gjort	  att	  jag	  har	  lyckats.	  Det	  finns	  andra	  
människor	  som	  också	  är	  envisa,	  men	  kanske	  på	  ett	  annat	  sätt.	  	  När	  jag	  kom	  till	  Sverige	  2001	  
så	  var	  det	  inte	  samma	  tider.	  Jag	  känner	  många	  nyanlända	  som	  har	  det	  lite	  tuffare.	  Nu	  måste	  
man	  följa	  upp	  vissa	  regler	  och	  vissa	  scheman	  till	  exempel	  kring	  hur	  man	  lär	  sig	  språket.	  Mitt	  
råd	  är	  att	  våga	  visa	  vad	  du	  går	  för.	  Visa	  att	  du	  vill.	  Man	  får	  ingenting	  om	  man	  inte	  vill	  det.	  	  
	  

Ghadir,	  Sätra	  
Ghadir	  kom	  till	  Sverige	  från	  Irak	  för	  14	  år	  sedan	  
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JAG	  FÖRSÖKER	  VARA	  TOLERANT	  MOT	  SAKER	  	  
	  

Det	  låter	  konstigt,	  men	  det	  är	  inte	  alls	  enkelt	  att	  göra	  saker	  i	  Sverige	  utan	  att	  vara	  svensk.	  
Bankkonto,	  Biokort,	  SL-‐kort,	  och	  så	  vidare.	  Utan	  ett	  personnummer	  eller	  
samordningsnummer	  är	  man	  ingen	  i	  Sverige.	  Det	  är	  särskilt	  svårt	  om	  man	  inte	  är	  europé.	  	  
	  

Jag	  har	  haft	  tur	  att	  hittat	  svenskar	  som	  hjälpt	  mig	  jättemycket,	  särskilt	  med	  boende	  och	  mat.	  
Jag	  försöker	  hitta	  ett	  jobb,	  lära	  mig	  så	  mycket	  svenska	  som	  möjligt	  och	  lära	  känna	  så	  mycket	  
folk	  jag	  bara	  kan	  för	  att	  få	  ett	  bättre	  socialt	  liv.	  
	  

Innan	  hade	  jag	  hört	  att	  svenskar	  skulle	  vara	  blyga	  och	  att	  vädret	  inte	  skulle	  vara	  så	  bra.	  Jag	  
har	  tålamod.	  Jag	  försöker	  fortsätta	  vara	  optimistisk	  och	  vara	  tolerant	  mot	  saker	  jag	  inte	  
förstår	  eller	  inte	  skulle	  göra	  på	  samma	  sätt.	  
	  

Jhonatan,	  Stockholm	  
Jhonatan	  kom	  från	  Colombia	  till	  Sverige	  för	  att	  arbeta	  och	  har	  varit	  här	  i	  tre	  år	  	  
	  

FÖR	  MIG	  FANNS	  DET	  INGET	  ANNAT	  HEM	  	  
	  

I	  skolan	  jag	  växte	  upp	  med	  blandades	  alla	  tillsammans.	  De	  som	  bodde	  i	  lägenhet,	  hus	  eller	  
villa.	  De	  som	  åkte	  utomlands	  på	  semester	  och	  de	  som	  hade	  föräldrar	  som	  var	  alkoholister.	  
Alla	  blandades	  tillsammans.	  Det	  skapade	  gemenskap	  och	  förståelse	  för	  varandras	  likheter	  
och	  olikheter.	  
	  

Jag	  är	  kaxig,	  positiv	  och	  har	  stor	  släkt	  som	  ger	  mig	  självsäkerhet.	  Så	  jag	  har	  aldrig	  känt	  att	  jag	  
upplevt	  exkludering.	  Men	  jag	  har	  med	  åren	  förstått	  att	  det	  sker.	  Därför	  tycker	  jag	  att	  det	  är	  
så	  viktigt	  att	  barn	  går	  i	  skolan	  för	  det	  var	  så	  jag	  blev	  integrerad	  på	  och	  växte	  upp	  som	  svensk.	  
	  

Det	  var	  tack	  vare	  skolan	  och	  att	  min	  ensamstående	  mamma	  hade	  släktingar	  som	  kunde	  
hjälpa	  henne	  när	  vi	  var	  små,	  som	  vi	  barn	  växte	  upp	  med	  självsäkerhet.	  Utan	  att	  tvivla	  på	  
varken	  vår	  peruanska	  eller	  svenska	  identitet.	  
	  

Jag	  tyckte	  att	  jag	  hamnade	  hemma	  här	  från	  första	  stund.	  Jag	  har	  sedan	  förstått	  att	  vi	  hade	  
tur	  som	  redan	  hade	  släkt	  här,	  och	  att	  alla	  vi	  mötte	  i	  och	  utanför	  skolan	  var	  snälla.	  När	  jag	  var	  
15	  år	  och	  skulle	  börja	  gymnasiet	  hade	  vi	  ännu	  inte	  fått	  uppehållstillstånd.	  Efter	  att	  då	  ha	  bott	  
i	  Sverige	  i	  sex	  år	  kändes	  det	  fel.	  För	  mig	  fanns	  det	  inget	  annat	  hem.	  Jag	  tyckte	  att	  de	  på	  
migrationsverket	  var	  idioter.	  Hur	  skulle	  de	  kunna	  kasta	  mig	  från	  mitt	  eget	  land?	  Hur	  som	  
helst,	  efter	  någon	  månad	  fick	  vi	  uppehållstillstånd.	  
	  

Kvinna,	  Nacka	  
Kom	  till	  Sverige	  som	  flykting	  från	  Peru	  för	  22	  år	  sedan	  



 57 

	  
INGEN	  TAR	  EN	  PÅ	  ALLVAR	  NÄR	  MAN	  BRYTER	  
	  

Det	  känns	  som	  att	  Sverige	  inte	  tycker	  att	  man	  är	  något	  bra	  alls.	  Sverige	  tror	  att	  de	  är	  bäst.	  
Att	  de	  har	  de	  bästa	  lösningarna	  för	  resten	  av	  världen.	  Som	  om	  att	  inga	  andra	  
nationaliteter,	  kulturer	  eller	  religioner	  utom	  de	  nordeuropeiska	  har	  något	  att	  komma	  med.	  
	  

Språket	  ett	  hinder,	  ingen	  tar	  en	  på	  allvar	  när	  man	  bryter.	  Det	  var	  svårt	  när	  man	  kom	  och	  inte	  
kunde	  någonting	  om	  samhället.	  Ingenting	  om	  mat,	  priser,	  lägenheter	  eller	  skolan.	  Det	  var	  
svårt	  för	  barnen	  som	  tyckte	  att	  vi	  föräldrar	  inte	  var	  någonting,	  för	  att	  vi	  inte	  kunde	  hjälpa	  
dem	  i	  detta	  samhälle.	  Vi	  kunde	  inga	  koder	  eller	  vägar.	  
	  

Det	  är	  en	  sorg.	  Hur	  våra	  barn	  får	  lära	  sig	  att	  sitt	  ursprung	  inte	  är	  lika	  mycket	  värt,	  och	  då	  blir	  
vår	  kontakt	  sämre.	  Ni	  kräver	  att	  vi	  ska	  "hålla	  ordning	  på	  ungarna".	  Men	  ungarna	  lyssnar	  inte	  
på	  någon	  ni	  tycker	  är	  mindre	  bra.	  Ni	  tycker	  att	  vi	  är	  otidsenliga	  föräldrar.	  Som	  att	  det	  bara	  
duger	  att	  göra	  som	  ni	  har	  gjort.	  
	  

Vi	  hamnade	  i	  en	  dålig	  förort	  och	  det	  var	  svårt	  att	  hitta	  en	  lägenhet	  i	  stan.	  Materiellt	  har	  vi	  
inte	  lidit	  nöd.	  Jag	  har	  kunnat	  fortbilda	  mig	  lite,	  på	  folkhögskola.	  Och	  vi	  har	  kunnat	  hålla	  
kontakten	  med	  världen	  via	  närradio,	  och	  senare	  med	  internet.	  Utan	  den	  kontakten	  hade	  jag	  
dött.	  
	  

Kvinna,	  Göteborg	  
Kom	  som	  flykting	  från	  Chile	  till	  Chile	  för	  29	  år	  sedan	  	  
	  

	  

NU	  MÅR	  JAG	  BRA	  
	  

Jag	  mådde	  inte	  bra	  i	  Syrien	  och	  Grekland.	  Innan	  var	  jag	  lite	  trött	  och	  ledsen.	  Men	  nu	  mår	  jag	  
bra	  och	  min	  familj	  kommer.	  
	  

Kvinna,	  Bodafors	  
Kom	  som	  flykting	  från	  Syrien	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  två	  år	  
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DET	  BLEV	  SOM	  EN	  OND	  CIRKEL	  MED	  TIDEN	  
	  

Jag	  kom	  till	  Sverige	  2002	  och	  livet	  i	  det	  nya	  landet	  var	  okänt	  för	  mig.	  Lukten,	  människorna,	  
språket	  och	  allt	  som	  man	  kan	  tänka	  sig.	  Jag	  hamnade	  i	  Ängelholm.	  En	  fin	  stad,	  men	  med	  
mycket	  segregation.	  För	  mig	  var	  det	  viktigt	  att	  kunna	  umgås	  med	  människor	  som	  pratar	  
mitt	  språk	  och	  som	  förstår	  mig.	  Det	  som	  jag	  saknade	  var	  ett	  steg	  mellan	  min	  värld	  och	  det	  
svenska	  samhället.	  	  
	  

Jag	  är	  muslim	  och	  jag	  trodde	  inte	  att	  jag	  skulle	  trivas	  med	  att	  umgås	  med	  svenskar.	  Detta	  
berodde	  dels	  på	  mina	  outvecklade	  tankar	  kring	  demokrati,	  dels	  på	  samhället	  som	  inte	  
öppnade	  sin	  famn	  för	  att	  möta	  mig.	  Det	  blev	  som	  en	  ond	  cirkel	  med	  tiden.	  Jag	  började	  jobba	  
på	  en	  restaurang	  och	  hade	  tappat	  allt	  förtroende	  för	  samhället.	  	  
	  

Efter	  två	  år	  i	  Ängelholm	  flyttade	  jag	  till	  Östersund.	  Där	  jag	  blev	  bemött	  på	  ett	  helt	  annat	  sätt.	  
Jag	  fick	  mer	  kontakt	  med	  samhället	  och	  det	  hjälpte	  mig	  att	  komma	  igång	  med	  mitt	  mål,	  att	  
få	  jobba	  som	  lärare	  i	  matematik	  och	  fysik.	  
	  

Jag	  började	  på	  Komvux	  och	  planerade	  läsa	  vidare	  på	  universitetet.	  Redan	  efter	  några	  veckor	  
kom	  ett	  företag	  som	  hjälpte	  mig	  med	  att	  hitta	  en	  praktikplats	  i	  en	  gymnasieskola.	  Jag	  trodde	  
aldrig	  att	  jag	  skulle	  klara	  att	  vara	  bland	  svenska	  elever	  och	  förklara	  matematik	  för	  dem.	  Men	  
jag	  var	  ändå	  beredd	  att	  ta	  utmaningen.	  	  
	  

Klivet	  till	  praktikplatsen	  öppnade	  nya	  dörrar.	  Jag	  lärde	  mig	  saker,	  som	  annars	  skulle	  ta	  tio	  år	  
att	  lära	  sig.	  Jag	  började	  lära	  känna	  mina	  kollegor	  och	  fick	  egna	  klasser	  för	  undervisning.	  
Samtidigt	  kom	  jag	  in	  på	  universitetet	  och	  kunde	  komplettera	  min	  utbildning	  för	  att	  få	  
behörighet	  i	  matematik	  och	  fysik.	  	  
	  

Jag	  såg	  att	  svenskar	  är	  väldigt	  öppna	  och	  respektfulla.	  Demokratin	  är	  på	  en	  annan	  nivå	  och	  
man	  kan	  säga	  vad	  man	  tycker	  så	  länge	  man	  respekterar	  andra.	  Idag	  jobbar	  jag	  som	  rektor	  på	  
en	  gymnasieskola	  i	  Tullinge	  och	  är	  tacksam	  för	  Östersunds	  kommuns	  satsningar	  och	  hjälp.	  
Det	  är	  viktigt	  att	  man	  får	  hjälp	  i	  ett	  nytt	  land	  och	  det	  är	  viktigt	  att	  det	  sker	  snabbt.	  Vi	  måste	  
lita	  på	  människors	  kompetens	  och	  se	  till	  så	  att	  de	  får	  kontakt	  med	  samhället.	  
	  
Att	  lära	  känna	  det	  okända	  kräver	  mod	  och	  tid.	  De	  som	  saknar	  det	  behöver	  hjälp	  med	  
kontakter.	  Jag	  måste	  erkänna	  att	  det	  inte	  funkar	  riktigt	  bra	  i	  alla	  kommuner,	  oavsett	  positiv	  
inställning.	  
	  
Jag	  behövde	  bara	  en	  liten	  push	  för	  att	  komma	  igång.	  För	  det	  fick	  jag	  vänta	  nästan	  tre	  år.	  
	  

Adam,	  Vårberg	  
Adam	  kom	  som	  kurdisk	  flykting	  till	  Sverige	  för	  13	  år	  sedan	  
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JAG	  SÄGER	  TILL	  DIG	  ATT	  SÅDAN	  ÄR	  LAGEN	  
	  

För	  det	  första	  tycker	  jag	  att	  utredningsfasen	  i	  mitt	  ärende	  tog	  alldeles	  för	  lång	  tid.	  Trots	  att	  
jag	  hade	  styrkt	  mina	  uppgifter	  med	  alla	  nödvändiga	  handlingar.	  Det	  viktigaste	  var	  dock	  
inte	  själva	  uppehållstillståndet.	  Det	  var	  att	  återförenas	  med	  min	  hustru,	  som	  jag	  lämnade	  
ensam	  kvar	  under	  beskjutning	  och	  bombardemang.	  	  
	  
Jag	  hade	  hoppats	  på	  att	  få	  återförenas	  med	  min	  hustru	  men	  det	  har	  fortfarande	  inte	  skett.	  
Det	  tog	  åtta	  månader	  från	  ansökan	  till	  beviljande	  av	  uppehållstillstånd.	  I	  andra	  länder	  går	  det	  
mycket	  fortare.	  	  
	  
För	  det	  andra	  tog	  bostadsfrågan	  lång	  tid.	  Till	  sist	  lyckades	  jag	  via	  andra	  syrier	  få	  tag	  på	  en	  
bostad	  mot	  13	  000	  kronor	  i	  övertagandeavgift,	  Jag	  lyckades	  låna	  ihop	  pengar	  från	  släktingar	  i	  
Syrien	  för	  att	  ha	  råd.	  Ett	  annat	  problem	  var	  språket.	  Man	  kan	  inte	  lära	  sig	  det	  om	  man	  inte	  
har	  en	  bostad.	  	  
	  

Vad	  gäller	  integration	  är	  lärarna	  de	  enda	  svenskar	  vi	  möter.	  Hur	  kan	  man	  då	  tala	  om	  
kulturträff	  i	  samhället?	  Vad	  gäller	  arbete	  så	  går	  jag	  och	  väntar	  tills	  min	  etableringsplan	  är	  
avslutad	  för	  att	  kunna	  börja	  jobba.	  Många	  personer	  jag	  känner	  går	  och	  väntar	  eller	  letar	  jobb	  
utan	  resultat.	  De	  kan	  inte	  ens	  få	  svarta	  jobb	  med	  arbetsgivare	  som	  utnyttjar.	  
	  

Jag	  önskar	  att	  jag	  hade	  åkt	  till	  Tyskland	  istället.	  Skulle	  jag	  ha	  åkt	  dit	  hade	  jag	  haft	  min	  hustru	  
vid	  min	  sida.	  Det	  hade	  lugnat	  ner	  min	  oro	  över	  henne	  och	  jag	  hade	  hittat	  ett	  jobb.	  	  
Jag	  har	  inte	  lyckats	  med	  något.	  	  
	  

Det	  låter:	  
-‐Återföreningen	  är	  det	  inga	  problem	  med,	  men	  jag	  säger	  till	  dig	  att	  du	  måste	  vänta.	  
-‐Varför?	  
-‐Jag	  säger	  till	  dig	  att	  sådan	  är	  lagen.	  
-‐Men	  min	  familj	  är	  under	  beskjutning,	  bombardemang	  och	  är	  hotade.	  
-‐Jag	  säger	  till	  dig	  att	  sådan	  är	  lagen.	  
	  

Jag	  kan	  sammanfatta	  detta	  genom	  att	  säga	  att	  Sverige	  är	  ett	  land	  som	  gör	  sitt	  yttersta	  för	  att	  
ge	  invandrarna	  psykiska	  problem.	  Jag	  har	  drabbats	  av	  psykiska	  besvär.	  Jag	  hatar	  inte	  bara	  
Sverige	  utan	  mig	  själv	  också.	  
	  

Man,	  Hagfors	  
Kom	  som	  flykting	  från	  Syrien	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  mindre	  än	  ett	  år	  
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MAN	  MÅSTE	  SE	  SIG	  SOM	  EN	  DEL	  AV	  BÅDE	  DET	  ROLIGA	  OCH	  TRÅKIGA	  HÄR	  
	  

Det	  var	  viktigt	  för	  mig	  att	  snabbt	  lära	  mig	  det	  svenska	  språket	  och	  komma	  i	  kontakt	  med	  
det	  svenska	  samhället.	  Så	  fort	  jag	  kom	  till	  förläggningen	  fick	  jag	  tag	  på	  en	  bok	  och	  började	  
studera.	  	  
	  

Jag	  hade	  låga	  förväntningar	  när	  jag	  kom	  hit.	  Mitt	  primära	  mål	  var	  att	  fly	  från	  regimens	  grepp	  
med	  livet	  i	  behåll.	  Jag	  tillhörde	  en	  ung	  generation	  under	  det	  iranska	  folkets	  revolution.	  I	  
korthet	  så	  letade	  jag	  efter	  skydd.	  Men	  man	  måste	  vara	  politiskt	  aktiv	  och	  i	  rörelse	  för	  att	  
förbättra	  sitt	  liv.	  	  
	  

Efter	  den	  första	  sommaren	  började	  vi	  på	  förläggningens	  skola	  och	  under	  sex	  månader	  lärde	  
jag	  mig	  svenska.	  Då	  kunde	  jag	  klara	  mina	  vardagliga	  rutiner	  på	  svenska	  och	  kom	  snabbt	  i	  
kontakt	  med	  samhället.	  Via	  min	  svenska	  språklärare	  besökte	  jag	  en	  del	  institutioner	  och	  
föreningar	  vilket	  gjorde	  det	  möjligt	  för	  oss	  att	  lära	  känna	  nya	  människor,	  deras	  kultur	  och	  
förbättra	  mina	  språkkunskaper.	  
	  

Jag	  lämnade	  förläggningen	  två	  månader	  senare.	  Då	  hade	  jag	  bott	  där	  i	  tio	  månader.	  Jag	  
hittade	  ett	  arbete.	  Efter	  ytterligare	  ett	  halvår	  började	  jag	  studera	  på	  Komvux.	  Senare	  började	  
jag	  på	  universitetet	  och	  studerade	  ekonomi	  och	  IT.	  Jag	  kan	  säga	  att	  det	  är	  en	  stor	  bedrift	  för	  
mig	  och	  att	  min	  dröm	  har	  gått	  i	  uppfyllelse.	  	  
	  

Man	  måste	  se	  sig	  själv	  som	  en	  del	  av	  det	  roliga	  och	  det	  tråkiga	  här.	  Det	  viktiga	  är	  att	  man	  ser	  
sin	  roll	  och	  arbetar	  för	  att	  kunna	  hjälpa	  landet	  att	  utvecklas.	  Inte	  bara	  ha	  ögonen	  på	  vägen	  
utan	  också	  hjälpa	  människor.	  Bästa	  hjälpen	  som	  man	  kan	  få	  kommer	  inifrån	  en	  själv.	  
	  

Jag	  har	  arbetat	  väldigt	  länge	  och	  haft	  bra	  erfarenheter	  av	  kontakt	  med	  svenskar.	  Men	  jag	  
tycker	  inte	  om	  den	  allmänna	  situationen	  som	  har	  utvecklats	  nyligen	  i	  samhället,	  där	  man	  
förtydligar	  skillnaden	  mellan	  utlänningar	  och	  ursprungsbefolkning.	  
	  

Man,	  Lund	  
Kom	  som	  kurdisk	  flykting	  till	  Sverige	  för	  27	  år	  sedan	  
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JAG	  KÄNNER	  MIG	  MER	  SVENSK	  ÄN	  VAD	  JAG	  ÄR	  IRAKISK	  
	  
Jag	  jobbade	  som	  bilmekaniker	  men	  hotades	  till	  livet	  av	  militanta	  islamister	  som	  krävde	  
mig	  på	  pengar.	  Jag	  flydde	  Irak	  till	  fots	  och	  med	  lastbil	  via	  Turkiet,	  Grekland	  och	  Tyskland.	  
Till	  slut	  hamnade	  jag	  i	  Sverige,	  i	  Norrbotten.	  
	  
Efter	  ansökan	  om	  asyl	  har	  det	  blivit	  avslag.	  Migrationsverket	  bedömer	  inte	  hotbilden	  som	  
tillräcklig.	  Men	  jag	  har	  inte	  gått	  under	  jorden	  för	  det.	  Med	  hjälp	  av	  en	  vän	  driver	  jag	  en	  
bilverkstad	  sedan	  flera	  år.	  
	  
Det	  är	  inte	  meningen	  att	  man	  kommer	  till	  Sverige	  och	  så	  ska	  man	  gå	  in	  i	  ett	  rum	  och	  gömma	  
sig.	  Det	  är	  inte	  meningen.	  Utan	  jag	  kom	  mer	  ut	  i	  samhället	  och	  började	  visa	  mig	  för	  folk,	  här	  
är	  jag	  och	  här	  jobbar	  jag	  och	  här	  bor	  jag.	  
	  
Jag	  tycker	  att	  det	  måste	  bli	  någon	  ändring	  på	  den	  svenska	  politiken	  så	  att	  den	  tar	  hänsyn	  till	  
sådana	  som	  mig	  som	  kommer	  till	  Sverige	  och	  gör	  rätt	  för	  sig.	  	  
Jag	  tycker	  det	  ska	  finnas	  ett	  system	  för	  invandrare	  och	  asylsökande	  som	  kommer	  hit	  till	  
Sverige	  och	  som	  är	  här	  ett	  visst	  antal	  år,	  så	  kollar	  man	  upp	  vad	  dessa	  människor	  har	  gjort,	  
om	  det	  är	  tre	  eller	  fyra	  år.	  Kan	  de	  den	  svenska	  historien?	  Kan	  de	  svenska	  språket?	  Kan	  de	  
svenska	  samhället	  eller	  är	  de	  helt	  utanför?	  	  
	  
Det	  finns	  ju	  folk	  som	  varit	  här	  i	  20	  års	  tid	  och	  de	  vet	  ingenting	  om	  Sverige	  och	  de	  kan	  inte	  
prata	  svenska.	  Jag	  tycker	  själv	  det	  är	  orättvist.	  För	  en	  som	  har	  kommit	  hit	  till	  Sverige,	  startat	  
firma	  och	  en	  annan	  som	  inte	  jobbar	  och	  så,	  men	  som	  ändå	  är	  mera	  värd.	  	  
	  
Många	  gånger	  har	  jag	  blivit	  ovänner	  med	  folk.	  Och	  de	  tror	  att	  jag	  blivit	  svensk	  och	  att	  jag	  är	  
rasist.	  Jag	  säger	  då	  att	  jag	  försvarar	  ingen	  utan	  bara	  mig	  själv.	  
	  
Raad,	  Luleå	  
Raad	  kom	  som	  flykting	  från	  Irak	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  åtta	  år	  
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JAG	  ÄR	  OROLIG	  FÖR	  SVERIGES	  FRAMTID	  
	  

Man	  får	  vara	  beredd	  på	  alla	  hinder	  som	  kan	  uppstå	  när	  man	  kommer	  till	  ett	  nytt	  land.	  Vid	  
flera	  tillfällen	  funderade	  jag	  på	  att	  återvända	  till	  mitt	  hemland,	  men	  sedan	  tänkte	  jag	  
efter.	  Jag	  lärde	  mig	  språket	  på	  mindre	  än	  ett	  år.	  Sedan	  lyckades	  jag	  skaffa	  mig	  en	  lägenhet	  
och	  ett	  arbete.	  	  
	  

Det	  har	  blivit	  bättre	  än	  jag	  förväntade	  mig.	  Jag	  är	  glad	  att	  få	  leva	  i	  Sverige.	  Jag	  har	  ännu	  inte	  
blivit	  svensk	  medborgare	  utan	  är	  somalisk	  medborgare,	  även	  om	  jag	  ser	  mig	  som	  svensk.	  
	  

Men	  hindren	  var	  många	  och	  svåra.	  Jag	  anser	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  bra	  kontaktperson	  som	  
kan	  erbjuda	  den	  hjälp	  man	  behöver.	  Det	  finns	  visserligen	  ställen	  man	  kan	  vända	  sig	  till	  men	  
jag	  ser	  att	  människor	  som	  är	  nya	  i	  Sverige	  inte	  får	  någon	  hjälp	  där.	  	  
	  

Det	  kostar	  mycket	  pengar	  från	  staten	  att	  hjälpa	  de	  människor	  som	  är	  nya	  i	  Sverige,	  men	  jag	  
tycker	  inte	  systemet	  fungerar	  i	  praktiken.	  Jag	  säger	  detta	  av	  erfarenhet.	  Kontaktpersonerna	  
orsakar	  individerna	  mer	  problem	  än	  de	  hjälper	  till	  att	  hitta	  en	  lösning	  på	  problemet.	  Jag	  tror	  
att	  det	  finns	  metoder,	  som	  dessutom	  är	  mindre	  resurskrävande	  för	  staten.	  Man	  skulle	  
behöva	  en	  lång	  debatt	  om	  detta	  men	  jag	  tror	  att	  det	  kan	  bli	  möjligt.	  	  
	  

Men	  om	  segregationen	  fortsätter	  finns	  det	  risk	  att	  det	  uppstår	  konflikt	  mellan	  
samhällsgrupperna.	  Det	  kan	  bli	  så	  om	  barn	  som	  är	  nya	  i	  Sverige	  inte	  får	  bra	  hjälp.	  Barnen	  
kommer	  inte	  kunna	  följa	  med	  i	  skolundervisningen,	  vilket	  kommer	  resultera	  i	  utanförskap.	  	  
	  

Jag	  är	  inte	  orolig	  för	  mig	  egen	  framtid,	  men	  för	  Sveriges.	  Jag	  undrar	  hur	  det	  kommer	  bli	  om	  
segregationen	  fortsätter	  öka	  i	  samma	  takt.	  Med	  hjälp	  av	  egna	  ansträngningar	  lyckades	  jag	  
komma	  dit	  jag	  ville,	  men	  jag	  är	  inte	  där	  än.	  Jag	  brukar	  försöka	  hjälpa	  folk	  så	  att	  de	  inte	  
hamnar	  i	  samma	  situation	  som	  jag	  hamnade	  i.	  
	  

Man,	  Gävle	  
Kom	  som	  flykting	  från	  Somalia	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  sex	  år	  
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VI	  VISSTE	  ATT	  SNART	  HADE	  VI	  EN	  NY	  KLASSKOMPIS	  
	  

Min	  lärare	  luktade	  också	  kaffe	  och	  vi	  sjöng	  också	  Idas	  sommarvisa	  när	  vi	  fick	  sommarlov.	  
Jag	  är	  född	  och	  uppvuxen	  här.	  Men	  jag	  behandlas	  som	  en	  invandrare.	  För	  det	  är	  så	  jag	  blir	  
sedd.	  Det	  är	  fortfarande	  så	  att	  när	  jag	  går	  på	  Göteborgs	  gator	  så	  kan	  folk	  bemöta	  mig	  på	  
engelska.	  Var	  kommer	  du	  ifrån	  liksom?	  	  
	  
Jag	  brukar	  säga	  att	  vårt	  hem	  var	  som	  ett	  flyktingläger.	  Vi	  hade	  alltid	  nya	  släktingar	  som	  
bodde	  hos	  oss.	  Min	  mamma	  pratade	  i	  telefon	  med	  sin	  syster	  och	  bomber	  hördes	  i	  
bakgrunden.	  Vi	  skickade	  pengar	  till	  släktingar	  och	  så	  vidare.	  	  Det	  är	  klart	  att	  kriget	  var	  
ständigt	  närvarande,	  men	  Sverige	  var	  ändå	  en	  helt	  skyddad	  zon.	  Och	  vi	  levde	  här.	  
	  

I	  de	  skolorna	  jag	  gick	  på	  kom	  det	  ofta	  flyktingar.	  Vi	  visste	  att	  när	  någonting	  hände	  i	  ett	  land	  
långt	  borta,	  så	  hade	  vi	  snart	  en	  ny	  klasskompis.	  
	  

I	  Sverige	  har	  vi	  både	  den	  fysiska	  och	  den	  sociala	  muren.	  Det	  stora	  problemet	  i	  Sverige	  är	  den	  
sociala.	  Till	  exempel	  därför	  blir	  jag	  som	  är	  uppväxt	  här	  behandlad	  som	  att	  jag	  inte	  är	  det.	  Det	  
är	  som	  att	  invandrare	  inte	  är	  kapabla	  att	  lyckas	  själva,	  som	  att	  de	  inte	  har	  tankegodset.	  
	  

För	  att	  komma	  in	  i	  samhället	  måste	  man	  ha	  ett	  bra	  kontaktnät	  med	  personer	  som	  är	  aktiva	  
och	  känner	  till	  hur	  det	  svenska	  samhället	  funkar.	  Att	  många	  av	  mina	  släktingar	  har	  lyckats	  
beror	  på	  min	  egen	  mamma.	  Hon	  skrev	  deras	  intyg,	  frågade	  vänner	  om	  det	  fanns	  jobb.	  
	  

När	  mina	  föräldrar	  kom	  så	  fick	  de	  jobb	  på	  Estrellafabriken.	  När	  mina	  släktingar	  kom	  hit	  så	  tog	  
pappa	  med	  dem	  dit	  och	  de	  fick	  jobb.	  Och	  de	  började	  prata	  svenska	  med	  sina	  arbetskollegor.	  
Nu	  ser	  det	  inte	  ut	  så.	  Vi	  har	  inte	  den	  typen	  av	  jobb	  längre.	  Det	  gör	  också	  att	  många	  
människor	  inte	  får	  en	  chans.	  
	  

Integration	  för	  mig	  är	  att	  alla	  ska	  få	  möjligheten	  att	  lyckas	  i	  Sverige.	  Utan	  integration	  så	  
kanske	  du	  inte	  kommer	  delta	  i	  de	  politiska	  valen	  eller	  välja	  en	  som	  företräder	  dig	  själv.	  Det	  
handlar	  om	  att	  inte	  ha	  ett	  A-‐lag	  och	  ett	  B-‐lag	  i	  Sverige.	  
	  

Robert	  Hannah	  (fp),	  Göteborg	  
Roberts	  föräldrar	  flydde	  från	  Irak	  innan	  han	  föddes.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



 64 

DE	  UTAN	  ANKNYTNING	  TILL	  INVANDRARE	  BESTÄMMER	  
	  

År	  1984	  kom	  jag	  till	  Sverige.	  Redan	  då	  kände	  jag	  att	  integrationspolitiken	  handlade	  mer	  
om	  att	  invandrare	  ska	  anpassa	  sig	  till	  Sverige	  och	  svensk	  kultur,	  än	  om	  ett	  ömsesidigt	  
arbete.	  
	  

Utan	  egen	  motivation	  kunde	  man	  inte	  komma	  någonstans	  redan	  då.	  Trots	  att	  det	  var	  enklare	  
att	  skaffa	  ett	  arbete	  och	  utbilda	  sig	  då,	  jämfört	  med	  dagens	  arbetsmarknad.	  Mitt	  mål	  var	  att	  
utbilda	  mig	  och	  skaffa	  ett	  jobb	  och	  det	  har	  jag	  lyckats	  med.	  
	  

Min	  erfarenhet	  och	  kunskap	  av	  att	  ha	  bott	  i	  Sverige	  är	  att	  integrationspolitiken	  i	  praktiken	  
aldrig	  har	  fungerat	  som	  det	  var	  tänkt.	  En	  del	  kan	  bero	  på	  att	  myndighetspersoner	  utan	  
anknytning	  till	  invandrares	  verklighet	  och	  vardag	  bestämmer	  hur	  det	  ska	  se	  ut.	  
	  

Jag	  lärde	  mig	  språket	  snabbt	  med	  egna	  lösningar	  och	  inte	  med	  hjälp	  av	  
svenskundervisningen.	  Svensk	  språkundervisning	  var	  och	  är	  undermålig,	  enligt	  min	  åsikt.	  
Den	  måste	  bli	  mer	  anpassad	  till	  individernas	  behov.	  	  
	  

Och	  samhället	  är	  inte	  öppet	  för	  individer	  med	  dålig	  kunskap	  i	  svenska.	  Svenskar	  har	  en	  
uppfostrande	  attityd	  och	  tycker	  att	  de	  alltid	  kan	  bestämma	  över	  andra	  som	  pratar	  dålig	  
svenska,	  en	  väldig	  märklig	  attityd.	  Jag	  har	  vänner	  som	  säger	  att	  man	  måste	  vara	  
överkvalificerad	  för	  att	  kunna	  få	  ett	  jobb	  som	  till	  och	  med	  är	  under	  sin	  kvalifikation.	  	  
	  

Kvinna,	  Göteborg	  
Kom	  som	  flykting	  från	  Iran	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  30	  år	  
	  

	  
DET	  ÄR	  SVÅRT	  ATT	  FÅ	  KONTAKT	  MED	  SVENSKAR	  
	  
Som	  invandrare	  måste	  man	  vara	  mycket	  duktigare	  än	  svenskar	  för	  att	  få	  jobb.	  Och	  ännu	  
värre	  om	  man	  är	  kvinna	  och	  invandrare.	  
	  
Det	  är	  också	  svårt	  att	  få	  kontakt	  med	  svenskar.	  De	  sitter	  inlåsta	  i	  sina	  hem	  och	  exempelvis	  
spontanbesök	  förekommer	  inte.	  Finns	  inte	  heller	  någon	  pubkultur	  där	  man	  kan	  träffas.	  
Endast	  krogen	  lördagar	  och	  fredagar	  och	  då	  är	  alla	  fulla	  i	  stället. 
 
Susanna,	  Ödeshög	  
Flyttade	  från	  Finland	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  32	  år	  
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JAG	  BÖRJADE	  BETRAKTA	  MIG	  SJÄLV	  SOM	  SVENSK	  
	  

Jag	  vet	  själv	  att	  det	  händer	  att	  man	  tar	  med	  sig	  hemlandet	  till	  ett	  nytt	  land	  och	  övergången	  
till	  ett	  nytt	  sätt	  att	  tänka	  kan	  således	  påverkas	  negativt.	  Min	  integration	  i	  det	  svenska	  
samhället	  blev	  mycket	  roligare	  och	  mer	  naturlig	  då	  jag	  började	  betrakta	  mig	  själv	  som	  
svensk.	  
	  

Jag	  kommer	  från	  Nya	  Zeeland	  och	  det	  är	  ett	  land	  som	  är	  väldigt	  likt	  Sverige	  på	  många	  sätt.	  	  
Jag	  inte	  behövt	  göra	  stora	  anpassningar	  till	  mitt	  sätt	  att	  vara	  eller	  tänka.	  Jag	  upplever	  att	  det	  
skiljer	  sig	  väldigt	  mycket	  hur	  lätt	  man	  klara	  av	  att	  integrera	  sig	  beroende	  på	  ursprungslandet,	  
modersmål,	  hudfärg	  och	  livssituation.	  Min	  utbildning	  och	  tidigare	  yrkeserfarenheter	  gjorde	  
det	  förhållandevis	  lätt	  för	  mig	  att	  komma	  in	  i	  arbetsmarknaden.	  	  
	  

Jag	  har	  jobbat	  tillsammans	  med	  folk	  som	  också	  har	  kommit	  hit	  från	  andra	  länder.	  De	  har	  inte	  
alls	  haft	  samma	  upplevelse	  som	  jag,	  då	  de	  har	  pratat	  "fel	  modersmål".	  Som	  arabiska,	  
spanska	  eller	  persiska.	  	  Eller	  så	  har	  de	  sett	  annorlunda	  ut	  jämfört	  med	  en	  ”typisk	  svensk”	  och	  
inte	  haft	  en	  svensk	  krets	  att	  umgås	  med.	  Jag	  tyckte	  väldigt	  synd	  om	  dem	  då	  de	  haft	  väldigt	  
bra	  utbildningar	  från	  hemlandet	  men	  ändå	  inte	  fått	  jobb	  här.	  De	  jag	  känner	  har	  fått	  plugga	  
om	  i	  Sverige	  för	  att	  bli	  arbetsdugliga	  inom	  områden	  där	  de	  redan	  hade	  kvalifikationer	  och	  
erfarenhet.	  
	  

Språket	  satsade	  jag	  stenhårt	  på	  och	  min	  frus	  familj	  pratade	  bara	  svenska	  med	  mig.	  Det	  
underlättade	  ingången	  i	  det	  svenska	  samhället	  och	  jag	  kände	  mig	  aldrig	  isolerad	  eller	  att	  jag	  
inte	  fick	  plats	  i	  samhället.	  Att	  vara	  social	  och	  nyfiken	  när	  det	  gäller	  kultur	  och	  språk	  har	  varit	  
avgörande	  för	  mig.	  
	  

Då	  jag	  har	  jobbat	  i	  Stockholm	  och	  bott	  i	  Eskilstuna	  samt	  Katrineholm	  har	  jag	  upplevt	  
sjukvården	  i	  samtliga	  städer.	  Min	  upplevelse	  är	  att	  kvalitén	  på	  sjukvården	  skiljer	  sig	  mellan	  
städer	  och	  kommuner.	  Om	  man	  behöver	  avancerad	  sjukvård	  vill	  man	  helst	  bo	  i	  storstaden.	  
	  

Jag	  har	  diabetes	  typ	  1	  och	  har	  därför	  haft	  en	  del	  med	  den	  svenska	  sjukvården	  att	  göra.	  Jag	  
känner	  att	  tillgängligheten	  inte	  alls	  var	  den	  jag	  förväntade	  mig	  och	  att	  sjukvårdspersonalen	  
hade	  alldeles	  för	  mycket	  att	  göra	  för	  att	  kunna	  ägna	  patienterna	  den	  tid	  som	  behövdes.	  Jag	  
har	  dessutom	  råkat	  ut	  för	  några	  stycken	  dåliga	  läkare	  som	  försökte	  dra	  felaktiga	  slutsatser	  
om	  mitt	  tillstånd.	  Då	  jag	  var	  påläst	  kunde	  jag	  argumentera	  emot	  dem.	  Det	  ska	  man	  inte	  
behöva	  göra,	  inte	  enligt	  mig	  i	  alla	  fall.	  
	  

Tom,	  Katrineholm	  
Tom	  flyttade	  ihop	  med	  sin	  svenska	  fru	  och	  kom	  till	  Sverige	  från	  Nya	  Zeeland	  för	  tre	  år	  sedan	  	  
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SVÅRT	  ATT	  KÄNNA	  SAMHÖRIGHET	  
	  

Innan	  jag	  kom	  till	  Sverige	  hade	  jag	  ingen	  kunskap	  om	  det	  här	  landet.	  Jag	  kom	  inte	  hit	  
frivilligt,	  utan	  jag	  var	  tvungen	  att	  lämna	  mitt	  land.	  Sverige	  har	  liksom	  andra	  länder	  både	  
positiva	  och	  negativa	  sidor.	  
	  

Att	  känna	  samhörighet	  med	  det	  svenska	  samhället	  har	  varit	  det	  största	  problemet	  och	  är	  
fortfarande	  det.	  I	  staden	  jag	  bor	  i	  har	  de	  ansvariga	  inga	  planer	  för	  invandrarnas	  integration	  i	  
det	  svenska	  samhället.	  	  
	  

Jag	  håller	  på	  att	  lära	  mig	  svenska	  språket	  på	  SFI.	  Man	  kan	  säga	  att	  med	  flit,	  många	  försök	  och	  
egen	  ansträngning	  så	  har	  det	  så	  här	  långt	  gått	  ganska	  bra.	  När	  det	  gäller	  studier	  och	  
studievägledning	  för	  vidareutbildning	  får	  invandrarna	  ingen	  nyttig	  information.	  De	  ansvariga	  
myndigheterna	  saknar	  antingen	  kunskap	  eller	  så	  har	  de	  inga	  planer	  på	  att	  ge	  information.	  
Undervisningssystemet	  för	  nyanlända	  är	  inte	  som	  man	  förväntar	  sig	  och	  har	  stora	  problem	  
och	  brister.	  	  
	  

Trots	  upprepade	  förfrågningar	  till	  Arbetsförmedlingen	  och	  att	  jag	  fyllt	  i	  många	  papper	  och	  
jobbansökningar	  jag	  hittills	  inte	  lyckats	  få	  jobb.	  	  
	  

Här	  måste	  var	  och	  en	  lita	  på	  sig	  själv.	  Alla	  måste	  anpassa	  sig	  och	  försöka	  hitta	  en	  plats	  för	  sig	  
själva.	  Både	  när	  det	  gäller	  de	  som	  varit	  här	  en	  längre	  tid	  och	  när	  det	  gäller	  de	  som	  är	  
nyanlända.	  	  
	  

Sirwan	  
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DET	  ÄR	  ETT	  PROBLEM	  ATT	  MENTALT	  HA	  SINA	  VÄSKOR	  PACKADE 

Under	  den	  iranska	  revolutionen	  var	  mina	  föräldrar	  aktiva	  i	  en	  oppositionell	  grupp.	  Vi	  
flydde	  till	  Irak,	  men	  då	  började	  upptakten	  till	  Gulfkriget.	  Jag	  fick	  en	  ficklampa	  i	  stål	  av	  min	  
morbror	  som	  sade	  att	  ”Vi	  ses	  om	  några	  månader”.	  Jag	  smugglades	  via	  Jordanien	  till	  
Sverige	  år	  1991.	  Jag	  kom	  till	  en	  anläggning	  i	  Mörby.	  Jag	  minns	  alla	  leksaker	  som	  jag	  trodde	  
att	  jag	  inte	  fick	  röra.	   

Senare	  fick	  jag	  flytta	  till	  en	  iransk	  mamma	  med	  fem	  egna	  barn	  utanför	  Angered.	  På	  förskolan	  
var	  jag	  inte	  ensam	  om	  att	  komma	  från	  ett	  annat	  land.	  Jag	  hade	  en	  förskollärare	  som	  hette	  
Benny.	  Han	  hade	  en	  snällhet	  jag	  tyckte	  att	  jag	  aldrig	  tidigare	  hade	  upplevt.	  Jag	  hade	  en	  
annan	  förskollärare	  som	  kunde	  persiska.	  Så	  det	  var	  bara	  och	  peka,	  vad	  heter	  det	  där?	   

Men	  jag	  fick	  byta	  familj	  ofta.	  Jag	  var	  ofta	  yngst	  och	  det	  blev	  mycket	  konflikter.	  Jag	  fick	  flytta	  
till	  en	  svensk	  familj	  tillslut.	  Men	  socialen	  bestämde	  att	  jag	  inte	  kunde	  bo	  i	  en	  svensk	  familj.	  
De	  motiverade	  det	  som	  att	  jag	  skulle	  förlora	  min	  religiösa	  tillhörighet	  och	  kultur.	  Och	  det	  
skulle	  försvåra	  återföreningen.	  Den	  kommande	  återföreningen	  var	  konstant	  närvarande.	  Det	  
var	  hela	  tiden	  känslan	  av	  att	  ”Det	  här	  är	  bara	  temporärt,	  du	  ska	  åka	  tillbaka	  närsomhelst.” 

När	  jag	  var	  tio	  år	  fick	  jag	  flytta	  till	  ett	  ungdomshem.	  De	  ville	  inte	  att	  jag	  skulle	  bo	  med	  
tonårskillarna,	  så	  jag	  fick	  sju	  tonårstjejer	  som	  föräldrar	  kan	  man	  säga.	  Jag	  trivdes	  där.	  På	  
hemmet	  pratades	  det	  mycket	  om	  återförening	  med	  hemlandet.	  De	  äldre	  killarna	  pratade	  om	  
att	  återvända	  till	  Iran.	  Kanske	  åka	  och	  kriga	  som	  oppositionella,	  fast	  ifrån	  Irak. 

Boendets	  psykolog	  sade	  tillslut	  upp	  sig.	  Jag	  fick	  som	  tioåring	  flytta	  hem	  till	  hans	  familj.	  Ett	  
radhus	  i	  Upplands-‐Väsby.	  När	  jag	  var	  tolv	  år	  så	  bara	  insåg	  jag	  att	  jag	  kommer	  vara	  kvar	  här.	  
Pappan,	  som	  var	  psykolog	  tidigare,	  arbetade	  nu	  i	  nattluckan	  på	  OKQ8.	  Mamman	  hade	  varit	  
rektor	  i	  Iran,	  men	  hon	  jobbade	  i	  spärren	  på	  pendeltåget.	  Varje	  dag	  kom	  de	  tillbaka	  från	  
jobbet	  och	  sa	  att	  det	  här	  är	  världens	  bästa	  land.	  I	  den	  tidigare	  familjen	  kom	  pappan	  hem	  och	  
sa	  att	  det	  här	  är	  världens	  sämsta	  land.	  Man	  fick	  hela	  tiden	  höra	  att	  man	  snart	  skulle	  ses	  i	  Iran	  
igen.	  Friheten	  kommer	  och	  allt	  det	  där.	  Varje	  år.	  Och	  varje	  år	  var	  det	  nästa	  år.	  

Jag	  tror	  att	  en	  stor	  blockering	  till	  att	  etablera	  sig	  i	  ett	  nytt	  land	  kan	  vara	  att	  man	  är	  inställd	  på	  
att	  snart	  åka	  tillbaka.	  Det	  är	  ett	  problem	  om	  man	  mentalt	  har	  sina	  väskor	  packade.	  Då	  
investerar	  man	  inte	  så	  mycket	  i	  att	  etablera	  sig.	  Men	  det	  skiljer	  sig	  väldigt	  mycket.	  Vissa	  
syriska	  ungdomar	  jag	  har	  träffat	  har	  redan	  bestämt	  sig	  från	  dag	  ett,	  att	  här	  ska	  jag	  bygga	  upp	  
min	  framtid.	  Efter	  att	  jag	  bestämde	  mig	  för	  att	  stanna	  så	  föll	  mina	  pusselbitar	  på	  plats.	  Jag	  
blev	  lugnare	  i	  skolan,	  betygen	  blev	  bättre.	  Jag	  gick	  med	  i	  föreningsliv,	  började	  hitta	  vänner	  
utanför	  min	  klick.	  Det	  blev	  en	  snöbollseffekt	  av	  det.	   

Hanif	  Bali	  (m),	  Stockholm	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Hanif	  kom	  som	  ensamkommande	  flyktingbarn	  från	  Iran	  till	  Sverige	  för	  24	  år	  sedan 
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TUSENTALS	  DEMONSTRERADE	  FÖR	  MIN	  FAMILJ	  
	  
Mina	  föräldrar	  var	  politiskt	  aktiva	  i	  ett	  kommunistiskt	  parti	  i	  Iran.	  När	  de	  började	  få	  besök	  
av	  säkerhetspolisen	  bestämde	  vi	  oss	  för	  att	  fly.	  Jag,	  min	  mamma	  och	  syster	  tog	  oss	  till	  
Sverige.	  Pappa	  skulle	  ta	  sig	  hit	  via	  smugglare.	  Vi	  hamnade	  i	  en	  enrummare	  i	  Falun.	  Innan	  
hade	  vi	  bott	  i	  ett	  stort	  hus	  i	  Teheran.	  
	  

I	  väntan	  på	  pappa	  höll	  vi	  oss	  gömde	  i	  sex	  månader.	  Det	  pågick	  en	  långdragen	  process	  om	  
uppehållstillstånd.	  Vi	  hade	  mycket	  att	  göra	  med	  Migrationsverket,	  eller	  Utlänningsnämnden,	  
som	  jag	  tror	  att	  det	  hette	  då.	  Jag	  var	  liten	  och	  min	  syster	  också,	  men	  vi	  följde	  och	  kunde	  
varje	  ord,	  varje	  begrepp	  som	  kom	  från	  advokaterna.	  Jag	  minns	  inte	  exakt	  vilka	  ord,	  men	  jag	  
minns	  att	  vi	  satt	  med	  dem	  och	  kunde	  dem.	  Och	  att	  jag	  sa	  dem	  till	  de	  vuxna	  i	  skolan.	  	  
	  
Fyra	  år	  senare	  satt	  vi	  fortfarande	  i	  väntan	  på	  vår	  pappa	  och	  med	  nekat	  uppehållstillstånd.	  
När	  vi	  fick	  utvisningsbeslutet	  var	  det	  tusentals	  i	  Falun	  som	  gick	  ut	  och	  demonstrerade	  bara	  
för	  min	  familj.	  Jag	  vågar	  påstå	  att	  det	  är	  en	  av	  de	  enskilt	  största	  demonstrationerna	  som	  ägt	  
rum	  för	  en	  familj	  i	  Sverige	  någonsin.	  Det	  är	  så	  fantastiskt,	  även	  för	  att	  det	  var	  i	  en	  så	  liten	  
stad.	  Människor	  kom	  med	  nyckelknippor	  och	  sa	  bara	  ”Här	  har	  ni.	  Det	  är	  bara	  att	  gå	  in,	  och	  
här	  är	  vår	  adress.	  Ni	  bara	  går	  in	  ni	  behöver	  inte	  ens	  ringa	  oss”.	  Jag	  tror	  att	  mamma	  har	  kvar	  
själva	  nyckelknippan	  även	  om	  nycklarna	  inte	  sitter	  kvar.	  	  
	  

2004	  fick	  vi	  besked	  om	  uppehållstillstånd.	  Strax	  efter	  kom	  vår	  pappa	  fram	  till	  Falun.	  Det	  tog	  
honom	  fyra	  år	  att	  ta	  sig	  hit.	  Men	  på	  fyra	  år	  hade	  det	  blivit	  tuffare,	  Mamma	  fick	  en	  anställning	  
väldigt	  snabbt.	  Inte	  exakt	  i	  samma	  yrke	  som	  hon	  haft	  innan,	  men	  hon	  fick	  långtidsvikariat	  
och	  anställning	  till	  slut	  inom	  förskolan	  och	  skolan.	  Det	  här	  gjorde	  att	  hon	  lärde	  sig	  språket	  
snabbt.	  När	  pappa	  kom	  fick	  han	  inte	  chansen	  att	  komma	  in	  på	  arbetsmarknaden	  på	  sju	  år.	  
Vilken	  SFI-‐kurs	  han	  än	  gick	  så	  kunde	  han	  inte	  få	  ut	  sin	  fulla	  potential	  vad	  gäller	  språket.	  Jag	  
tyckte	  att	  det	  var	  så	  synd.	  
	  

Många	  arbetsgivare	  är	  så	  konservativa	  i	  sitt	  synsätt	  att	  de	  inte	  ger	  människor	  chansen.	  Du	  
kanske	  inte	  kan	  allt	  perfekt	  de	  första	  veckorna,	  men	  bara	  genom	  att	  du	  får	  chansen	  så	  
kommer	  du	  utvecklas	  väldigt	  mycket.	  När	  vi	  kom	  till	  Sverige	  hade	  vi	  hört	  talas	  om	  det	  goda	  
landet	  i	  norr.	  När	  jag	  pratar	  med	  släktingar	  som	  bor	  kvar	  i	  hemlandet	  så	  säger	  de	  samma	  sak.	  
Men	  de	  säger	  också	  att	  de	  hör	  att	  hatbrotten	  ökar	  och	  så	  vidare.	  Att	  det	  är	  tufft	  här.	  
	  

Daniel	  Riazat	  (v),	  Falun	  
Daniel	  kom	  som	  flykting	  från	  Iran	  och	  har	  varit	  i	  Sverige	  i	  15	  år	  
	  

	  
	  



 69 

	  
MAN	  HAMNAR	  I	  EN	  FÖRKLARINGSPOSITION	  
	  

Det	  har	  hänt	  att	  jag	  har	  berättat	  att	  min	  pappa	  för	  född	  i	  ett	  muslimskt	  land	  samt	  att	  jag	  är	  
det	  också.	  Då	  kommer	  frågorna.	  Håller	  din	  pappa	  dig	  hårt?	  Varför	  pratar	  du	  inte	  arabiska?	  
Är	  du	  troende?	  Varför	  är	  du	  inte	  klädd	  i	  heltäckande	  med	  slöja?	  	  
	  

Men	  hallå,	  min	  pappa	  har	  aldrig	  hållit	  mig	  hårt	  och	  jag	  kommer	  från	  en	  familj	  som	  är	  
icketroende!	  Min	  mamma	  fick	  en	  gång	  frågan	  ”Hur	  gör	  du	  när	  du	  är	  i	  ett	  arabiskt	  muslimskt	  
land	  när	  du	  är	  så	  sekulär?”.	  Mamma	  svarade	  ”Vi	  kommer	  inte	  från	  den	  delen	  där	  kvinnors	  
kroppar	  och	  sexualitet	  ska	  hållas	  hårt.”	  	  
	  

Man	  måste	  hamna	  i	  en	  försvarsposition,	  och	  förklaringsposition	  för	  en	  del	  av	  världen	  man	  
aldrig	  ens	  har	  befunnits	  sig	  i.	  Man	  vill	  slippa	  frågor	  och	  attityder	  till	  en	  del	  av	  världen	  som	  
man	  inte	  ha	  vistats	  i	  på	  cirka	  40	  år.	  
	  

Mina	  föräldrar	  bestämde	  att	  Sverige	  var	  ett	  betydligt	  bättre	  land	  för	  mig	  som	  barn	  att	  växa	  
upp	  i.	  Nu	  i	  vuxen	  ålder	  betraktas	  jag	  av	  det	  svenska	  samhället	  som	  en	  svenskfödd	  
akademiker	  och	  jag	  har	  enbart	  det	  svenska	  språket	  som	  mitt	  modersmål.	  Jag	  har	  inget	  behov	  
av	  att	  lära	  mig	  ett	  språk	  som	  jag	  inte	  har	  någon	  intellektuell	  eller	  känslomäktig	  anknytning	  
till.	  
	  

Kvinna,	  Svedala	  
Kom	  till	  Sverige	  för	  39	  år	  sedan	  
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BODIL	  VAR	  EN	  NYCKELPERSON	  
	  
Jag	  kom	  hit	  1985	  som	  politisk	  flykting	  från	  Chile.	  Jag	  kom	  till	  Nyköping	  och	  kommunen	  
hade	  inte	  så	  står	  erfarenhet	  av	  att	  ta	  emot	  flyktingar.	  Jag	  tror	  att	  vi	  var	  en	  av	  de	  första	  
flyktinggrupperna	  som	  kom	  dit.	  
	  

Det	  fanns	  människor	  som	  jobbade	  där	  som	  hade	  ett	  stort	  hjärta.	  De	  flesta	  av	  chilenarna	  som	  
kom	  fick	  snabbt	  jobb.	  Det	  behövdes	  till	  exempel	  svetsare,	  och	  då	  fick	  de	  utbilda	  sig	  till	  det.	  
Många	  jobbar	  inom	  industrin	  än	  idag.	  
	  

Men	  jag	  tror	  ändå	  att	  det	  är	  ännu	  bättre	  idag,	  till	  exempel	  på	  SFI.	  Vi	  fick	  väldigt	  få	  timmar	  
undervisning	  då.	  Det	  var	  väldigt	  ostrukturerat.	  För	  att	  komma	  in	  i	  samhället	  på	  riktigt	  så	  är	  
det	  väldigt	  viktigt	  att	  förstå	  vad	  som	  sägs.	  Vad	  som	  står	  i	  tidningarna,	  vad	  de	  säger	  på	  
nyheterna.	  
	  

Jag	  tänkte	  att	  om	  jag	  inte	  lyckas	  med	  det,	  då	  är	  det	  kört.	  Då	  hade	  jag	  försvunnit	  som	  person.	  
Jag	  pluggade	  och	  jobbade	  mycket.	  Min	  första	  tanke	  var	  att	  jag	  ska	  lära	  mig	  svenska	  för	  att	  
kunna	  berätta	  om	  Chile	  och	  om	  diktaturen	  där.	  
	  

Jag	  bodde	  i	  en	  liten	  kommun	  och	  skaffade	  mig	  många	  svenska	  kompisar.	  Men	  jag	  var	  22	  år	  
när	  jag	  kom	  hit	  och	  hade	  inte	  så	  stora	  problem	  med	  identitet.	  Jag	  vet	  många	  yngre	  som	  
kommer	  hit.	  Yngre	  tonåringar,	  och	  de	  upplever	  en	  stor	  kris.	  Det	  kan	  ta	  olika	  vägar,	  som	  
kriminalitet	  och	  missbruk.	  
	  

Jag	  började	  på	  Komvux	  och	  träffade	  en	  studievägledare	  som	  hette	  Bodil.	  Hon	  frågade	  mig	  
vad	  jag	  ville	  bli,	  och	  hjälpte	  mig	  att	  välja	  rätt	  utbildning	  för	  att	  bli	  socionom.	  Hon	  var	  en	  
otroligt	  närvarande	  och	  mänsklig	  varelse.	  Hon	  undrade	  alltid	  hur	  det	  gick.	  Det	  har	  betytt	  
otroligt	  mycket.	  Hon	  var	  en	  nyckelperson.	  
	  

Det	  handlar	  fortfarande	  om	  vilka	  personer	  som	  jobbar	  var.	  Jag	  tror	  att	  det	  finns	  många	  Bodil	  
därute.	  Jag	  själv	  försökte	  nog	  undvika	  personer	  som	  var	  fyrkantiga.	  Jag	  sökte	  mig	  till	  de	  som	  
var	  nyfikna,	  och	  ville	  veta	  mer.	  	  
	  
Men	  jag	  förstått	  att	  människor	  ändå	  inte	  är	  så	  olika	  som	  vi	  tror.	  Vi	  är	  så	  lika,	  oavsett	  var	  vi	  
kommer	  ifrån.	  Vår	  olikhet	  är	  på	  marginalen.	  
	  

Marco	  Venegas	  (mp),	  Linköping	  
Marco	  kom	  som	  politisk	  flykting	  från	  Chile	  till	  Sverige	  för	  30	  år	  sedan	  
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Dessa	  vittnesmål	  om	  med-‐	  och	  motgångar	  på	  vägen	  till	  ett	  nytt	  liv	  i	  Sverige	  har	  fortsatt	  att	  
bidra	  till	  Ekots	  journalistik.	  
Du	  kan	  även	  lyssna	  på	  flera	  av	  de	  personer	  vi	  kommit	  i	  kontakt	  med	  och	  ta	  del	  av	  alla	  de	  
nyheter	  och	  reportage	  som	  gjorts	  i	  samband	  med	  serien	  på	  vår	  hemsida:	  sr.se/100roster	  
	  
Här	  kan	  du	  till	  exempel	  läsa	  mer	  om	  den	  frågeställning	  Layla	  hade,	  och	  som	  vi	  citerade	  i	  den	  
här	  bokens	  förord.	  Ekot	  tog	  den	  vidare	  och	  Gymnasie-‐	  och	  kunskapsminister	  Aida	  Hadzialic	  
(s)	  svarade	  att	  hon	  nu	  vill	  göra	  det	  möjligt	  för	  elever	  som	  kommit	  till	  Sverige	  sent	  att	  läsa	  sin	  
gymnasieutbildning	  på	  engelska.	  
	  
Tack	  till	  alla	  som	  delat	  med	  sig.	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  



 72 

	  
	  


