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FÖRORD AV ANNA EKSTRÖM
AT T ÅTERVÄ NDA HEM efter en tid på avlägsen ort. Man kunde förvänta
sig att det skulle vara en ickehändelse idag, med den kommunikationsteknik som låter oss ha omedelbar, interaktiv samvaro med vemhelst vi
vill, oavsett var vi är. Men inte. Var vi bor betyder alltjämt mycket för hur
vi ser på oss själva och uppfattas av omgivningen. Stegen från Lukas ord
om den förlorade sonen ”denne din bror var död men har fått liv igen,
han var förlorad och är återfunnen”, över den utveckling som stavas
postväsenden, atlantkablar, satellitlänkar och Internet, har alla krympt
avstånd och avdramatiserat resande. Men när vi återvänder är vi i alla
fall ”återvändare”. Kanske är det en instinkt från grottmänniskan i oss,
kanske bara historien om förväntningar som inte alltid infrias.
En sak är nog alldeles klar – en hel del av dagens
hemvändares vedermödor består i mottagarnas brist
på allmänt vettig planering. På samma sätt som en
återvändande föräldraledig eller sjukskriven vill ha
en arbetsplats, arbetsverktyg och arbetsuppgifter,
vill en hemvändande ha bevis på att man ser återkomsten som något välkommet. En del av denna bok
handlar också om hur man som arbetsgivare kan ta
ansvar för att både skicka ut och välkomna hem sina
anställda. Andra delar handlar om hur förväntningar
och värderingar spelar in.
Men man kan också välja ett större perspektiv. En
dryg miljon svenskar utvandrade till Nordamerika.
Runt 15 procent av dem återvände till Sverige. Deras
bidrag till Sveriges andliga och ekonomiska utveckling var säkert avsevärd. Idag är vi framför allt ett invandrarland, med alla de impulser som det innebär.
Men många åker också tillbaka till sina hemländer,
när förhållandena ändrats. Dessa återvänder ofta
med erfarenheter som är nya och uppfriskande för
deras samhällen. Vill man se med detta litet större
perspektiv på ämnet hemvändare ringar man in, oavsett historisk tidpunkt, de allra mest avgörande händelserna i våra samhällen. 9

Anna Ekström är
ordförande för SACO.
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HEMVÄNDARNA – EN
EUROPEISK UTMANING
Boken Hemvändarna är ett projekt inom Europeiska Socialfonden.
Gemensamma projektägare är NTG-Lär och Paraplyprojektet.
NTG - L Ä R , den nationella temagruppen för lärande miljöer bedrivs inom
ramen för EUs och Europeiska socialfondens Equalsatsning för ett öppet
arbetsliv genom att motverka all form av diskriminering på arbetsplatsen. Syftet är att främja spridning och påverkan av idéer och arbetssätt
från Equalprojekt om utbildning och lärande (se www.ntglar.se).
Vidare syftar NTG-lär, som organisatoriskt är knutet till institutionen
för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet, till att påverka strukturella hinder mot formellt och informellt lärande. Centrala begrepp är
kunskapsbygge, nätverkande, erfarenhet, kompetens och validering.

GEMENSK A PSINITIATI V ET EQUA L inom Europeiska socialfonden syftar

till att främja nya metoder för att motverka diskriminering och all slags
ojämlikhet inom arbetslivet och arbetsmarknaden (se www.esf.se).
Genom Equal satsar EU och Sverige resurser för att alla människors
förmåga, kompetens, och utvecklingsmöjligheter ska tas till vara oavsett
kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller eventuella funktionshinder.
Arbetssättet inom Equal är det så kallade utvecklingspartnerskapet.
Tanken är att flera samverkanspartner – från till exempel offentlig förvaltning, näringslivet eller enskilda organisationer – ska gå samman och
utveckla idéer, arbetssätt och metoder inom ramen för ett gemensamt
tema inom programmet Equal.
PA R A PLY PROJE KTET har som syfte att öka intresset och kunskapen om

mångfald på arbetsplatsen samt skapa opinion mot all diskriminering.
Målet är att vara med och forma debatten, och att påverka media
och beslutsfattare. Påverkan ska leda till förändring. Förändring, i form
av lagstiftning om så behövs, men det viktigaste är ändå att ändra beteenden och attityder i samhället. Man vill överbrygga den klyfta som
finns mellan det som är politiskt korrekt och det som är vardagslivet i
Sverige.
9

Paraplyprojektet är ett utvecklingspartnerskap inom Equal, inom vilket
Fackförbundet ST, Försäkringsaktiebolaget Skandia, Försäkringskassan,
Handikappförbunden och Riksidrottsförbundet samverkar. Projektet driver webbtidningen www.paraplyprojektet.se.
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HEMVÄNDARNA SER
SVERIGE MED NYA ÖGON
NÄ R MINA BA R N var i tioårsåldern for jag med dem till Paris för att visa
dem en stad som betytt mycket för mig. Vi gick på Louvren och tittade
på Mona Lisa och klättrade upp för trapporna i Eiffeltornet (hiss var för
dyrt för en barnfamilj) och åt baguette med skinka på en bänk i Luxembourgparken. Jag ville i mina barn ingjuta ett intresse för Frankrike. Vilket lyckades – alla tre har senare i perioder bott i Paris och en av dem
träffade en fransman som hon nu är gift och har en son med.
Men det de lärde sig mest i Paris var något som jag inte alls hade väntat mig. Det gjorde mig först förvånad, men gav mig sedan en ny insikt
om resandets villkor.
I Paris lärde sig mina barn mest om Sverige. När de kom hem igen såg
de Sverige med nya och en aning parisiska ögon. Så till exempel öppnades inte dörrarna i metron automatiskt som de var vana vid från Stockholm. Första gången det hände insåg de alltför sent att man måste lyfta
upp haken själv för att dörren skulle öppnas, och vi fick åka en hållplats
till.
När de kom hem förstod de att det fanns olika sätt att åka tunnelbana.
Ibland måste man öppna dörren själv. Och sedan såg de fler olikheter på
område efter område. De började ana att det fanns många sätt att ordna
världen på, och att de svenska inte alltid var de enda och naturliga, och
ibland kanske inte ens de bästa. Och att vi hade mycket att lära av andra
länder.
Alla tre har sedan bott länge utomlands, fem–sex år totalt vardera.
Inte bara i Paris, utan även i USA, Portugal, Italien och Kina. Och på så
vis har de inte bara vidgat sina internationella perspektiv, de har också
lärt sig allt mer om Sverige, dit två av dem nu kommit tillbaka (för gott,
hoppas deras pappa).
”Jag skulle inte vilja vara utan mina fem år i Paris”, säger nu min äldsta
dotter. Inte främst för den gedigna utbildning hon fick (och som hon i sitt
nuvarande arbete inte har någon som helst nytta av), utan också för en
ny syn på världen och människorna, ett lite lättare sätt att se saker, mindre formellt och mer pragmatiskt. Och med större förståelse för att människor kan vara olika och en vana vid utlänningar som gör att hon förstår
dem bättre när hon möter dem i Sverige än om hon jämt varit hemma.
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Hennes två yngre syskon var var sitt år i USA som utbytesstudenter.
När de kom hem hade de inte bara lärt sig tala utmärkt engelska och
även lärt sig mycket om USA, på gott och ont. En märklig följd var att de
efter hemkomsten under en lång period nästan bara umgicks med andra
ungdomar som också varit utbytesstudenter i USA. Just de blev deras
närmaste vänner. De andra ville väl inte höra dem jämt prata om USA,
och själva hade de fått en distans till det gamla svenska livet. På sätt och
vis hade de väl också blivit mognare. De har alltsedan dess ofta haft lätttare att relatera till kamrater som levt utomlands och till utlänningar.
Jag kan ofta se samma sak hos mig själv, trots att jag varit mycket
mindre ute i världen än de. Jag har lättare att relatera till svenskar som
har internationella erfarenheter än till dem som saknar det (och framför
allt de som inte vet att de saknar det utan tror att Sverige sitter inne med
eviga sanningar). Ibland tycker jag – och jag vet att det är fördomsfullt! –
att eviga hemmasvenskar är påfrestande fördomsfulla. De har så många
strikta regler och är så oflexibla och är så präglade av olika trender. Eftersom jag arbetat som kulturjournalist tycker jag att denna rigiditet är
särskilt påfallande i svenskt konst- och kulturliv. Just där motståndet
mot uniformiteten borde formuleras är undfallenheten särskilt stor.
Hemvändare saknar i allmänhet den svenska misstänksamheten mot
främmande. Invandrare i Sverige vittnar ofta om hur svårt det är att få
kontakt med svenskar. Men det har även svenskarna själva. På kolonilotterna ordnar invandrarna glada fester för varandra, medan svenskarna
sitter några meter bort på stolen vid rabatten och äter lunch och pratar
varken med invandrarna till höger eller svenskarna till vänster. Det hjälper inte ens med sup till sillen.
Att denna instängdhet nu långsamt håller på att lösas upp och Sverige blir öppnare är säkert till stor del invandrarnas förtjänst. Men också
på att vi själva rest ut mer i världen och ser på de hemvändare som rest
allra mest och som kommit hem till Sverige med en mindre misstänksam
attityd.
Men vi har fortfarande inga ”house warming-parties”, som i USA, där
man välkomnar nya grannar. Och de nya arbetskamraterna tar inte hand
om nykomlingar, som man gör bland expats i Hongkong. Och det är inte
heller som i England där svenska nyinflyttade blir inbjudna till grannarna. Eller som i Rom där det är så lätt att slå sig i slang med folk.
Hemvändarna gör det oftare. De har blivit en förmedlande länk mellan Sverige och världen, och på många arbetsplatser har de fått rollen
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som introduktörer av invandrare. Det är en av deras stora förtjänster.
Det vore värt en egen undersökning i vilken utsträckning arbetsplatser
med och utan hemvändare skiljer sig i viljan och förmågan att anställa
invandrare.
Men det viktigaste som hemvändarna bidrar med är ändå de erfarenheter och kunskaper de för med sig från världen. I Sverige har dessa
erfarenheter varit nödvändiga i alla tider. Förr insåg vi det bättre och
välkomnade dem mer. När Sverige fortfarande var ett fattigt och isolerat land, förstod vi att internationella kunskaper var livsviktiga för att
vi skulle kunna utvecklas. Nu är vi rika och klarar oss bra och är fortfarande isolerade. Men det vill vi inte tro. Och därför tar vi inte emot hemvändarna som vi borde, och utnyttjar inte det väldiga kunskapskapital
de för med sig till landet. För att vara en nation som aspirerar på att i den
internationella konkurrensen hävda sig med kunskaper och kunskapsintensiva produkter, handskas vi chockerande slarvigt med det invandrarna och hemvändarna har med sig till oss. Det är ett slöseri som vi inte
har råd med.
Vi har börjat inse detta när det gäller de vanliga invandrarna och arbetar på att försöka ta tillvara och utnyttja deras kunskaper och erfarenheter. Men inte den största invandrargruppen av alla – de svenska
hemvändarna!
Ursprunget till den här skriften var planerna på en annan skrift som jag
länge haft, och som skulle handla om det krokiga lärandet. Jag har skrivit
en del artiklar om detta ämne och även hållit föredrag om det. Och nästa
år ska jag skriva boken (eller nästnästa år). Men det kommer alltid saker
emellan, som den här boken om hemvändare, som är en avknoppning av
den. En bokskrivares liv är ofta krokigt.
Med krokigt lärande menar jag ett lärande som inte går rakt från en
punkt till en annan, en utveckling som vi svenskar har en sjuklig förkärlek för, antingen vi rätar ut åar så vattnet ska rinna fortare (vilket
leder till översvämningar och mindre artrikedom) eller planerar utbildningar så att ingenting som just då inte anses höra till saken, riskerar att
tränga in.
Det krokiga lärandet skiljer sig från det raka lärande där man redan i
gymnasiet bestämmer sig för ett yrke och sedan utbildar sig till det och
håller benhårt fast vid det fram till pensionen. Så ser idealbilden av det
svenska utbildningssamhället ut. Men den stämmer allt mer sällan med
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verkligheten. Den är ett arv från det gamla skråsamhället, där man ofta
ärvde jobbet av föräldrarna, och där skomakarens son blev skomakare
och adelsmannens son officer och kvinnorna husfruar eller pigor.
I Sverige har vi fortfarande inte helt brutit med skråsamhällets raka
liv. Men de fungerar allt sämre i den nya världen och tiden. Allt fler utbildar sig till en sak och blir något annat. Och nästan alla byter arbetsuppgifter under livet.
Många hoppar tillfälligt av från den raka linjen. Vanligast är det förstås när man får barn, tack vare Sveriges generösa föräldrapengar. Men
också med vidareutbildning och forskning, och även utlandsvistelser,
vilket den här skriften handlar om. När man kommer tillbaka till jobbet sedan barnen börjat dagis eller man skrivit färdigt sin avhandling
eller kommit hem från flera år i utlandet, har man nya kompetenser och
större mognad och är en erfarnare och rikare person än innan. Få utbildningar kan göra en man eller kvinna allmänt kompetentare än några år
med barnen eller ute i världen.
Men svenskt arbetsliv är inte konstruerat för att ta emot livets krumbuktare. Det bygger på tron på raka karriärer utan avbrott. Det gör även
utbildningssamhället. Den ständiga närvaron är överordnad allt annat i
arbetslivet och målmedvetenheten är överordnad sökandet.
Det här håller inte längre! Det gör mig sorgsen att tänka på detta land
som jag fötts in i och som jag i skolan lärde mig var avlångt men som alltmer framstår som fyrkantigt. Hur ska vi klara oss i konkurrensen med
Kina, Indien och USA om vi inte vågar lämna artonhundratalets skråtänkande och dagens isolationism och vårt motstånd mot hemvändare och
andra invandrare på arbetsplatserna? 9

HEMVÄNDARNA ÄR VÄL
OCKSÅ INVANDRARE!
Djuren har väl också känslor
Djuren är väl också mänskor
Ja, det är just vad de är!
I Fablernas värld!
I Fablernas värld!
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NÄ R MINA Y NG STA BA R N var små var jag hemmapappa. Jag ville det

inte, jag stretade emot allt vad jag kunde, men min fru tjänade bättre,
så till slut blev det mest jag som fick vara hemma. Det var en mycket intressant erfarenhet, och långtråkig. För att roa oss lyssnade vi ibland på
”Fablernas värld” på skiva. Det apellerade till mig i den situation som jag
då befann mig, att djuren också var människor.
Djuren var liksom jag människor. Och när jag gick hemma och blev
bortglömd som journalist (efter att ha haft en egen kolumn i en stor tidning och tjänat bra) och karriären backade och det var svårt att frilansa
medan barnen hade öroninflammation och mitt självförtroende minskade, kände jag att hemmapappaåren ändå lärde mig en sak; jag förstod
bättre hur det var att vara hemmafru, och därmed kanske också kvinna.
När jag nu intervjuar svenska hemvändare, som också varit borta,
förstår jag att de liksom djuren också är människor, och att de även är
invandrare. Inte helt och hållet, förstås. Lika litet som Pentti Varg var
helt och hållet människa eller jag hemmafru. Men i det inre, under den
bedrägliga ytan av lurviga pälsar och blont hår, är vi ändå både människor, fruar och invandrare.
De hemvändande svenskarna har svenska namn och svenska utseenden och svenska släktingar. Dessutom talar de felfri svenska – det måste
de vara noga med! Talar de med den allra minsta brittiska accent, vilket
är nästan omöjligt att undvika efter några år i ett engelsktalande land,
beskylls de snabbt för att vara snobbar.
Men även om de talar utan brytning har de inuti sig förändrats för
alltid och till en del blivit utlänningar. Genom att studera dem och deras
hemkomster och de länder de bodde i, kan man lära sig mycket om de
”riktiga” invandrarna. Man förstår att även om språk och egennamn nog
ändå är de största hindren för dem i Sverige, är attityderna också viktiga.
De brukar döljas för att inte ytterligare försvåra assimilationen. Dessa
dolda attityder är ofta lättare att se hos hemvändarna.
Jag tycker att parallellerna med min tid som hemmapappa är uppenbara. Den lärde mig mycket om kvinnans ställning i Sverige. Liksom hemvändarna uppenbarligen lärt sig förstå mer om invandrarnas situation i
Sverige, vilket även vi kan göra som stannat kvar i monolandet Sverige;
om vi bara orkar lyssna på deras långrandiga historier.
Den viktigaste lärdomen vi kan dra, tror jag, är det som kommer igen
i intervju efter intervju i den här boken – hemvändarnas kollision med
den svenska konsensuskulturen. Hur viktigt det är i Sverige att inte bara
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stövla in i ett rum där folk sitter och fikar och har det mysigt och känner
en varm och trygg gemenskap utan störande inslag, och börja prata vitt
och brett om vad som helst. Hur viktigt det är i Sverige att smälta in och
inte prata om vad man tycker är viktigt, utan vad alla gemensamt tycker
är viktigt eller, helst, lagom oviktigt för att inte i onödan röra upp känslor. Det där har hemvändarna glömt när de var ute. Med kollisioner som
oundvikliga följder.
Vi känner numera väl till de problem som invandrare har i Sverige,
och om det för Sverige på sikt dåliga användandet av deras kompetenser. Jag intresserade mig för det första gången på sextiotalet när jag
sysslade med konst och utan någon som helst framgång försökte lansera utländska konstnärer som sökt sig till Sverige, och som jag tyckte
borde kunna berika det provinsiella stockholmska konstlivet med internationella impulser. Sedan gjorde jag detsamma med en del av de många
skickliga invandrade musiker som bosatt sig i Sverige, tyvärr med lika
liten framgång. Och till slut som kolumnist i tidskriften Civilingenjören
när jag upptäckte att det inte spelade någon roll om en i Sverige född och
uppväxt man som talade perfekt svenska och hade en fin examen från
KTH i Stockholm eller Chalmers i Göteborg, inte ens fick gå på anställningsintervju, om han hette Mohammed.
Lyckligtvis har vi nu börjat ta itu med en del av dessa problem, även
om det mesta återstår att göra.
Genom att intervjua hemvändare tycker jag mig ha förstått att svårigheterna för invandrare i svenskt arbetsliv inte bara består i att se annorlunda ut och ibland tala dålig svenska och andra uppenbara saker. Utan
också i deras sociala och personliga attityder, inte minst deras oförstående inför svensk konsensuskultur.
”I Sverige ska alla vara överens”, säger Annika Ström-Melin. Det ligger
djupt förborgat hos oss.
”Den största invandrargruppen i Sverige är svenskar som har varit
ute några år”, säger Bo Ragnar. De som varit ute i sex år har fått helt
andra perspektiv. Om till och med de har svårigheter, hur ska man då
kunna ta tillvara de rena invandrarna, de som ser annorlunda ut?
En viktig roll för de förklädda invandrare som hemvändarna är, kan
i framtiden bli att ta emot de riktiga invandrarna och bli en sorts mentorer. De har bättre förutsättningar för det än stannarna. Och ibland till
och med än invandrarna själva, som ofta bara representerar sina egna
grupper.
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Jag frågade Margit Wallstén vad hon som hemvändare kunde bidra
med:
– Jag har inte arbetat direkt med det. Men det finns ju mycket kunskap
ute i Europa om hur man tar emot invandrare i arbetslivet. Jag kunde bidra med mina kontakter om det. Det man inte kommer i kontakt med det
känner man inte för heller. 9

HUR LÄNGE MÅSTE MAN VARA
BORTA FÖR ATT VARA BORTA?
FÖR AT T BL I HEM VÄ NDA R E räcker det inte att komma hem. Man måste
också lämna ett annat hem, vilket man inte gör om man bott på en annan plats endast en kort tid; då har man inte haft sitt hem där, bara sin
bostad. Det är skillnad på bostad och hem.
Man måste bo in sig på en främmande plats för att få ett hem där, och
sedan uppleva skillnaden vid hemkomsten. Man måste rota sig för att få
rötter att dra upp. Åren i det andra landet definierar hemvändaren.
För att kunna förstå hemvändarna måste man skilja dem från snabbbesökarna och från de expats som lever i från länderna isolerade miljöer.
Hur lång tid det tar att acklimatisera sig i ett nytt land beror på många
saker; den nya platsen, vem man är, hur väl man kan språket, vad man
sysslar med och mycket annat.
För svenskar i gemen verkar det ta längre tid i till exempel Rom än i
New York, bland annat eftersom vi redan innan vi far dit vet mer om New
York, tack vare tidningar och teve. Men också på att man kan leva länge i
en kosmopolitisk stad som New York utan att förstå att man faktiskt aldrig på allvar kommer riktigt in i det new yorkska livet. Många andra – ofta
de flesta – som man träffar kommer också utifrån. Man lever i en illusion
att vara riktig new yorkare, och trivs med det.
Att känna sig som romare är svårare. I Rom finns inte den new yorkska internationella communitien och i svenska massmedier figurerar Italien sällan.
Äkta romare blir aldrig de svenskar som bor där en tid av sitt liv, om
det så är tjugo år. Men unga svenska flickor som gifter sig med romerska
män och får barn, brukar ändå bli det till slut. Om än inte vad vi kallar

17

romarinnor, det har inte ens Anita Ekberg lyckats med. Men det blir inte
heller kvinnor från andra delar i detta splittrade land. Svenskorna brukar i alla fall acklimatisera sig, och känner sig till slut mer hemma i Rom
än i Sverige. Även om de sedan alltid känner ett visst utanförskap, som
de till slut också känner för Sverige och överallt dit de kommer. Utanförskapet blir en evig åkomma.
Men även att bli provisorisk romare tar tid. Efter bara några dagar hejar personalen på baren när man kommer in för sin frukost av espresso
och dolce. Då känner man sig som riktig romare. Men sedan kommer
bakslagen. Det visar sig vara svårt att få eget bankkonto. Och i lägenheten som man hyr blir det översvämning, och man vet inte hur man ska
få tag i en rörmokare.
I större delen av Europa finns inte den höga svenska bostadsstandard
som man vant sig vid hemifrån. Och byråkraterna är inte lika trevliga
som i Sverige. Därtill kommer en rad lokala sedvänjor som man ofta missar, med ibland tråkiga följder. En decemberdag i Paris kommer sopgubbarna och ringer på, och man vet inte vad de vill, och de skruvar på sig
och har svårt att komma fram med det. Först senare och efter att soptömningen faktiskt inte fungerat som den borde, förstår man att de ville
ha sin årliga gratifikation.
Nästa jul vet man det.
Först när man har bankkonto, och bott in sig i lägenheten, och vet
hur man ska få tag i en rörmokare, och fått lokalt umgänge, och inte
längre nyfiket går och tittar på fasaderna utan stirrar ner i trottoaren i
sina egna tankar, och man läser samma tidning varje dag, och är arg på
landets politiker och kan namnen på de cyklister och tevekändisar som
det inte skrivs ett ord om i svenska tidningar, men som i många länder
är mer kända än de flesta berömda politiker – först då har man börjat
etablera sig. Någorlunda.
Är man då anställd på ett företag som placerar sina utsända efter
rotationsprincipen för att de inte ska rota sig för djupt, har man precis
lärt känna sin nya stad, när det är dags att åka hem till Sverige. Där har
det under åren utomlands kommit fram en ny uppsättning kändisar som
man inte känner till. När man efter alla år äntligen lyckats ta sig in i en
spansk tevegemenskap, tvingas man glo på svensk teve i timmar för att
inte hamna utanför i fikarummet.
Tevekändisar är färskvara. Och kunskapen om dem från andra länder
är inte värda ett dyft i Sverige. Endast Sverige riktiga tevekändisar har.
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Eller annars åker man vidare ut i världen, till ännu en ny plats med
nya kändisar. Och sedan till en tredje. Man blir en evig globetrotter eller
vad FN-soldaterna kallar FN-yxa, en flygande holländare, en vandrande
jude. Till slut lär man sig att inte rota sig för starkt, utan blir som ett barn
som placeras på det ena fosterhemmet efter det andra. Man lever för
säkerhets skull på ytan och blir en evig främling, även när man kommer
hem för gott till Sverige.
Anette Jarfelt som arbetade tre år i Tokyo och sedan tre år i Riga, som
säljare för Air Baltic, säger om hur lång tid det tar:
– Att acklimatisera sig tar cirka tre år, tycker jag. När jag flyttar vidare
efter tre år i ett annat land känns det som om jag blir uppryckt med rötterna. Då har jag fått ett socialt liv, jag vet hur samhället fungerar och
hur jag hittar olika saker. Jag tar mig fram med bil utan större problem
och också kommunalt. Jag känner till det politiska livet, jag känner till en
hel del av kulturen och en hel del om näringslivet.
– Jag vet var jag skulle vilja ha mitt sommarställe i det landet. När vi
bodde i Tokyo ville jag ha sommarställe i bergen utanför. I Riga ville jag
ha sommarställe i Jorunda, vid havet, en bit utanför, med långa stränder
med gamla ruckel till hus som inte återställts.
– Jag trodde att det skulle kännas annorlunda i Lettland mot vad det
gjorde i Japan, men det var ingen större skillnad. Språkbarriären gör att
det tar längre tid att lära i Japan men jag var ändå rotad där efter cirka
tre år. Lettland har dock gjort ett mycket större intryck på mig i hjärtat,
men det tror jag inte har med tiden att göra.
Tre år verkar vara en sorts standard för hur länge man ska vara borta
för att vara borta. Men det skiljer sig starkt från plats till plats. Författaren Annakarin Palm som bodde i en liten by i Normandie tycker inte att
det dubbla räckte. Det skulle krävas ett helt liv för att accepteras. Det är
samma sak på många håll i Sverige. På Gotland krävs det generationer
för att inte avfärdas som fastlänning.
I storstäder går det fortare än på öar. Men i sådana kosmopolitiska
miljöer riskerar man att hamna på ytan utan att märka det. Vilket rent
yrkesmässigt kan räcka för journalister som skriver om politik eller utsända från svenska storföretag som ska göra affärer. Men det blir inga
inträngande reportage om andra kulturer.
Läkare och sjuksköterskor som far på uppdrag för Läkare Utan Grän-
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ser under nio månader i ett krisområde, lever ofta så intensivt att det
känns för dem som många gånger längre.
För en författare som vill hitta stoff i det landet blir det lätt ytligt, som
i Hemingways böcker från tjugotalets Paris och dess kaféliv.
Margit Wallstén säger:
– Man får en helt annan känsla för ett land om man bor där, om man
måste gå till posten och gå och handla, och försöka få gasen att fungera.
De vanliga sakerna, de här sakerna som får livet att fungera. Jag tycker
det är oerhört stimulerande att ha bott på andra platser.
– Jag återvänder hellre till en plats där jag har har varit förut. Då upptäcker jag nya saker varje gång.
Att bo i ett främmande land är något speciellt. Man blir aldrig som urinvånarna, men man kommer ändå närmre deras verklighet än vid korta
nedslag, hur många kunniga experter man än träffar. Barnpsykologerna
säger att det inte finns ”kvalitetstid” i umgänget med barn. Man kan inte
komprimera tiden med ungarna till intensiva lekar. Det är det vardagliga
tragglandet och all dödtid som bygger gemenskap och förståelse. Den
insikten väntar fortfarande kongressdeltagare, utrikeskorrespondenter,
expats och andra visitörer på.
Bortovaron är hemvändarens barndom, och det är där den som skildrar hemvändaren måste leta, likt psykologen som letar i barndomen för
att förstå den vuxna människan. I samspelet mellan bortovaro och närvaro skapas hemvändarnas erfarenheter och problem. 9

EU
INFÖR EU-VALET I SVERIGE spreds det centralt mycket information om EU.

Eftersom jag ända sedan jag var ung var mycket intresserad av Europa
och ansåg att Sverige borde gå med i EEC, kastade jag mig entusiastiskt
över böckerna och broschyrerna och artiklarna om EU.
Fast jag kom av mig efter ett tag, och öppnade till slut inga böcker där
det stod EU på omslaget. Särskilt inte de med tolv gula stjärnor mot en
blå bakgrund. För mig var medlemsskapet i EU ett steg som skulle föra
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Sverige närmre Europa, och informationskampanjen ett sätt för oss att
lära oss mer om denna brokiga kontinent.
Men skrifterna handlade inte om Europa. De handlade bara om EU,
och så har det fortsatt. Och inte bara det – EU har på många sätt blivit
en barriär mellan oss och Europa. Vi är så absorberade av alla regler och
bestämmelser att vi bryr oss mer om dem än om det mänskliga innehållet. Människorna har tappat i värde. Det anses till och med lite flummigt
att tala om dem.
Och ändå var det stora svenska EU-motståndet – och är än idag – inte
i första hand ett motstånd mot EU:s byråkrater. Det har hela tiden varit
en skepsis mot Europa. Inte minst i vänstern, som på sextiotalet hellre
solidariserade sig med tredje världen, och idag ofta ser EU som en mur
mot världen. När jag på den tiden pratade om hur viktigt Europa var,
sågs jag av en del vänsterkamrater närmast som en sorts fascist.
Under arbetet med den här boken har jag allt mer tyckt mig förstå att
EU är detsamma som människorna i Europa. Precis som Paris inte är en
massa hus, utan alla de människor som vandrar på dess trottoarer och
bor i dess hus och åker i dess metro. Staden är bara en scen. Det är likadant med EU. Reglerna är uppföranderegler, liksom reglerna som sitter
på stora plakat vid ingången till parkerna i Paris, där det står att man inte
får beträda gräsmattorna och inte cykla och annat småaktigt.
Men vill man veta något om Luxembourgparken måste man gå in där
och inte nöja sig med regeltavlan och tro att den säger allt. Man ska promenera på grusgångarna och sätta sig på en stol och titta på alla människor som driver förbi – enbarnsfamiljer, studentskor med kursböcker,
ryska turister, joggare, parkvakter med händerna på ryggen, småpojkar
med segelbåtar och gamla pensionärer arm i arm. Det är Europa som går
förbi.
Men många stannar utanför och nöjer sig med plakaten. Och när man
kommer ut till dem där de fortfarande står och läser (det är väldigt omfattande regler, fler än i en svensk deklarationsbroschyr) och man berättar om allt man sett därinne, då ler de överseende och berättar allt de
lärt sig om parken. Där finns verkligheten, hävdar de. Det där inne är
bara en fager yta.
Jag tror att man måste gå in i den europeiska parken och möta människorna. Och att ju mer de europeiska människorna möts, blandas med
varandra, gifter sig över gränserna, flyttar till varandras länder, lär sig
varandras språk och berättar för sina nya landsmän om de länder de

21

kommer ifrån, desto mer blir Europa en helhet. En mycket brokig helhet,
men ändå en helhet, där brokigheten är innehållet.
Men om ingen bryr sig om människorna? Om de bara stannar utanför
och läser regeltavlan? 9

ANNIKA STRÖM MELIN
A NNIK A STRÖM MEL IN SK R EV 2005 en mycket uppmärksammad bok,

”Européerna”, som handlade om bildandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, som var ursprunget till EEC som sedan blev dagens EU. I
denna bok berättar hon mycket personligt om sina år i Luxemburg, som
medföljande hustru till sin svenske man och mor till två små barn. Och
om sina personliga erfarenheter av vardagslivet i Europa och av sina
grannar.
I boken betonar hon hur mycket de två personligheter betydde som
var kol- och stålgemenskapens fäder, och därmed EU:s farfäder, fransmannen Jean Monnet och luxemburgar-fransmannen Robert Schuman.
Det var deras personliga egenskaper, kanske mest Monnets, som blev
avgörande.
– I Luxemburg upptäckte jag att EU hade byggts upp av levande människor av kött och blod, och att dessa människor hade haft visioner och
var präglade av personliga erfarenheter under första och andra världskrigen. För mig var det lättare att förstå EU:s goda och dåliga sidor sedan
jag förstått hur dessa människor hade tänkt och vad de hade velat och
vad de hade varit med om. EU är ju en fruktansvärt byråkratisk och svårförståelig apparat och jag tror absolut inte att man någonsin kan begripa
EU om man inte förstår dessa tankar och visioner och idéer – även om
man sedan tycker illa om dem.
– Jag röstade ja i EU-valet, även om det fanns mycket som jag ogillade.
Men i Luxemburg fattade jag mer. Jag förstod inte EU förrän jag träffade
folk i Luxemburg. Min bild av Sverige förändrades mycket de åren. Jag
förstod hur starkt vi präglades av den materiella standarden, och av att
vi klarar oss själva. Jag insåg först när jag var ute vad Sverige är, en
väl fungerande stat som tar hand om sina medborgare, vilket skapar en
känsla av att vi inte behöver andra. Vi är misstänksamma mot tanken om
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Europa. Den svenska nationella välfärdspolitiken är kopplad till en utrikespolitik där vi inte anser att vi behöver de andra.
– För mig blev mötet med EU något helt annat sedan jag träffat Madame Magné (min granne i Luxemburg som arbetade i Höga myndigheten), och alla de andra människorna som hade varit med från början, och
sedan jag hade lärt känna Luxemburg, ett land som inte alls bara är ett
bankparadis utan ett litet land som drabbades otroligt hårt av två världskrig och som dragit sina slutsatser av det. På min gata bodde till exempel
en äldre man som gick förbi mitt hus varje dag när han skulle rasta hunden. Han hade ett lägernummer inbränt på armen – från ett sovjetiskt
fångläger, där han hade hamnat när han liksom alla andra luxemburgska
män födda 1926, 1927, 1928 och 1929 tvångsrekryterades till den tyska
armén i krigets slutskede. Nästan alla dog, men mannen med hunden
kom hem igen. Eftersom Luxemburg är ett sådant pyttelitet land präglas
det av den typen av kollektiva erfarenheter, och det gav mig ett helt nytt
perspektiv och en ny förståelse för EU.
– Åren i Luxemburg gav mitt liv en ny inriktning. Jag är väldigt glad
över att vi flyttade dit, och jag tycker att jag har kunnat använda mig av
det jag var med om, och att jag blev friare och modigare av de där åren.
Jag sa ju upp mig från en fast tjänst på radion när vi for dit. Jag hade en
man som hade ett välbetalt arbete i Luxemburg för EU-domstolen, han
är jurist. Barnen var fyra och sex när vi for dit, och han hade två tonåringar som kom ner en långhelg i månaden och alla ferier. Det var inget
ekonomiskt och socialt risktagande för mig, men rent karriärmässigt var
det det.
– När jag åkte ut fick jag samma reaktion från mina högt kvalificerade
väninnor. De sa: tänk att få bli lyxhustru i EU!
– De avundades mig. I Sverige ska man göra allt som kvinna, ha både
fast jobb och små barn. På den tiden jobbade jag på Dagens Eko, men
bara deltid för att även hinna med barnen.
– Men jag blev inte lyxhustru utan började frilansa, och det gick bra.
Jag skrev för Svenska Dagbladet, Upsala Nya Tidning och Moderna Tider
och gjorde program för Sveriges Radio. Jag for ofta till Haag och gjorde
jobb om EU-domstolen. Och skrev krönikor.
– När jag kom hem fick jag jobb på Svenska Dagbladet som chef för
deras bevakning av EU-politiken. Mats Svegfors rekryterade mig, eftersom jag hade byggt upp en kunskap om EU-frågor. 2001 blev jag sedan
projektanställd i ett program i radion som hette Studio Europa. Men när
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Sveriges ordförandeskap var slut lade man ner programmet. För när Sverige inte var ordförande längre existerade inte EU i Sverige.
Annika Ström Melin fortsatte sedan att arbeta på radion, men slutade
2005 för att bli kanslichef för Sieps (Svenska institutet för europapolitiska studier).
Sieps är en statlig myndighet med uppgift att initiera, främja och bedriva oberoende forskning om viktiga europapolitiska frågor. Sieps ska
vara en länk mellan den akademiska världen och världen av besluts-

fattare i EU. Det publicerar rapporter – ofta mycket bra! – där forskare
ger kritiska eller sammanfattande bilder av utvecklingen inom EU. Förhoppningen är att dessa rapporter ska ge beslutsfattarna större förståelse och insikt i europapolitiska frågor.
– Men jag ska nu sluta på Sieps så snart jag fått en efterträdare. Kanslichef är inget jobb som passar mig, det är roligare att skriva än att administrera och löneförhandla. Jag fick smak för att säga upp mig när jag var
i Luxemburg. Jag sa upp mig på Svenska Dagbladet och jag sa upp mig
på Sveriges Radio. I Luxemburg sa folk upp sig hela tiden och fick nya
jobb. Svensk arbetsmarknad – jag har förundrat mig över hur mycket
frustration och ilska och besvikelse som finns under ytan på arbetsplatserna! De utnyttjar rättigheterna och håller sig kvar, när många skulle må
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mycket bättre av att byta jobb. Det är som EU. EU är en gyllene bur, där
tjänstemännen är en grupp av frustrerade välbetalda människor.
– Jag har verkligen förändrat mig. Till slut kanske jag hamnar i hemtjänsten, det är ett risktagande att säga upp sig från ett bra jobb. Men
det är deprimerande att anställda i Sverige utnyttjar rättigheterna och
håller sig kvar.
– Journalistik är ett konstigt yrke. Man måste känna för det man gör,
och man vill stå för det man gör.
– Vi hade tänkt stanna fem år i Luxemburg, men vi for hem innan, för med
fem år – då hade vi emigrerat! Jag ville hem för barnens skull, det blev ett
artificiellt liv i glasburen i Luxemburg. Men när vi kom hem blev det en
krock. Annars var det underbart att komma hem, och bo på en plats där
barnen kan cykla till skolan och träffa sina kamrater som bor nära. Det är
skönt att ha rötter. Och naturen i Sverige betyder absolut mycket, med
blåbär och tallar. Vi var hemma i augusti varje år från Luxemburg.
– Jag känner många i statsförvaltningen, som säger att när de kommer hem är det som att de sätts i karantän när de kommer hem från
jobb med EU. Det blir nästan som ett minus för dem. Jag känner många
sådana. Men jag personligen har klarat mig bra. 9

IDROTTENS HEMVÄNDARE
PÅ M Å NGA SÄT T är idrotts-Sverige föredömligt i att ta emot invandrare

och hemvändare. Det beror nog mindre på en allmän öppenhet än på att
det är lätt att mäta idrottslig kompetens. En snabb löpare och en spelare
som gör mål är värdefulla för sina klubbar.
Den rivalitet som på arbetsplatser gör att hemvändare och andra invandrare har svårt att komma in, är en fördel inom idrotten, eftersom
deras kompetenser är mätbara.
Medan de allt färre författarna som varit ute i världen, kommer tillbaka fulla av idéer och erfarenheter och redo att berätta, är karriären
ofta slut för hemvändande fotbollsspelare. De har med sig erfarenheter
som de delar med sig av, och kan tjäna som inspiration för yngre spelare.
Men målet för de yngre är ofta att själva också åka ut. Tydligast är det
i ishockeyn. Utan det amerikanska lockbetet skulle färre unga svenskar
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spela hockey och ännu mycket färre skulle träna så hårt.
För även om medaljer i OS och VM är stort, är den amerikanska karriären huvudsaken. De som kommer hem igen är föredettingar– det ligger
i sakens natur. Många har tjänat bra och kan under resten av livet leva på
pengar som de sparat. Det är ett behagligare liv än när de var aktiva och
tränade hårt och ofta levde asketiskt för att klara jobbet.
Samtidigt finns mycket av den gamla äran kvar, vilket de kan ha nytta
av. Överallt i Sverige finns idrottsintresserade män som, hur gamla och
framgångsrika de än blir, behåller en helt annan beundran för en som
spelat i Colorado än för en duktig platschef i Rom. Detta underlättar
jobbkontakter. Mycket av den gamla glansen finns kvar. Det upplevde
jag själv när jag berättade att jag skulle intervjua Torbjörn Nilsson. Det
bräckte mina intervjuer med diplomater, journalister, designers och andra. Fast det ska också sägas att även om några var imponerade och blev
bestörta när jag sa att jag inte passat på att han få hans autograf i en bok
han gav mig, var många, särskilt kvinnor, obekanta med hans namn.
Många före detta toppidrottsmän har kvar sin gamla arbetsdisciplin.
Den kan de ha glädje av, men den kan också ge dem samma rastlöshet
och svårighet att fylla ut tiden som hos läkare som pensionerats efter ett
arbetsliv då de gått upp sex och haft dagarna fulla. Nu kan de ligga och
dra sig och gå ärenden. Men det gamla arbetstempot slår tillbaka.
Alla kan inte bli sportkommentatorer i teve och radio, liksom alla
hemkomna korrar inte kan bli utrikeskommentatorer. En del fotbollsspelare blir tränare, nästan alla spelar några år.
De flesta kom från början från små platser ute i landet (i Stockholm
har påfallande få toppidrottsmän fötts), och hamnade i storstäder som
Rom och Toronto. De återvänder med förkärlek till småstäder.
Till skillnad från många andra hemvändare har de framgångsrika
idrottsmännen hela tiden uppmärksammats hemma under utlandsåren.
Ingenjören som i Italien har ett högt kvalificerat jobb blir snart glömd i
Sverige, utom i familjen och förhoppningsvis även på huvudkontoret.
Ekonomisidorna gör kanske en intervju någon gång när en medarbetare
är ute och reser och behöver något mer att skriva om.
Men det är ett intet mot bevakningen av de utlandssvenska sportstjärnorna. Sportbilagorna gör ofta stora tablåer med världskartor och
pilar som pekar på de lag där svenska hockeyspelare och fotbollsspelare
arbetar. Till skillnad från andra hemvändare minns alla dem när de kommer hem. 9
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TORBJÖRN NILSSON
– DET TOG TID att komma tillbaka till de gängse rutinerna, säger Tor-

björn Nilsson. Först var det som att hamna på ett gungfly. Det tog tid att
hitta en trygghet. Fast trygghet kan både vara bra och också vara kvävande ibland.
En viktig skillnad mellan Torbjörn Nilsson och en del andra fotbollsspelare som kommer hem till Sverige är att han var borta rätt kort tid,
bara tre år, och det första av dem, i Eindhoven, var han mycket ung, och
aldrig med i det ordinarie laget. I Tyskland var han det, i Kaiserslautern,
men det var när han sedan kom hem till Sverige och IFK Göteborg som
de stora framgångarna kom. När han slutat där var han en period tränare
för U-21-laget.
Han avslutade inte sin karriär i Sverige, utan toppade den. Åren i utlandet var mer ett led i utvecklingen, liksom för de flesta andra hemvändarna i denna bok.
– Vissa fotbollsspelare har lagt av när de kommer hem, säger han.
Hade man kommit hem utan att fortsätta att spela hade det varit svårt.
Jag var en eftertraktad fotbollsspelare när jag kom hem. Men om karriären är slut då står inte folk och väntar. Det är den specialistkompetens
som man har som efterfrågas.
– Man blir hårdare utomlands. Alla normer är annorlunda än de man
har i Sverige. Allt var tuffare. De flesta normer hur vi beter oss i Sverige
är bra, i stora drag. I Tyskland knuffar sig den starkaste före i kön. Men
jag tycker att rättvisefrågor är viktiga.
– Vi går inte in i känslor i Sverige så mycket som i andra kulturer. I
Frankrike går man direkt in i känslorna.
– Jag trivs i Sverige. Ibland kanske jag går för långt i förståelse. Även
om man ju kan klaga på saker och ting.
Men han klagar inte på skatterna.
– Vi bor ju i ett annorlunda land, vi är färre som ska dela på det och
betala kostnaderna. En del svenskar säger till mig att de inte får något för
sina skatter. Och de klagar på att de måste ha säkerhetsbälte.
– Kör inte på vägarna som skatterna betalar i så fall! säger jag. Och
strunta i säkerhetsbälte – men du vill väl bli opererad när du råkar ut för
en olycka? Det betalar skatterna.
Han pratar mycket om friheten i Sverige.
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– När jag var i Tyskland så var det stängsel överallt. Fanns det sjöar
så var de privatägda. Vi tar det för givet att vi ska kunna bada i svenska
sjöar utan att betala. Det är när man upplever motsatsen som man uppmärksammar det.
– Vad är lycka? Det är ju det man söker, lycka, balans i livet. Allt det
som glädjer mig. Familjen. Det fysiska och det psykiska.
– Hade någon frågat mig för tio år sedan vad jag skulle göra nu, hade jag
svarat fel. Jag visste inte att jag skulle skriva böcker och hålla föredrag.
Han är positiv till EU, men är rädd att skillnaderna mellan länderna
ska försvinna.
– Jag tror att man kan ta bort identiteten på det som utmärker det här
landet. Men jag tror att vi på längre sikt måste hålla ihop i Europa mot
supermakterna.
Det första Torbjörn Nilsson gör när vi träffas för en intervju är att ge
mig en mycket fin bok om Jonsered. Han pekar stolt ut foton på olika
byggnader, bland annat Sveriges första radhus. Det är ingen tvekan om
att han tycker om Jonsered, dit han återvänt, och som han aldrig tänker
flytta från.
Ibland gör han resor ut i världen och ser fotbollsmatcher. Och han
reser ofta runt Sverige och håller föredrag (om laget och om teambuilding). Men han kommer alltid tillbaka till Jonsered.
Han älskar Jonsered.
Det var där han började spela, och det var där han avslutade sin karriär, och där tänker han alltid bo. Jonsered har ju också ett stolt idrottsförflutet. Det är ett gammalt brukssamhälle. Harry Martinsson skrev om
det i sin förklädda memoarbok, ”Vägen ut” (1936). Där kallar han det
X-red, men det är ingen tvekan om att det är Jonsered som Martinsson
hamnar i under en vinter på väg ut i världen för att försöka få jobb på en
båt. Martinsson skildrar bruksmentaliteten där man blev väl omhändertagen. Men inte diskuterade politik.
”Fotboll och bandy diskuterades desto mer. Det var inte en tillfällighet att Bruket kunde ståta med de tre bästa namnen i svensk fotbollshistoria, centerforwarden Börjesson med hans två närapå lika skickliga
kumpaner. Dessa tre voro de enda av Brukets arbetare som företagit några längre resor. På tegelhörnan talade de ibland om dess resor i fotbollens tjänst. De gjorde det med en viss likgiltighet som aldrig upphörde
att imponera.”
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Dessa fotbollsspelare visste hur man skulle göra när man kom hem i
Sverige, ett land där understatements och anspråkslöshet värderas högt.
Detta har Martinsson fångat väl. Men han övervärderar de tre spelarnas roll i svensk fotbollshistoria. Det hade han inte behövt göra, för
det finns nog ingen lika liten plats i Sverige som fått fram så många bra
spelare som Jonsered: tre av dem har varit med i landslaget. En var den
legendariske Erik Börjesson vars son Reino var med i silverlaget från fotbolls-VM 1958. Men framgångsrikast av alla var Torbjörn Nilsson.
Själv förklarar Nilsson Jonsereds framgångar i fotbollssammanhang
med att det var där allt började. Det var där som den svenska fotbollen
föddes, med skottar som invandrat till bruket. 9

ATT ARBETA I EUROPA
BL A ND DET V IKTIGA STE i EU – det anser både politikerna och de vanliga medborgarna inom EU – är att man enkelt ska kunna röra sig över
nationsgränserna och ta arbete var som helst inom Unionens gränser.
Men det gör färre än två procent av européerna, till skillnad från amerikanerna som flyttar hit och dit i sin väldiga förbundsstat. Denna europeiska orörlighet som är så negativ för den europeiska enheten, fick de
styrande i Bryssel att utse 2006 till ”Europeiska året för arbetstagares
rörlighet”, ”European year of workers mobility”. Man lade in över en miljon lediga jobb i EU på en webbsida där alla medborgare själva skulle
kunna lägga in sina cv.
Enligt en intervjuundersökning som presenterades i samband med
starten av detta projekt, ansåg 53 procent av alla européer att friheten
att resa och arbeta var bland det viktigaste som Unionen kan erbjuda,
och för många symboliserar just det vad EU står för. De var till och med
viktigare än fred.
Att européerna trots denna värdering är mycket mindre benägna att
flytta inom Europa än amerikanerna inom USA, beror naturligtvis i första
hand på de många språken. Men det räcker inte som förklaring. En annan
viktig orsak är en mer statisk europeisk arbetsmarknad. Européer stannar i snitt på samma jobb i 10,6 år mot genomsnittliga amerikaner som
stannar i 6,5 år.
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”Mobilitet, vare sig det handlar om att
byta jobb eller att flytta till en annan region
eller stad eller ett annat land, kan hjälpa Europa att konkurrera och dra fördel av den
nya världsekonomiska ordningen”, sa José
Manuel Barroso vid konferensen.
Kanske har det ofta dåliga mottagandet
av hemvändare i Sverige gjort fler svenskar
obenägna att ge sig ut. För att rörligheten
inom EU ska fungera, måste det ju finnas något för dem som inte tänker stanna borta för
alltid, att återvända till. Liksom det inte får
vara så svårt för en person över femtio, som
det nu är på den svenska arbetsmarknaden,
att få ett nytt jobb. Eller för invandrare att
kallas till anställningsintervju. Den svenska
diskrimineringen av hemvändare, äldre och invandrare är tre sidor av samma orörlighet. 9

MARGIT WALLSTÉN
M A RGIT WA L L STÉ N H A R sedan hon kom

hem från Bryssel och Paris 2002 tänkt
mycket omkring Sveriges isolering och vad
det innebär att vara europé och svensk:
– Det är konstigt att vi i Sverige inte känner oss som en del av Europa. Det tycker jag
är mycket trist. Det är som om vi tyckte att
Europa är de andra. När man kommer hem
och har arbetat med Europafrågor känner
man att vi fortfarande inte är en del Europa,
att vi är så isolerade och inte vill förstå Europa. När vi väl hade röstat för att gå med i
EU, så gav politikerna upp att driva EU-frågor, inom alla partier.
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Den synen på Europa är bland det som försvårar det mest för hemvändarna från Europa, anser hon. De representerar något främmande,
något som vi svenskar egentligen inte tycker riktigt om, och därför inte
heller vill höra något om.
Bland det svåraste när man kommer hem är att det är totalt tyst eller
totalt negativt kring det. En duktig svensk som jag träffade i Bryssel sa:
”Vi har en internationalisering i Sverige där vi engagerar oss i FN och i
olika internationella organisationer, men inte i enskilda länder. Vi väljer
gärna bort det bilaterala, vi ser ner på det och vill verka genom internationella organisationer.
Det känns ibland att man egentligen inte ska prata om vad man var
med om i Europa. Man försöker låta bli att berätta vad man varit med
om. Jag berättar inte längre om ingen ber mig. Jag pratar inte om det
över huvud taget. Jag håller det helt inom mig. Det är en självbevarelsedrift.
När man som jag har jobbat som representant för Sverige i utlandet,
har man också träffat andra svenska representanter i utlandet. Men nu
träffar jag dem inte längre. Att jobba som när jag var ute och bjuda hem
folk och ha träffar hemma och sammanföra dem, det går inte att få ersättning för. När man vill ha det, säger de att det ju är mina vänner.
Vi missköter våra europeiska nätverk i Sverige. Det tar alltid tid att få
kontakter och bygga allianser. Vi underskattar detta i Sverige; när vi sätter oss vid lunchbordet så vill vi gå direkt på frågorna. Men vi måste lära
oss att det ska få ta tid. Jag tycker att vi är dåliga på det sociala. Mobiltelefoner har blivit ett gissel bland skandinaverna. Så fort det är kaffepaus
går svenskarna till en nisch och ringer hem till Sverige.
Under tiden pratar de andra européerna med varandra i grupper,
som svenskarna alltså frivilligt lämnar. Det är ju ofta vid pauserna de viktiga diskussionerna och mötena sker, kontakterna byggs och nya planer
skapas.
Något jag saknade när jag kom till Sverige var att man inte hade längre lunchtid, en tid då man kunde reflektera på. Då stannade jag hellre
på mitt eget rum. Jag orkade inte att stå i kö och sedan äta snabbt i en
bråkig matsal. Det blev hetsigt inom mig. För mig är lunchpausen att
man sitter ner och tuggar maten och sitter i lugn och ro. Och tänker. Och
pratar.
I framtiden kommer det tillbaka allt mer högt kvalificerade svenskar. –– -

33

– Förr räknade man ofta med att de aldrig skulle återvända, utan stanna
där de var. Men nu gör de det. Därmed betyder det också mer hur man
gör när man tar emot dem, och därmed även hur man skickar ut dem.
När man skickar ut kvalificerat folk kommer de tillbaka ännu mer kvalificerade. Och då kan man inte ge dem mindre kvalificerade jobb än innan
de for, utan mer.
– När jag kom hem hade jag inget departement att återvända till. Jag
var utsänd från Näringsdepartementet efter att tidigare ha arbetat för
SAF, och hade alltså aldrig arbetat i Sverige för departementet, och hade
därför inte heller något jobb att komma tillbaka till.

Ordförande i EWMD,
European Womens
Management
Development 1988–
1990, ansvarig för
jämställdhetsuppdrag vid
SAF 1984–1990, Bryssel
1990–1996, Paris 2002
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– Jag hade ingen arbetsplats där. De ringde från departementet och
sa att du kan väl sitta hemma och arbeta. En kollega som kom hem fick
rådet, ”du kan väl gå omkring i korridorerna och se om någon behöver
dina tjänster”. När folk inte kommer hem till Sverige har de sluppit ett
problem.
– Det borde ske ett systematiskt debriefande när man kommer hem,
av en administrativ chef. Jag hade gärna gått runt i Näringsdepartementet och pratat i olika avdelningar och debriefats och berättat om mina
erfarenheter. Det räcker inte att prata med det internationella sekretariatet, för då når man inte dem som sysslar med de konkreta frågorna.
Sedan Margit Wallstén slutade på Näringsdepartementet bildade hon företagen Stratema (Strategiskt management) och Europakurser, som hon
nu driver tillsammans med sin make Lennart Wallstén. Hon håller också
föredrag om Europafrågor och Europaparlamentet.
Dessutom arbetar hon med Arbetslivscentrum som ska flytta delar av
sin verksamhet till Gotland. De ska öppna ett utbildnings- och kunskapscentrum i Visby som ska arbeta med arbetsrätt och arbetsmarknadsaktiviteter i Europa.
Ett problem tycker hon är de ibland kanske alltför platta organisationerna där många chefer måste göra allt själva, även när andra är bättre
på det.
– Det finns i Sverige inte den där oljan i arbetslivet. Här ska man själv
ta emot telefonsamtal, svara direkt, ta kopior etc. Det finns en kunskap
att sätta upp ett brev som sekreterarna hade och som alla inte har nu.
Och man ska själv beställa sina resor.
Margit Wallsténs dotter flyttade ner till Bryssel och föräldrarna när hon
tagit studenten 1990, och påverkades så starkt av sin tid där – ett vanligt
förhållande bland hemvändarbarn – att hon sedan återvänt ut i Europa
och nu bor i Montmartre i Paris med sin franske man som är jurist och
ett litet barn. De tänker inte stanna där resten av livet, utan även bo i
Sverige. Genom henne har Wallstén upptäckt hur mycket förmånligare
det är att föda barn i Sverige och med svensk föräldraledighet. Och hur
mycket enklare det är att gå med barnvagn på svenska gator. En svensk
stor Emmaljunga är fullkomligt otänkbar i de flesta kontinentala städer,
lika otänkbar som en välutrustad svensk cykel med pakethållare och
allt.
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Margit Wallstén berättar en anekdot:
– En tysk turist som kom till Småland, var ute och gick på en väg i skogen, och hittade inte utan frågade två män som stod och grävde. Först
frågade han dem om vägen på tyska, och när de inte reagerade, frågade
han på franska och när inte det heller gick, försökte han med engelska.
Inte heller det förstod de. Då gick han. ’Man kanske skulle lära sig ett utländskt språk’, sa den ene mannen. ’Vad ska det tjäna till?’, sa den andre.
’Han hade ju ingen glädje av det’. 9

NISSE NILSSON
NI S SE NIL S SON Ä R RÖR MOK A R E och numera pensionär, men fortsätter

att jobba eftersom det är ont om rörmokare och gott om jobb för dem i
Sverige. Han är något så originellt i dagens EU som en utländsk rörmokare som arbetat som rörmokare i Polen – annars går ju rörmokartrafiken i
motsatt riktning. Vi minns fransmännens protester vid den stora folkomröstningen om EU 2005 mot den polske rörmokaren.
Men Nisse Nilsson for till Polen redan på sjuttiotalet. Där arbetade
han för det svenska företaget BPA som byggde ett stort slakteri i Zielona
Gora (vilket betyder ”Gröna berget” på svenska).
– Det är ganska vackert där, ett böljande landskap, säger han. BPA
hade mycket jobb på den tiden i Polen.
– Vi tyckte att det var bra att vara där. Den stora grejen för mig var att
jag fick ta familjen med mig. Sedan jag blev pappa 1969 hade jag varit ute
runt omkring i Sverige och jobbat lite överallt med olika korta jobb, och
blev bara lördagssöndagspappa. Men så fick vi chansen att åka till Polen.
Förutsättningarna för mig var att jag fick ta med mig familjen, och det
gick till slut efter lite övertalning. Och dessutom fick jag chansen att se
utlandet. Jag fick många polska vänner, och en del har jag kontakt med
fortfarande. Vi var där och hälsade på för tre år sedan. Men min son har
glömt all polska han lärde sig.
– Lena tyckte också att det var kul, och hon jobbade halvtid på BPA:s
kontor. Vi har rest ganska mycket även senare. Jag hade redan innan
dess varit till sjöss i tolv år och hade resandet i blodet. Och även om
jag inte såg så mycket av länderna, såg jag i alla fall mycket hamnar och
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kajer och hamnskjul. I vintras for vi till Vietnam en månad. Vi har också
varit i Mexiko, Sri Lanka och Thailand.
– När jag kom hem till Sverige från Polen gällde det att skaffa jobb
igen. Jag ville helst fortsätta att jobba utomlands, men jag ville samtidigt
absolut ha med familjen, och hoppades mycket på ett stort jobb i Algeriet. Men det blev inte av.
– I Polen såg man ju skillnaderna mot Sverige. Det jag lärde mig var att
folk där hade mer tid. Och barnen lekte med varandra över åldersgränserna. I Sverige är det inte så, här leker inte stora barn med små.
Vad sa man i Sverige när ni kom hem?
– Det är väl klart, man har väl dragit några stories om vad man var
med om. Många förfasades över att vi varit i Polen. Det var folk som inte
själva varit ute.
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– På den tiden låg ju de polska rörmokarna långt efter oss. De hade
inte så avancerade system som vi, eller som de har nu, utan de gjorde
allt med händerna, det var riktiga hantverkare. Men som skeppsbyggare
var de duktiga redan då.
– De polska rörmokarna har inte kommit till Sverige ännu. Jag är ju
lite kluven inför dem. Jag åkte dit för att tjäna pengar, och de åker hit för
att tjäna pengar.
– Vi måste röra på oss i världen om vi ska kunna följa med. 9

TYPISKA HEMVÄNDARE
– OCH INVANDRARE
DE F L E STA HEM VÄ NDA R E jag intervjuat säger någon gång under inter-

vjun samma sak: Jag är inte typisk. De är undantag, och kan därför inte
vara representativa. Men blir de inte just genom detta representativa?
Det verkar inte finnas några typiska hemvändare. Man kanske kan
tala om typiska svenskar. Men något av detta typiska försvinner och förvandlas till något annat och mycket mer personligt när de reser utomlands och sedan återvänder.
De blir mer individer än någonsin tidigare.
De blir mer som fransmän.
Det finns inga typiska fransmän.
Det finns inga typiska invandrare heller. Och inte heller hemvändare.
I denna skrift har jag begränsat mig till EU (bortom Norden) och tar inte
med hemvändare från andra världsdelar. Det är för att inte göra urvalet
alltför spräckligt och ohanterligt. Och för att skillnaderna mellan Sverige
och världen blir tydligare när man jämför med den närmaste omvärlden.
– Det är lättare att identifiera sig med flyktingar i Kosovo, som ofta
liknar oss och som kan vara professorer och allt möjligt, säger Ylva Jonsson-Strömberg som tar emot hemvända sjuksköterskor och läkare för
Läkare Utan Gränser och själv har varit ute några omgångar. Det var svårare att se dem som liknar oss ha så stora problem.
Men även inom den begränsade europeiska ramen skiljer sig hemvändarna starkt sinsemellan. Europa är en splittrad och mångsidig kultur, på
ett helt annat sätt än USA.
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Många som återvänder säger att de känner sig
som européer. Men de har lika svårt att förklara
som alla andra vad det europeiska är. Kanske är
det just det att de inte är typiska.
Men typiskt är ändå att de börjat se Sverige ur
ett europeiskt perspektiv. De ser det utifrån. Utanförskapet har ibland blivit en personlig tillgång,
men det har också gjort att de för alltid placerar
sig utanför det svenska samhällets och särskilt
det svenska arbetslivets inrutade gemenskap. Vilket är en av många förklaringar till att de ibland
har svårt att inordna sig, även sedan de lärt sig att
hålla mun om sina erfarenheter. Men också att de
med sina europeiska erfarenheter och kontakter
och sin vana att kommunicera med andra européer, kan bli en stor tillgång för de arbetsgivare som
vet att använda sig av dem. 9

MARGARETA
VAN DEN BOSCH
M A RGA R ETA VA N DEN BOSCH ( NÉE K A R L S SON )

for efter examen från Beckmans designskola till
Bari i Italien och arbetade för det svenska konfektionsföretaget Hettemarks som sydde kläder där
för den italienska marknaden. Hennes uppgift bestod i att designa kappor, klänningar, dräkter, blusar, byxor och kjolar. Hon stannade där i två år, i
en syditaliensk stad som fortfarande var komplicerad för en ung ensam flicka. Hon kunde inte gå ut
ensam utan att en massa killar följde efter henne,
och absolut inte på kvällarna. Bari har förändrats
mycket sedan dess, och situationen är idag helt
annorlunda i nordliga städer som Milano.
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Efter Bari flyttade hon till Milano och fortsatte med nya kläddesignjobb. När hon nu blickar tillbaka anser hon att den viktigaste perioden
i hennes liv var tiden i Milano. Sammanlagt var hon elva år i Italien. Där
gifte hon sig med den holländske designern Stefan van den Bosch, födde
barn, skiljde sig och flyttade hem till Sverige med sin lille son och fick ett
bra jobb på Hertzbergs konfektion. Hon fick dagis för sonen och Hertzberg skaffade en lägenhet åt henne och det var bra betalt. Det var kort
sagt en mycket lyckad hemkomst. Efter några år hos Hertzberg frilansade hon som designer och som lärare på sin gamla skola Beckmans och
for ibland tillbaka till Italien och gjorde kollektioner.
1987 blev hon designchef på H&M. Hon gick själv upp där och sökte
jobbet, och fick det tack vare sin mycket breda erfarenhet, där inte bara
hennes tid i Italien och hennes kunskap om design betydde mycket, utan
även hennes lärarjobb.
– Som lärare lär man sig att upptäcka talanger, säger hon.
I hennes jobb är det en viktig del att värva nya designers till H&M.
– När jag började på H&M var vi sju designers. Nu är det över hundra,
mest svenskar, näst mest från England och Holland, men också från Belgien, Korea, Tyskland, Sydafrika, USA, Finland, Danmark, Norge och andra länder. Det beror helt på var vi hittar folk, det har absolut ingenting
att göra med var de kommer ifrån, bara med hur bra de är. Men också en
del på språket.
– Att vi inte har några franska, italienska, spanska och portugisiska
designers för närvarande, beror på att de inte kan engelska så bra. Och
även om vi mest pratar svenska på kontoret, måste de kunna det i andra
sammanhang.
– England, Sverige, Holland och Belgien har bra designutbildningar,
och det är nödvändigt att ha en sådan bakgrund för att kunna göra ett
bra jobb.
– Vi måste rekrytera folk utomlands, eftersom det inte finns tillräckligt många i Sverige. Det är jättemånga som vill jobba här, vi får fem–sex
hundra ansökningar om året. När jag är ute i Europa brukar jag träffa
dem på hotellrummen och prata med dem, och dem som jag tycker verkar bra köper vi en flygbiljett åt så de får resa till Stockholm och bli ytterligare intervjuade av andra. Holländarna brukar lära sig svenska bäst.
En del stannar här och en del designflickor har träffat svenska killar.
– Jag träffar dagligen utlänningar i Stockholm, mest designers, men
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inte bara. Det är huvudsakligen européer. H&M är ett europeiskt företag.
Det finns stora kontor även i Kina och på andra håll, och fabriker där
man tillverkar kläderna. Men det är i Stockholm allt designas, av europeiska designers.
Margareta van den Bosch reser många dagar varje år för H&M, men
stannar numera nästan aldrig mer än en vecka någonstans. När vi träffas en snöig dag i mars i designateljén ”vita salen” vid Regeringsgatan i
Stockholm, har hon under året redan hunnit med två dagar i Paris, två
dagar i Turkiet (första besöket där), tre dagar i Milano och ytterligare en
gång i Paris, fem dagar. Flest resor blev det när H&M inledde sina tillfälliga samarbeten med kända internationella designers. Då var hon i Paris
fem gånger för att träffa Karl Lagerfeld och fem gånger i London för Stella
McCartney.
Paris är fortfarande modets huvudstad, hävdar hon mycket bestämt.
Hon tvekar inte en sekund om det. Det är Paris som ger henne mest idéer. Sedan kommer Milano (mer än Rom), men inte alls USA.
En del gamla vänner har hon tappat genom åren men inte alla. Men
hon har lärt sig konsten att få nya vänner också.
Det handlar om en viss öppenhet, som man skaffar sig, när man är
utomlands på olika platser och träffar olika människor.
I modevärlden är det multikulturellt överallt.
Margareta van den Bosch har uppehållit kontakten med Italien, Europa
och världen, med många resor varje år till modemässor och även rena
inspirationsresor. Hon går ofta på konstutställningar, men flest idéer får
hon genom att gå i secondhandshoppar, varav det finns många i Paris
och London, och även i Stockholm. I Paris går hon mycket på loppmarknader, som de i Vanves och Clignancourt, men allra bäst är Portobello i
London.
Hon talar italienska och engelska bra, och tyska, franska och nederländska någorlunda. Hennes son Martijn bor sedan många år i Amsterdam ihop med en holländsk flicka som har jugoslavisk pappa, och
arbetar som möbeldesigner och konstutställningsarkitekt.
Hon håller god kontakt med Italien, med vänner där som hon besöker
när hon kommer ner, och med Rai Uno som hon har som betalkanal i
teve. Hon läser mycket italienska modetidningar och inredningstidningar. En stor del av jobbet består i att bläddra i tidningar från olika
länder. Särskilt italienska Vogue, men också tidningar som Herald Tri-
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Margareta van den
Bosch och hennes
medarbetare
Chatarina Forseth.
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bune med den utmärkta modejournalisten Suzy Menkes, och den amerikanska Womens Wear Daily.
Hon äter gärna italienskt, och har flaskor med balsamvinäger och
olivolja i ett skåp på jobbet, så hon snabbt kan fixa ihop en sallad. Hemma lagar hon mest italienskt. Förr köpte hon med sig mat från Italien. Det
behövs inte längre. Nu finns det massor av italiensk mat även i vanliga
svenska affärer.
Jobbet består till stor del i möten med andra designers, där man diskuterar kollektioner och olika teman för höst och vår. Det är mycket kreativa möten. När hon började hade hon även personalansvar, men nu
sysslar hon nästan bara med designfrågor.
Det tycker hon är skönt.
– Jag har ingenting med pengar att göra. Vi har så många ekonomer
i huset. 9

MARIJKE HARENBERG
M A RGA R ETA VA N DEN BOSCH TR Ä F FA DE den nederländska designern
Marijke Harenberg i Paris i slutet av 2002, och värvade henne genast till
H&M. Redan efter några veckor var Harenberg på plats i Stockholm och
började arbeta.
– Det går fort i H&M, säger Marijke Harenberg. När jag träffade Margareta i Paris höll jag just på med min praktik för Martine Sitbon, men jag
var jätteintresserad av att arbeta på ett stort företag. Och jag tyckte om
H&M, de kallade mig för the H&M girl på Martine Sitbon.
Innan dess hade hon studerat design fyra år i Amsterdam, men redan
när hon var sjutton gav hon sig ut i världen, och bodde ett år i Bryssel
inom ett studentutbyte, YFU (Youth for Understanding) där man bor i en
familj i ett annat land utan att under hela tiden få träffa sina föräldrar.
Hon trivdes från första början i Sverige, och tänker stanna här. Svenska
lärde hon sig snabbt och talar nästan helt felfritt, och har en svensk pojkvän som jobbar med reklam som hon köpt en bostadsrätt tillsammans
med. Hon har acklimatiserat sig väl och är mycket positiv.
– Jag känner mig fri i Sverige, säger hon. Man kan göra vad man vill här.
Hon har också snabbt lärt sig tycka om den svenska naturen, även om
hon i början var förundrad över svenskarnas naturintresse. En kväll när
hon tänkte gå ut och dansa och roa sig stötte hon ihop med en svensk
arbetskamrat som kom med ett metspö över axeln. Han skulle fiska! Hon
skrattar fortfarande vid blotta tanken på den förvånande synen. Hon
trodde inte sina ögon. Fiska! Själv tänkte hon dansa hela natten. Men nu
har hon köpt tält och tältat i skärgården och även fiskat.
– Jag tycker jättemycket om naturen i Sverige, säger hon.
Det är inte mycket hon saknar från Holland. Nya holländska och
svenska vänner har hon fått snabbt, och nya arbetsuppgifter inom H&M,
där hon numera gör baddräkter, mest bikinis, vilket hon tycker om, eftersom de är färgglada och mönstrade och hon älskar att rita mönster. Hon
har kvar mycket av den holländska förkärleken för starka och glada färger, och är inte lika förtjust i den svenska sobra stilen. Och särskilt inte
i trendförtjusningen.
– I Sverige är kvinnorna väldigt lika varandra. Om det är en trend så tittar man på varandra vad de har på sig. Man vill inte sticka ut för mycket.
Svenskarna har fina ögon och vacker hy, men de är inte individualistiska.
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I Amsterdam är det mer bohemiskt.
Och heminredning – alla har exakt
likadant hemma i Sverige!
Det har hon upptäckt när hon
gått runt med sin svenske pojkvän
på visningar för att köpa en bostadsrätt.
– Holländarna är inte så seriösa,
det är litet mer avslappnat. Svenskarna är jätteseriösa, ibland tycker
jag att det är för seriöst. Det tycker
jag är förskräckligt att alla måste
hålla med varandra. Om någon
tycker något annat så blir de andra
i obalans, och folk blir osäkra.
– I Holland, om det finns regler
eller lagar, så vill holländarna inte
följa dem, de vill ha sina egna regler. Och i Sverige får man inte ta för
sig. Man får inte komma in i ett rum
och börja prata om vad man har varit med om.
Men annars är hon mycket förtjust i Sverige, och tänker stanna
här hela livet, och skaffa barn.
– Barn tycker jag är lite drottningar i Sverige, det är de inte i Holland, där lyssnar man inte på dem.
I Sverige när barn pratar så tystnar
alla och säger: ”Tyst! Barnet pratar!
Nu ska vi lyssna!”
– Svenska män tycker jag är
mycket mer självständiga än holländska. Jag har aldrig sett män städa så bra som svenskar. Det känns
verkligen att män och kvinnor är
jämlika. I Holland har kvinnorna
mer traditionella roller. 9
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DE FÖR ALLTID SMITTADE
IBL A ND KOMMER DET HEM till Sverige svenskar som smittats av mala-

ria. En del vet inte själva om det, utan känner sig bara allmänt sjuka, eller
upptäcker det flera år senare. Och på vårdcentralen kan man inte tolka
symtomen. Men har hemvändarna tur träffar de läkare som har personlig erfarenhet av malaria från sitt arbete i andra länder.
Hemvändarnas andra och vanligare smittor – de psykologiska och de
sociala – är svårare att diagnosticera. Har hemvändarna tur träffar de
arbetskamrater som också varit ute, och glädjs åt en smittad kamrat i
svensk exil.
Till skillnad från malaria borde de utländska erfarenheterna vara en
god smitta, som ger immunitet mot inskränkthet och xenofobi. Men i
praktiken blir den ofta negativ, ett skäl till att hemvändare har svårt att
accepteras. Under sin tid i utlandet har de besmittats av utländskhet. De
kommer hem med invandrarnas annorlunda stil, med mindre lust att anpassa sig och större lust att berätta om sig själva, och ibland kanske också ett mindre jämlikt sätt mellan könen och mellan anställda och chefer.
För att förstå invandrarnas situation i Sverige är det intressant att
se på hur hemvändarna tas emot. Ty ju längre hemvändare varit borta
desto mer invandrare har de själva blivit. Särskilt i ett så homogent land
som Sverige, som dessutom är geografiskt och även mentalt isolerat från
övriga Europa.
Har man varit ett år i Italien så har man blivit ett år mer italienare, och
borde enligt den logik som våra till åren begränsade liv stakar ut, också blivit ett år mindre svensk. Men man kan också ha blivit ännu mer
svensk.
– Man blir mer svensk när man är utomlands, säger Margit Wallstén.
En svensk diplomat som jag träffat och som varit i Kina sa att det var
först där han upptäckte att han var europé.
Många utlandssvenskar grips av ett fanatiskt intresse för Luciafirande, kräftor och Kalles Kaviar.
Men hur det än går med den förlorade eller vunna svenskheten, har
man i alla fall blivit mer italiensk efter tre år i Rom. Man kommer hem
med italienska fasoner och later, på gott och ont. Men till skillnad från
riktiga italienare ser man alldeles svensk ut och har svenskt namn och
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talar perfekt svenska. Fast skenet bedrar. Under den rejäla svenska ytan
lurar en liten skrytsam och bullrig italienare.
Italieniseringen går ibland häpnadsväckande snabbt. Det kan räcka
med två veckor i Taormina. Man far ner till solen och värmen som en
blek och inbunden svensk, och kommer tillbaka solbränd och något lite
gladare. Men redan på planet hem tonar man ner sin nyvunna italienskhet. Och väl hemma är bara solbrännan kvar.
– Du skulle sett mig i Italien! Då var jag mycket livligare, då var jag mer
mig själv, om jag säger så.
Men de flesta är inte riktigt medvetna om vidden av sin förvandling,
allra minst de som varit borta i åratal. Deras italienskhet går inte av dem
lika snabbt som solbrännan, den sitter för livet djupt inne i själen. Den
har förändrat deras personlighet och utvecklat sidor hos dem som de
höll igen förut. De har blivit till en del italienare. Liksom italienare i Sverige med åren blir allt mer svenska, och trivs med punktligheten och
granskogen. Och liksom chilenare som återvänder till Chile saknar den
svenska ordningen och inte kan låta bli att påpeka detta för sina kvarstannade chilenska grannar, och blir lika ovälkomna som de svenska
hemvändarna i Sverige. Detta är hemvändarnas eviga problematik.
Hemvändarna till Sverige varken vill eller kan sudda bort det italienska i sin själ, men de håller tyst om det, tills de återvänder till Italien eller träffar andra som också varit där, och ordnar en liten middag hemma
med Chianti, pasta, bruschetta och tiramisú.
Det räcker att bo i våra grannländer Norge och Finland för att påverkas och upptäcka mer av det specifikt svenska. Särskilt den svenska
lusten till samförstånd och kompromisser, som verkar skilja oss från alla
andra länder i världen. Utom Japan.
På arbetsplatserna kan det leda till krockar. Har man varit chef i ett
annat land med en mer hierarkisk ordning, även om det är ett svenskt
dotterbolag, har man vant sig vid att bestämma mer och lyssna mindre.
Och om man varit anställd har man lärt sig att lyda mer och ta mindre
egna initiativ. Och är man kvinna tar man inte så allvarligt på det som i
Sverige ibland kunde betraktas som sexuellt antastande.
Men de verkliga krockarna ligger på mindre tydliga och djupare plan. 9
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YLVA JONSSON-STRÖMBERG
Y LVA JONS SON - STRÖMBERG A R BETA R på Läkare Utan Gränsers svens-

ka huvudkontor i Stockholm. Där rekryterar hon och skickar ut, utvecklar och tar emot volontärer när de kommer hem till Sverige från uppdrag
i andra länder. Själv är hon sjuksköterska och har varit ute på fem uppdrag i olika delar av världen för Läkare Utan Gränser, bland annat Sierra
Leone. Nu bor hon sedan fyra år i Sverige med man och två barn.
– Det var tufft att komma hem från Sierra Leone, säger hon.
– Men det var också mycket lärorikt. Man lär sig bli mindre gnällig när
man är ute för Läkare Utan Gränser.
– Man är mer benägen att skita i regler som man inte tycker är så viktiga. Man blir mer pragmatisk. Den stora gåva som vi ger till volontärerna
är att de inser hur enkelt livet är i Sverige.
– När jag kom hem från Sierra Leone, där det var inbördeskrig, var det
stora förseningar på Gröna Linjen på tunnelbanan i Stockholm, och det
var det stora bekymret och tidningarna var upprörda. Det blev lite töntigt faktiskt för mig, eftersom jag tyckte att det fanns större bekymmer i
världen. Man kunde ju faktiskt ta en buss istället.
Läkare Utan Gränser i Sverige satsar på utbildning av volontärer, i första
hand sjuksköterskor och läkare, men också barnmorskor, biomedicinska
analytiker (de som förr kallades labbassistenter), psykologer, ekonomer
och många andra. Men flest är sjuksköterskorna.
Det finns också en viss verksamhet inom Sverige. Tidigare bestod den
främst i att hjälpa gömda flyktingar, vilket sjuksköterskor och läkare som
varit ute i världen och arbetat ansågs ha speciella förutsättningar för.
Den verksamheten har Röda Korset nu tagit över.
Alla medicinska volontärer som åker ut måste läsa en kurs i internationell hälsa på sju till tio veckor, som handlar om sådant som tropikmedicin, vaccinationer och aids. Jönköpings och Uppsala universitet
ordnar varje år för Läkare Utan Gränser sådana kurser, som ett femtiotal
volontärer följer. Dessutom går de två veckors kurs om information om
Läkare Utan Gränser.
Volontärerna brukar vara ute mellan ett halvår och ett år.
– Det vore bättre för projektens skull med ett år, men för privatlivet är
det sämre, säger Ylva Jonsson-Strömberg.
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En del av den förberedande utbildningen är i stresshantering, både
stressen ute på fältet och när de kommer hem. När de ska åka hem debriefas de först ute på fältet och sedan får de åka till Bryssel och genomgå så kallade operativ debriefing under en dag.
I Stockholm får de sedan på kontoret gå igenom en personinriktad
debriefing, där de får prata om sina personliga erfarenheter. Alla volontärer får också gå till psykolog minst en timme när de kommer hem. De
flesta har varit med om väldigt jobbiga saker. I nästan alla länder där de
varit är aids vanligt, och de möter många svåra aidsfall. Det kan också
vara inbördeskrig, som i Sierra Leone.
Mycket är annorlunda än man först skulle kunna tro. Sjuksköterskor
kan ha arbetat med läkare från länder där hierarkin mellan dem och sjuksköterskorna inte är lika jämställd som vi är vana vid från Sverige.
Många upplever det som jobbigt att återvända till landstingen. De har
arbetat fritt ute på fältet och kommer hem till rutiner som är nödvändiga
där, och hamnar ibland i konflikter. Många sjuksköterskor åker därför ut
igen, eller börjar plugga eller får sådana jobb inom landstinget där det
händer mer, som distriktsköterskor. Eller byter helt jobb.
Eller åker ut igen för Läkare Utan Gränser. Men de flesta läkarna åker
aldrig mer än en gång.
Läkarna åker ut och lär sig väldigt mycket, men när de kommer hem
inser man inte värdet av deras erfarenheter av till exempel infektionssjukdomar som aids. Det är erfarenheter som många i vården i Sverige
idag inte alls har. De som varit ute för Läkare Utan Gränser har sett massor. Och de har också sett tbc-patienter ute på fältet och har lättare att
diagnosticera det när de stöter på det i Sverige.
Ylva Jonsson-Strömberg försöker skapa kontakter mellan de hemvända volontärerna och svenska arbetsgivare.
– Vi vill att landstingen ska förstå att det är en vinst med personal
som har jobbat för Läkare Utan Gränser. De som varit ute har en enorm
potential och kan göra underverk i Sverige.
– Vårdförbundet borde starta en förening för internationella sjuksköterskor, säger hon.
Det finns ju många andra internationella sjuksköterskor än de som
rest ut för Läkare Utan Gränser, bland annat de som rest för FN. Därför,
tycker Ylva Jonsson-Strömberg, att det vore bättre om Vårdförbundet
skapade en sådan förening (det finns andra liknande föreningar) än Läkare Utan Gränser.
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– Ett skäl till varför vi skickar ut folk i världen är för att de ska komma
hem och berätta om det.
De blir ofta intervjuade i lokaltidningar, och är ibland ute och berättar i gymnasier och på Rotary och andra håll om sina upplevelser och erfarenheter. När det händer något i länder som Pakistan har Läkare Utan
Gränser alltid volontärer som varit där, och som de kan slussa teve, press
och radio vidare till för intervjuer. Tack vare dem finns det spritt över
Sverige en väldig kunskap om världen. Till skillnad från de flesta andra
hemvändare som till stor del kommer tillbaka till Stockholm, hamnar Läkare Utan Gränser ofta på mindre platser ute i landet, och även i Norge,
där ju mycket svensk sjukvårdspersonal börjat arbeta på senare år. 9

SARA AASKOV
SA R A A A SKOV A R BETA DE SOM sjuksköterska på sitt första uppdrag för
Läkare Utan Gränser i Kosovo ett halvår 1999–2000. Efter det for hon på
fler uppdrag ute i världen, men Kosovo gjorde det starkaste intrycket:
– Det beror på att Kosovo är närmre oss. Med kvinnorna som jag jobbade med där kände jag att vi pratade samma språk. Jag stod närmre
dem än de somaliska kvinnorna i bushen.
– Världen krymper, eller mitt hem växer snarare. Europa blir mitt
hem. Innan jag blev sjuksköterska reste jag en del också, jag tågluffade
Sara Aaskov föddes i
Köpenhamn med dansk
far och svensk mor, och
flyttade till Sollefteå när
hon var sju. Hon utbildade
sig till sjuksköterska i
Stockholm 1995 och for
på sitt första uppdrag för
Läkare Utan Gränser till
Kosovo ett halvår 1999–
2000, ett halvår 2000–2001
i Somalia, några månader
i Tibet 2001–2002 och
i Kongo-Kinshasa nio
månader 2004–2005.
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när jag var sjutton. Huvudet blir större av att resa mycket och träffa nya
människor. I Bryssel har jag varit flera gånger, där ligger den belgiska
sektionen av Läkare utan gränser, som Sverige hör till. Sverige har sitt
huvudkontor där.
– Jag kan känna ibland att resorna har gett mig enormt mycket. Men
på min arbetsplats efterfrågar man inte mina erfarenheter, man tar inte
notis om det. Men jag har erfarenhet av tropiska sjukdomar och hiv. När
andra kollegor tycker att det är obehagligt, tycker jag inte det. När invandrare som kommer till sjukhuset och uttrycker sig på ett annat sätt
än de är vana vid, då har jag större tolerans, eller när de kommer med en
massa anhöriga, och har ett sätt som inte är typiskt svenskt eller norskt.
Då märker jag att det väcker frustration och obehag hos en del andra på
sjukhuset, som jag tror bottnar i okunskap.
– Det är inte bara när jag träffar invandrare på sjukhuset från Kosovo
och Somalia där jag har varit, som jag har glädje av min erfarenhet. Även
med pakistanier och andra invandrare känner jag att jag är väldigt öppen.
Resorna har påverkat min inställning, jag har blivit mer tolerant, och är
mer öppen för olikheter.
Liksom andra hemvändare har hon märkt omgivningens ointresse:
– En del historier kan man berätta, men det är mycket som inte går
att förmedla.
Dem pratar hon med sin man Konrad om i Oslo.
– Risken blir att de fem åren utomlands inte hänger samman med resten av livet här hemma. Att det blir ett avsides kapitel. Men jag har väninnor som också varit ute, tack och lov, som jag kan prata med.
Hon vidareutbildade sig till barnmorska i Göteborg.
– Det var genom Läkare Utan Gränser som jag förstod att det var barnmorska jag ville bli, när jag var i Kosovo och vi skulle göra en studie om
kvinnor och vad som påverkar dem. Vi undersökte deras attityder.
– Att vara barnmorska är att vara lite trollmor, på franska heter det
sage femme.
Hon for sedan som barnmorska till Kongo, men jobbade mest som
teamledare där, med sjuksköterskor och läkare. Det var mycket administrativt.
– Jag satt och diskuterade med sjukhusdirektörer och politiker, det
kan jag aldrig göra här hemma. Här är man bara en liten röst.
– Jag måste vara hemma en stund nu – Norge är hemma också! – för att
komma ikapp med vänner, som har hus och familj, och med min profession
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som barnmorska, med hela livet här hemma. Jag är en väldigt hemkär person. Hemma har jag en trygg plattform, men den måste man underhålla.
– Man ruskar om i sina egna värderingar, den här säcken man har på ryggen. Sex månader i Kosovo blir inte samma som sex månader hemma,
det blir som flera år, det har varit så överallt där jag varit.
– Vi är vana att kunna rädda och lindra och bota i Sverige och Norge,
men det är inte något som vi ofta kan göra något åt när vi är ute.
Nu arbetar hon vid sidan av barnmorskeriet med TV-aksjonen, som
ska bli i höst, en stor pengainsamling.
– Vi har det otroligt bra i Sverige, bekvämt, friheten, naturen, tryggheten som vi har, det är väldigt tryggt här, även ute på gatorna.
Hon kom till Norge med några väninnor som var sjuksköterskor när
det var ont om jobb i Sverige och gott om det i Norge. Började jobba
hösten 96 som sjuksköterska på Radiumhospitalet i Oslo, men arbetar
nu som barnmorska på det stora sjukhuset Ullevål.
– Svenskar blir väldigt väl mottagna i Norge.
Hennes man Konrad jobbar för Norsk Utviklingsfond, med mänskliga
rättigheter i bistånd. Han pendlar nu till Göteborgs universitet för en
uppsats som han skriver där, om mänskliga rättigheter.
– Jag tycker att norrmän har en mer sydländsk mentalitet. När jag
kom till Norge och började på sjukhuset frågade jag efter en författningshandbok för att få veta om delegering, vad vi fick delegera till undersköterskorna. Norrmännen blev förvånade: Här gör vi vad vi vet att vi ska
göra.
Svensk sjukvård är mer reglerad.
– Jag märker i den svenska sjukvården att det är mer prestige och
konkurrens. Det är sundare i Norge. Det är mindre stress också, det är
därför det är sundare.
– När man bara reser är man en iakttagare, jag tolkar utifrån mina erfarenheter. Man får vara i fred med sina iakttagelser. När man jobbar med
människor i deras eget land, i deras kontext, då konfronteras man med
sitt eget sätt att se på saken. Man ruckas i sitt eget ståsted, och jag tror
att det här hotet, det är väldigt nyttigt.
– När invandrare kommer till Sverige då kritiseras de för att de klumpar ihop sig och pratar sitt eget språk och inte vill integrera sig. Men när
vi är ute så klumpar vi också ihop oss, och håller till i våra villaströk och
går på expatsbarer. 9
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BORTOVARON
AT T SÅ M Å NGA SV ENSK A R som kommer hem efter några år i Europa,

sackar efter i karriären, förklarar de själva med att det finns en skepsis
i Sverige mot erfarenheter från utlandet. Men det behöver inte vara den
viktigaste orsaken. Det kan också bero på bortovaron i sig.
Om man kommer tillbaka till jobbet efter några år utomlands, har
man i allmänhet blivit erfarnare och mer kompetent, och borde därför
också bli en större tillgång för arbetsgivaren. Om man då inte får ett
bättre jobb utan ett sämre, är det orättvist. Men det är likadant även för
andra som inte åker utomlands utan lämnar jobbet några år och vidareutbildar sig eller till och med doktorerar. På så vis blir de kunnigare än
om de stannat. Men en sådan satsning blir ofta ett hack i karriären. Och
när man summerat studielån och utblivna pensionspoäng och inkomster, blir det oftast ren förlust.
Det verkar som om bortovaro alltid är negativt i dagens Sverige, möjligen mer nu än för några decennier sedan. Det spelar ingen roll vad man
gör när man är borta eller när man är kvar på jobbet – man vinner alltid
på att vara kvar.
Detta kan hänga samman med den stela svenska arbetsmarknaden,
som gör att svenskar är kvar på sina jobb fler år än de flesta andra europeer. I Sverige ska man inte vara hoppjerka. Man ska bita sig fast till
varje pris, och absolut inte säga upp sig efter fyrtiofem. Det finns en vida
spridd rädsla för att säga upp sig i Sverige.
Särskilt negativt har det blivit på senare år, eftersom många arbetsplatser förändrats starkare än förr och kanske också än i de flesta andra
länder. Denna dynamik kan verka som en motsats till den stela arbetsmarknaden. Men dynamiken kräver att man stannar för att hänga med.
Det är bättre att klamra sig fast i den snurrande karusellen än att hoppa
av och tro att man kan hoppa på i farten igen.
TCO:s samhällspolitiske chef Roger Mörtvik skrev 2006 boken ”Turboekonomin – den globala kampen om jobb och välfärd”.
”Vi har undersökt om Sverige haft en kunskapsflykt, men det har visat
sig att de flesta kommer tillbaka”, säger han.
Det är alltså inte där problemet ligger med kunskapsflykten. Utan hur
kunskaperna tas tillvara.
De svenska arbetsplatserna är inte tillräckligt flexibla för att ta emot

55

hemvändarna. De är för slimmade för att planera långsiktigt. De länder
där arbetsgivarna är mer dynamiska, och där man kan ta tillvara erfarenheter bättre än i Sverige, kommer att klara sig bättre.
Hugo Mann som arbetade på lyxkryssaren Seaborn tre år som vinkypare
och kom hem till Sverige när han var tjugofem, säger att ingen i Sverige
som han träffade hade en aning om vad Seaborn var för något. Det visste
amerikanerna, eftersom det var världens finaste lyxkryssare. Men i Sverige trodde hans kompisar att det var något i stil med Viking Line. Det
var inte något att imponera med eller ens säga något om. Så han slutade
berätta.
– Det viktiga är att stanna i Sverige om man vill lyckas i Sverige, säger
han nu. Oavsett vad man håller på med så banar man sin väg via kontakter och relationer, och är man borta en längre tid så odlar man inte relationerna och kontakterna. Så när man kommer hem är man rätt ensam,
så då tar det en rätt lång stund att komma ikapp.
– Om jag tittar på dem som stannade hemma och drönade, så är det
nästan dem som det har gått bäst för. De har varit hemma och strosat.
Det har inte varit någon medveten strategi, men det har bara blivit så.
Roger Svensson som är chef på STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning), vars uppgift är att stimulera
unga forskares utbyte med utlandet, säger:
– Tidigare var forskarna utomlands i åratal. Nu arbetar man effektivt
tre veckor eller tre månader och sedan åker man hem och bevakar sin
position. En karriär i Sverige beror både på skicklighet och på att man är
på rätt plats och vid rätt tidpunkt.
”Vi anställer de bästa först och tänker sedan ut vad vi ska göra med
dem”, sa en chef på dataföretaget Sun. Detta var en vanlig filosofi även
i sekelskiftets it-Sverige. Och även i dagspressen och inom idrotten där
man upptäckte unga talanger som kunde bli både höjdhoppare och fotbollsspelare – det fick framtiden utvisa.
En sådan öppenhet är ovanlig i dagens slimmade nischade Sverige,
vilket på sikt kan bli ödesdigert. Och vilket drabbar hemvändarna särskilt starkt. 9

56

LENA LINDQVIST
FÄ R R E SV ENSK A CI V ILINGENJÖR ER far ut idag än för några år sedan.

Därmed blir det också färre civilingenjörer som kommer hem, och därmed också färre på arbetsplatserna i Sverige som varit ute, och fått de
speciella erfarenheter som bara de kan få som bott länge på en plats har.
Och färre som drabbats av svenskarnas ointresse.
– Jag har hört dem som kommit hem prata om chocken av att ha så
mycket att berätta och ingen som vill höra, säger Lena Lindqvist, jurist
och ombudsman på Civilingenjörsförbundet med ansvar för service till
utlandsmedlemmar. Första gången man träffas går det kanske, men sedan vill ingen höra mer.
– De stora företagen har ofta en policy för återvändandet, för att man
ska återanpassas till jobbet hemma. I en del kontrakt har man en paragraf att man ska ha kontakt mellan hemvändaren och arbetsplatsen
hemma tre eller sex månader innan de kommer hem.
– Ibland när man är utomlands så skär de under tiden ner personalen
hemma. Och sedan kommer man hem till en ny organisation. Jag har haft
samtal med ingenjörer som kommit hem och som varit besvikna på hur
de använts på arbetsplatserna hemma.
– De ingenjörer som far ut är inte längre lika ofta sådana som gör jobb
som ingenjörerna på platsen i landet kan göra. Det är oftare chefer och
sådana som vill göra karriär via utlandet.
– Folk i gemen tänker sig nog hemvändarnas problem som ett lyxproblem, och inte som diskriminering.
Men det håller hon inte med om.
– Vi säger till våra ingenjörer som åker ut att de ska tänka på hemkomsten redan vid utresan. Men de flesta lever i nuet, och är så inriktade
på att resa iväg att de inte tänker så långt.
– Man blir ju mer varse om svenskheten när man är ute. Man blir mer
medveten om andra kulturer, och får mer förståelse för andra grupper.
Det är fler svenska ingenjörer som vill åka ut, än utländska som vill
komma till Sverige, att döma av förfrågningarna till CF.
Man trodde på nittiotalet att fler ingenjörer skulle försvinna utomlands för gott – man talade mycket om en brain drain – men den absoluta
majoriteten kommer hem till slut, i allmänhet efter högst tre fyra år.
– Det är svårt att beräkna hur många ingenjörer i Sverige som vänt
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hem och fortsätter att arbeta som ingenjörer i Sverige. Det finns ingen
särskild statistik för det. Men eftersom det vänder hem tre–fyra hundra
om året bör det vara minst fyra–fem tusen. 9
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JONAS BERGLUND
V I BOR DE SL Å ET T SL AG för all den erfarenhet som vi får med oss från
utlandet, säger Jonas Berglund.
– Efter att ha arbetat i Tyskland i två år och i Frankrike i fyra år flyttade jag till Stockholm. Det som jag sedan har upplevt här och som jag
också har hört från många andra hemvändare är det kompakta ointresset man möter. Det har förvånat mig att när jag har berättat att jag bott
utomlands i sex år så möts jag av tystnad. Folk vet inte vad de ska säga,
så de byter gärna samtalsämne och säger något om att ”värst vad det
var kallt i helgen!”.
– Svensken rör sig helst inom sin komfortzon och känner sig inte
hemma när jag börjar tala om till exempel fransk mötesteknik. Om jag
får motfrågor så är det oftast inom något som svensken känner till (alla
har ju varit på semester i Paris!), men aldrig en öppen fråga typ ”Vad blev
du mest imponerad av?” Varför vill man inte lära sig något nytt om hur
det är att fatta beslut i en annan kultur?
– På en fikarast råkade en kollega nämna att han bott i Uganda. Jag
bad honom berätta, han blev eld och lågor och efter tio minuter var vi en
hel flock som stod och gapade åt hans fantastiska berättelser. Mer sånt!
– Men det här ointresset gäller inte bara för hemvändare från utlandet. Det gäller även för dem som har flyttat till storstaden och kommer
hem till byn för att fira jul. Som i filmen ”Masjävlar”. Den skildrar precis
det fenomenet. Flickan berättar för sina föräldrar i Dalarna att hon har
blivit befordrad till systemarkitekt och möts av en enda stor tystnad. Jag
känner igen det på pricken.
– Visst gnäller vi hemvändare på saker i Sverige. När jag kom hit gnällde jag på att det inte fanns några kaféer i Stockholm. Ingen förstod mig
då, men nu har en kaféexplosion inträffat. Jag gnäller fortfarande på att
man i Sverige bara kan vara en enda sak. I Frankrike går det utmärkt att
vara civilingenjör och filosof, gruvarbetare och gourmé, politiker och
litteraturintresserad. Men jag tror ändå inte att vårt klagande är större
än stannsvenskarnas. Vår frustration över att inte få berätta om våra utlandsäventyr är nog trots allt större än våra behov att klaga på Sverige.
– Eftersom jag ville ha ett jobb med exportförsäljning när jag kom
hem till Sverige från Frankrike, gick jag på olika anställningsintervjuer.
Det märkliga då var att min utlandserfarenhet inte verkade vara särskilt
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intressant, utan man använde svenska måttstockar. Jag sökte jobb på ett
svenskt företag som gick ut på att sälja IT-system i Sydamerika. Inte en
enda gång blev jag intervjuad av en latinamerikan. Ett svenskt personlighetstest vägde tyngre.
– Paradoxen är att Sverige är en stor exportnation, vi är med i EU och
har stolta FN-traditioner, men har samtidigt ett så litet intresse för utlandsindividens kompetens. Jag hoppas att det skall ändras.
Innan jag träffade Jonas Berglund på hans arbetsplats i företaget PIR
som sysslar med IT-system (ett dotterbolag till Tele2, där han är inköpsansvarig till Millicom och Tele2), hade vi haft kontakt per mail. Jag var
full av förväntan att få träffa en riktig Sverige-kverulant. Sällan har jag
blivit så snopen! Det enda han inte tyckte om i Sverige var egentligen
vintermörkret. Och – som alla andra! – ointresset för hemvändarnas erfarenheter. Men inte annars.
Jonas Berglunds huvudsakliga invändning mot ointresset är inte heller personligt. Det är inte så att han tycker att det är trist att folk inte vill
lyssna på hans berättelser. Utan att Sverige går miste om så mycket goda
erfarenheter från Europa.
– Man kan kan berätta allt man varit med om, och folk lyssnar, men
så är det inga följdfrågor. Man är inte intresserad av det nya som någon
kan komma med.
– Pluralismen är en sådan fin idé med EU. EU:s motto är ”Förenade i
mångfalden”. Det är en jättefin poäng. Men det lyfts inte alls fram i debatten i Sverige att det är mångfalden som vi ska uppmuntra, och att just
det är EU:s styrka.
– Jag är en stor EU-vän. Just EU-idén att gynna det specifika i länderna, våra språk, det ska inte bli som i USA med ett enda språk.
Berglund har bott i Sverige flera år sedan han kom hem från Frankrike. Men han gör en eller två resor i månaden utomlands, främst till
östeuropa. När vi ses i april ska han just åka till Makedonien och sedan
Ryssland. Under vintern har han varit två dagar i Riga, två i Zagreb, två i
Sarajevo och fyra i Luxemburg.
Han jämför gärna arbetsvillkoren i Sverige och andra delar av Europa.
– Först hade jag svårt att arbeta med svenskar, med den svenska slutenheten, med jantelagen och att man inte ska sticka upp. Det var jag inte
alls van vid när jag kom hem.
– I Danmark och andra länder diskuterar man i gruppen och sedan
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fattar chefen ett beslut. Chefen är inte lika stark i Sverige, utan han är
mer av en facilitator, och beslutet är mer något som gruppen kommer
fram till. Det negativa med det svenska systemet är att chefen sedan
kan gömma sig bakom gruppen, det goda är att gruppen blir med. Utlänningar som arbetar i Sverige förstår inte det där.
– De förstår inte heller den svenska konsensuskulturen.
– Ibland i Sverige har jag tagit motvallsrollen. För diskussionens skull.
Fransmännen är mer i ögonblicket. En fransman kommer på en sekund.
Svenskar funderar i veckor på vad de ska tycka.
– Fransmän är ofta mycket intresserade av Sverige.
– När jag var i Frankrike fick jag mycket mer frågor om Sverige än i
Sverige om Frankrike. En gång var det en fransman som började prata
om Stig Dagerman med mig, när han hörde att jag var svensk – den fantastiska svenska författaren!
– Mina sju år utomlands var jättebra. De gjorde att jag fick lätt att anpassa mig till andra miljöer. Och jag hade också lätt att få jobb när jag
kom hem.
I Paris hade han jobbat för det stora franska IT-företaget Cap Gemini
som har ett stort kontor i Sverige. Det var en bra ingång när han kom
tillbaka och skulle söka jobb.
– Jag trodde att det skulle bli lätt att få jobb, men svårt med det sociala. Hur skulle man lära känna folk i Stockholm? Jag hade ju dessutom
inte bott där, utan kom från Göteborg.
– Men det blev tvärtom, jag hade svårt med den svenska stelbent62

heten i svenska jobb. Jag hade jobbat med det franska ifrågasättandet
och med deras visioner. Här måste man följa regler. Man får inte göra
något udda. Man måste följa boken.
– Jag känner mig mer hemma i internationella arbetsmiljöer i Sverige,
där vi måste anpassa oss till andra länder, till exempel Polen och Tjeckien. Det som slår mig mest i Östeuropea är hur trevliga folk är, i Kroatien,
Polen, Tjeckien. De är glada och pratar mycket och vill komma upp till
västerländsk standard.
(Det är samma erfarenhet som fler svenskar som arbetat i östeuropa
efter murens fall har. De talar alla om entusiasm och en väldig glädje,
som om något lossat där).
– När jag är i Sverige så är jag väldigt svensk. När jag kommer till
Frankrike ställer jag om mig snabbt. Jag längtar aldrig till Frankrike, men
när jag kommer dit så känner jag att där vill jag bo. Det är som sommar
och vinter. När det är vinter så njuter jag av det, då är jag i den perioden
och längtar inte till sommaren. 9

ITHAKA
VÄ R L DSL IT TER AT UR ENS ME ST BERÖMDA hemkomst är när Odysseus

kommer tillbaka till Ithaka efter tjugo års äventyr i Medelhavet. Där väntar den trogna hustrun Penelope och en massa friare som vill få henne
till maka och på köpet hela kungariket.
Att Odysseus dröjt så länge med att komma hem förklaras på olika
mer eller mindre sannolika sätt. När jag läst boken har den rimligaste förklaringen varit att den tidens grekiska seglare inte behärskade konsten
att kryssa, utan alltid måste invänta förlig vind. Dessutom träffade Odysseus andra och vackrare kvinnor än Penelope, som Calypso och Kirke.
Han var inte lika trogen som sin fru. Men han skyllde på gudarna, vilket
man brukade göra på den tiden.
Hela tiden påstår han sig vilja hem. Men det är inte till Penelope han
längtar, eller sin son som var nyfödd när han for för att kriga i Troja eller
sin gamle far som han inte vet om han lever, vilket han inte verkar bry
sig om. Det är till sin ö Ithaka han längtar och till sitt hus. Detta berättar
han uppriktigt för sin gudomligt vackra älskarinna Calypso. Det är inte
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Penelope, som inte alls är lika snygg, som han längtar till, försäkrar han.
Det är Ithaka. Det är stenarna där barn han lekt.
Till slut kommer han i alla fall hem. Men det är inte – som det brukar
framställas – slutet på äventyren. I själva verket omfattar hans berömda
äventyr med vackra kvinnor, den människoätande kyklopen och de lockande sirenerna, bara en mindre del av Odyssén. Största delen utspelar
sig faktiskt på hemön Ithaka. Det tror inte folk när jag berättar det, trots
att de läst boken, för det är inte den vanliga versionen, den som gett
upphov till uttrycket odyssé – att vara ute och fara. Hemkomsten är den
verkliga odyssén. Men i de många filmatiseringar och illustreradeklassikerserieversioner och romanversioner som gjorts (inklusive Joyces
”Ulysses”), är det äventyren på vägen hem som dominerar. De stämmer
med ordbokens definition på en odyssé som en lång resa med många
upplevelser och sevärdheter.
Hemkomsten är det centrala i boken, det som den egentligen handlar
om. Ithaka är eposets nav, allt det andra är bara förspel. Detta är konstigare för oss än för den samtid verket riktade sig till. Vi förstår inte
hur viktiga hemkomster var på den tiden, men om vi gjorde det skulle vi
också lära oss förstå hur viktiga de är än idag, även i något så prosaiskt
som svenskt arbetsliv. För oss är hemkomsten slutet. För Odysseus var
det början på den bästa delen av livet, ”en blomstrande ålderdom, med
ett lyckligt och troget folk omkring dig”, som Teresias säger till honom.
Han var trots allt bara fyrtiofem när han kom hem för gott.
Själva huvudtemat i Odyssén är känt från många sagor, och alls ingenting som Homeros hittat på – kungen, prinsen eller riddaren som är
ute på äventyr och kommer hem till en kvinna som lovat att vänta, är ett
vanligt tema i europeisk litteratur. Liksom hemvändaren som vid hemkomsten kraftfullt reder upp alla problem och eliminerar rivalerna (i
Odysseus fall över hundra på mindre än en timme). Eller går under.
Odysseus känner väl till hemkomstens eviga problem. Han vet hur
det gick för hans gamle kamrat från trojanska kriget, Kung Agamemnon
som inte var tillräckligt försiktig när han kom hem, utan snabbt slogs
ihjäl.
De många raderna om hemkomsten och Ithaka kan framstå för en
modern läsare som tjatiga och mångordiga. I vår tid vill vi ha äventyr
och är lika rädda för hemvändare som man förr var för människor som
gick igen. De bör likt amerikafararna försvinna för alltid, gärna skicka
brev och gåvor, och pengar som de filippinska gästarbetarna gör idag.
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Men de ska inte komma hem, inte till familjen, inte till jobbet, inte till
kungariket.
Den sista stora europeiska hemkomsten var 1945, med flyktingar och
soldater som kom hem från fångläger och krig, och ibland blev bejublade, men oftare ratade. Järnvägsstationernas perronger var scener för
miljoner laddade möten och hemkomster, och brustna illusioner. När
muren föll jublade västberlinarna över de första Trabanterna. Men när
ossies blev många var de inte lika välkomna längre.
Genom att läsa Odyssén lär man sig mycket om de svenska hemvändarna. De har många rivaler att slå ihjäl, men till skillnad från Odysseus
som hade stor hjälp av Pallas Athena, måste de göra det helt på egen
hand. Även om de på senare år fått psykologhjälp. 9

BO RAGNAR
BO R AGNAR ÄR OMBUDSMAN på PTK (Privattjänstemannakartellen)

och gjorde under sjuttio- och åttiotalet flera resor i världen och Sverige
och intervjuade svenskar som arbetade och arbetat utomlands. Tillsammans med journalisten Hilkka Helle och Håkan von Platen på SIF skrev
han en handbok för svenskar som tänkte arbeta utomlands. Första upplagan av ”Arbete utomlands – en handbok”, kom 1989 och den fjärde och
senaste 2001.
Bo Ragnar gjorde cirka 250 intervjuer, främst med svenskar som återvänt men också med några som fortfarande var ute. Det står mycket litet
i boken om vad de berättade om hemkomsten – den handlar inte om det.
Men Ragnar samlade på sig massor av kunskaper om detta, och minns
det än idag.
Bäst minns han att hemvändarnas upplevelser huvudsakligen var negativa.
– De hade en känsla av kyla när de kom tillbaka till Sverige. De var
besvikna, det var känslomässigt kallt, de kände sig utfrusna. Genom att
de var utomlands hade de diskvalificerat sig själva. De trodde att tiden
i utlandet skulle räknas som en merit, men i praktiken sågs man som en
skum individ när man kom hem.
– SIF-klubbarna på Volvo och andra företag sa att det var svårt för
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hemvändarna. Det tog ett par år för dem att komma in i gänget igen.
Enda sättet att göra det var att hålla käft om vad de varit med om. Folk
ville inte höra talas om tjafset. En kille blev inkallad till sin chef som sa:
”Hur vore det om du slutade att prata om vad du varit med om – det är i
alla fall så annorlunda att vi inte har någon nytta av det”.

– Det fungerar inte på ett företag om någon går omkring och inte trivs.
Den stora bristen hemvändarna har är livserfarenheter som de andra
inte har.
– Svenska företag förlorar på att inte ta tillvara hemvändarnas erfarenheter.
– De som varit ute har ofta bra blick för marknaderna. Det borde ju
produktutvecklarna på svenska företag ha nytta av.
Ett problem för hemvändarna är den svenska mentaliteten, anser han.
– Det är ett av våra stora problem i Sverige att vi är alldeles för konforma. Vi diskuterar inte med varandra.
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– En följd är att jag har utländska vänner i Sverige, sa en kille på Volvo
som varit ute. Det är ett sätt för mig att kunna andas.
Bo Ragnar tror att de som reser ut är andra nu än när han gjorde den
första undersökningen. Det finns också en generationsgräns. De äldre
– trettiotalisterna – stannade ofta kvar i utlandet när de väl en gång hamnat där. De yngre – fyrtiotalisterna och uppåt – återvänder oftare hem.
De gamla grupperna av utlandssvenskar som gaddar sig samman och
ofta klagar mycket på Sverige, minskar i betydelse.
– En svensk som jobbade för Volta som jag träffade i Bogotá, sa att det
bästa med Bogotá var att det inte finns någon svenskklubb där.
På åttiotalet for de ut av äventyrslystnad. Nu är det för att få jobb.
Jag frågar Bo Ragnar om han tror att hemvändare skulle kunna få uppdrag på företag i Sverige som mentorer för invandrare.
– De skulle tycka det vore kul, säger han. De vet att Sverige inte är
världens medelpunkt, att det finns andra lösningar än de vanliga svenska.
De är nyfiknare, de har större erfarenheter av andra människor. Det är
annars sorgligt att det finns så litet nyfikenhet i det svenska samhället.
Bo Ragnars 250 intervjuer bekräftar i alla avseenden det mina mycket
färre visar – hemvändarna blir besvikna över mottagandet i Sverige, deras internationella erfarenheter tas sällan tillvara i arbetslivet som de
hade hoppats, bortovaron blir trots att den borde räknas som kompetenshöjande snarare ett hack i karriären och ingen vill lyssna på vad de
har att berätta. 9

UD
U TR IK E SDEPARTEMENTET LIGGER I Arvfurstens palats, som fått sitt
namn av att det byggdes som bostad till Adolf Fredriks dotter Sophia
Albertina. Hon hade inga arvingar utan skänkte det som bostad åt arvfursten, alltså den som i likhet med henne själv stod näst i tur efter kronprinsen. Hade samma regel gällt än idag skulle prins Carl Philip bo där,
men palatset inlöstes 1906 av staten, och där ligger nu alltså UD. Förr låg
Operan i ett likadant hus tvärs över torget, men det revs och ersattes av
ett fulare.
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Detta är bakgrunden till att UD ligger i en av Stockholms vackraste
byggnader vid ett av de vackraste torgen, med Medelhavsmuseet som
granne. Mitt på torget sitter Gustav II Adolf till häst, en staty skulpterad
av fransmannen l’Archevêque. Nedanför statyn står Axel Oxenstierna
och dikterar för musan Klio, historieskrivningens beskyddarinna.
I det magnifika arvfurstepalatset finns mer kunskaper och erfarenheter församlade om tillståndet i världen än i något annat hus i Sverige.
Men hur dokumenteras denna kunskap? Och hur tas den tillvara? Hur
kommer den till nytta, för Sverige och världen?
Åsikterna om detta är ytterst delade. En del personer är mycket kritiska, och anser att de hemvändande från olika länder i världen med sin
stora erfarenhet och kunskap, inte utnyttjas som de borde. En del talar
lite spefullt om det och kallar det då gärna Sofia Albertina, ungefär som
om det var en gammal ålderstigen vedskuta, mogen för upphuggning. 9

DAG SEBASTIAN AHLANDER
DIPLOM ATEN DAG SEBA STI A N A HL A NDER vill inte ge sig in i diskussio-

nen om sin arbetsplats i palatset, dit han återvände för gott 1999 efter
många utlandsår. Men han har många åsikter om hemvändarnas situation i Sverige och svenskarnas intresset för dem, vilket han gärna yttrar
sig om.
– Ingen är särskilt intresserad, säger han. Inte ens goda vänner. Jag
har lärt mig att hålla tyst om vad jag var med om.
Ändå har han mycket att berätta som borde intressera. Han var i
Leningrad och de baltiska staterna när dessa frigjorde sig från Sovjet,
vilket han också skrev en bok om, ”Spelet om Baltikum” (1992).
– Nu är jag ambassadör på Protokollet med ansvar för de utländska
ambassadörerna som är ackrediterade i Stockholm. Jag förklarar svenska företeelser och sätter in dem i ett större sammanhang. Jag tar hand
om dem när de kommer, ser till att de kommer till utrikesministern och
kungen, samt fixar den årliga Sverigeresan samt mycket mera.
– En slutsats: Vad hjälper det om vi ger miljoner i bistånd, om vi är
taskiga mot de afrikanska diplomaterna i Stockholm? Min roll är att sätta
ett glatt levande ansikte på Sverige.
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Dag Sebastian Ahlander var skolpojke
i Washington 1955–1958 där hans far
Björn var kulturattaché och utrikeskorrespondent för Sveriges Radio. Var
själv attaché i Moskva 1970–1971,
ambassadsekreterare i Nairobi 1973–
1975 och i Geneve 1975–1977, chargé
d’affaires i Hanoi 1979 och Amman
1983, generalkonsul i Leningrad/S:t
Petersburg 1989–1992 med placering i
Tallinn, Riga och Vilnius och generalkonsul i New York 1992–1999.
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Ahlander har engagerat sig politiskt sedan han kom hem, och sitter nu i
kommunfullmäktige och byggnadsnämnden i Danderyd.
Kommunfullmäktige och byggnadsnämnden är bra sätt för hemvändare att acklimatisera sig igen – samtidigt som man kan ge lite annorlunda input. Alltför många hemvändare vänder Sverige ryggen även hemma
i Sverige.
Det är, anser Ahlander, ett bra sätt att intregrera sig tillbaka i Sverige
efter många år i utlandet. För något mer typiskt svenskt än kommunala
byggnadsnämnder finns väl knappast?
Det skulle i så fall vara att skriva svenska barnböcker. Vilket han också gör. Tio böcker har det hittills blivit. Ty Sverige är inte bara ett land
med goda bostäder utan också med en barnlitteratur som är beundrad i
stora delar av världen. Om än inte lika mycket som vi svenskar ofta inbillar oss. Men det betyder inte att vi inte har en fin svensk barnbokstradition, med många tecknare och författare som översätts till andra språk.
Ahlander skriver faktaböcker för barn om berömda svenskar som heliga Birgitta och Carl von Linné, stora europeiska resenärer. Den senaste
handlar om Linné, ”Blomsterkungen” (2006), och handlar också om ett
typiskt svenskt hemvändaröde.
Linné hade varit tre år i Holland när han sökte sig tillbaka till Sverige,
och till professuren i botanik i Uppsala som då just hade blivit ledig.
”Carl sökte den omedelbart”, skriver Ahlander. ”Det var många som
ville ha Carl till ny professor, inte minst bland studenter och yngre akademiker. De såg Carl som en frisk kraft med stort kontaktnät i utlandet.
Han var känd i hela den vetenskapliga världen – men inte i Sverige.
För universitetets äldre professorer var det naturligt att välja Rosén
som vikarierat för Rudbeck. Han hade ju gått tjänstevägen. Resultatet
blev att Nils Rosén blev professor i botanik efter Olof Rudbeck.
Redan samma sommar blev professuren i medicin efter Roberg ledig.
Carl sökte och denna gång utgick de flesta från att han skulle få den.
Nu uppstod istället helt nya svårigheter. Universitetet krävde att Carl
skulle avlägga examen i latin. Man tog ingen hänsyn till de fjorton böcker
på latin som han redan skrivit, för de hade ju tryckts utomlands!”
Ahlander skrev inte detta som en kritik av den svenska avogheten
mot hemvändarna, utan som en objektiv beskrivning av hur det faktiskt
gick till. Men han har inte svårt att dra paralleller till dagens Sverige.
– Jag tror att den stora skillnaden är att hemvändarna har fått ett bredare perspektiv. De har vant sig att leva med franska, kenyanska, ameri-
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kanska och ryska lösningar och funnit att de har sina poänger också. Vi
har ju själva i Sverige en omedveten känsla av att vi är bäst på allt.
Är du inte väldigt negativ mot Sverige?
– Nej, jag är inte negativ, bara realist, som man blir när man bott utomlands och sett hur olika människor kan bygga och bo. Vi har nog inte
insett att Sverige blivit mycket mer perifert efter murens fall 1989 och
nu sedan Asien blivit världsekonomins motor. Vi vet alltid bäst och vill
gärna framhålla det för andra.
– Men man är ju svensk själv, så det är bara att se glad ut.
– Det bästa med att bo utomlands är att den svenska avundsjukan försvinner hos oss alla. Det är som en uppenbarelse, och plötsligt blir man
rund och glad och kreativ. Inget ter sig omöjligt. Aldrig har jag skrattat så
mycket som med kenyaner. Aldrig har jag åstadkommit så mycket som
med amerikaner: två monument i granit i New York, ett till Raoul Wallenberg och ett till Alfred Nobel. Så är det ju, som du mycket väl vet, inte
här. Därför gäller det att skapa egna goda och glada världar. Men tyst!
– Säg inte något, folk kan bli förbannade!
– Man blir annorlunda när man bor utomlands. Man lär sig att problem
kan lösas på många olika sätt, inte bara svenska, och ibland bättre än hos
oss. Man blir lite mer vidsynt och filosofisk, men också lite utanför.
– Som svensk längtar man alltid till svensk natur, aldrig till svenska
människor, svarar han på min fråga om han liksom andra hemvändare
tycker om naturen i Sverige. Vi svenskar är så ogina mot varandra.
Det är ett häpnadsväckande yttrande för att komma från en så glad
och vänlig person som Dag.
Men det konstaterade redan Gustav Sundbärg, tillägger han.
Sundbärg skrev 1911 den klassiska boken ”Det svenska folklynnet”,
som Ahlander ibland refererar till i sin egen bok ”Sverige sett utifrån”
1977.
Förr fick utlandsstationerade svenskars barn ofta bo i internat i Sverige
och gå i svensk skola – till exempel i Sigtuna eller på missionärsskola
på Lidingö – medan föräldrarna var borta. Och bara träffa dem på ferier. Författaren Lennart Hagerfors berättar i sin gripande bok (”Längta
hem”) om sin uppväxt som missionärsbarn i Afrika när familjen lämnade
dottern Anna Maria när hon var tretton på Lidingö, och sedan såg henne
först fyra år senare.
Nu finns det svenska skolor på många håll i världen, och finns det inte
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Dag Ahlander
tillsammans med
Beata Wickbom och
Louise Nordenfeldt.
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det, finns det i alla fall engelska. Dessutom är det lättare och billigare att
flyga. Idag skulle Anna Maria Hagerfors nog ha kommit till föräldrarna i
Afrika åtminstone på ferierna. Man verkar ta med sig barnen mer än förr,
bland annat har paret Ahlander gjort det.
– Våra barn har följt oss hela tiden. De gick först i rysk kindergarten
och sedan i Angloamerican School – med åtta elever! – i Leningrad/S:t
Petersburg.
– I Leningrad bodde vi i samma hus där jag jobbade, och jag kom
upp på eftermiddagen för te och sagoläsning. Utanför fanns en trädgård
med en liten röd stuga – friggebod – som jag tagit med från Sverige som
lekstuga. Vi hade ryskstuderande flickor från Sverige som guvernanter,
vilket barnen trivdes bra med.
– I New York gick de i en flickskola, Nightingale-Barnford, där många

New York-kvinnor i farten gått. Här lärde de sig arbeta, eftersom feminismen här gick ut på att bli bättre än de tröga pojkarna i kvarteret bredvid.
Agnes blev bäst i klassen i engelska (!) i åttan och vann stipendium.
– De upplever – bäst att fråga dem själv någon gång – att de fått en
fantastisk uppväxt, men så hade de tur. Tre år i Ryssland och sju i New
York med samma skolspråk.
– En vanlig UD-variant är annars Sydkorea två år, Ungern tre år och
Venezuela tre år. Då blir man lätt rotlös, men det har vi sluppit.
Hemma i Sverige har Ahlander fortsatt med att bjuda hem folk som han
har kontakter med, även om han inte längre har några ekonomiska anslag till det. Paret Gunilla och Dag Sebastian Ahlander brukar ordna tebjudningar på söndagseftermiddagar hemma i sin villa.
När jag och fotografen Ulla Montan är där har han samlat en imponerande grupp erfarna (mest svenskar) med tekopp i händerna och små
bullar och kakor, som hans fru bakat på morgonen. Några är rena kändisar (vilka ska jag inte berätta).
Det känns som en mottagning bland svenskar i förskingringen i ett
land långt borta. Men de motsvarar inte förväntningarna på sådana, för
de står inte och klagar på svenska skatter, svenskt väder och svensk
storebrorsmentalitet. Men annars är det ungefär samma känsla. Alla talar svenska. Men utanför är ett svenskt vinterlandskap och möblemanget är typiskt svenskt – så typiskt som det annars nästan bara är hos
svenskar i förskingringen. 9

KONSTNÄRERNA
FÖR R HÖR DE DET till en svensk författares bildningsgång att leva en tid

i utlandet, samla erfarenhet och stoff och få perspektiv på Sverige och
sig själv. Strindberg, Fredrika Bremer, Heidenstam, Ivar Lo-Johansson,
Harry Martinsson, Birgitta Stenberg och Lasse Söderberg – listan är lång
på svenska författare som bott och rest i andra länder, och sedan återvänt hem och skrivit om länder de sett och människor de mött, och hur
det förändrat dem. Och använt sina erfarenheter av andra miljöer och
människor för att skriva om svenskar och svenska miljöer.
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Idag ser en svensk författarkarriär annorlunda ut. Den brukar börja
med studier i litteraturvetenskap vid något universitet eller högskola, vilket följs av Bibliotekshögskolan i Borås och till slut några skrivarkurser.
Under denna tid träffar författaren en annan blivande författare och de
gifter sig med varandra. Sedan börjar de försörja sig som lärare på andra
skrivarkurser och recensera andra svenska författare på svenska kultursidor. Samt på stipendier och lite grand även på honorar för böcker. Men
intresset hos den bildade svenska allmänheten för romanser på Bibliotekshögskolan är egendomligt nog inte lika stort som det var för Harry
Martinssons världsluffande. Så det blir en mager försörjning.
Idag är resornas tid i svensk litteratur slut.
Den svenska tryggheten är en orsak. Även om de inte räcker till för att
ge samma inkomster som författaren hade fått om han eller hon skaffat sig
ett vanlig borgerligt jobb, är stipendier och andra stöd ändå större i Sverige än i nästan några andra länder i världen. När man skaffar familj och barn
är otryggheten för stor utomlands. Dessutom är det mycket dyrare att bo i
Paris nu än på femtiotalet när man kunde leva enkelt och billigt där.
Kan det vara denna trygghetsdrift som gjort den nya svenska skönlitteraturen så avskärmad från världens realiteter?
Ännu vanligare än bland författarna var det bland bildkonstnärerna
att resa ut i världen. Det var långt in i våra dagar till och med absolut
nödvändigt. Under en tid då man måste se konstverken i original för att
uppleva dem, måste man också resa dit där de fanns. Det var före reproduktionernas, museernas och de stora utställningarnas tid. Gustav III
skickade målmedvetet ut svenska unga lovande konstnärer på långa resor i Europa för att de sedan skulle komma hem och tillämpa sina kunskaper här.
Under slutet av artonhundratalet for nästan alla svenska konstnärer
till Paris. De var borta i flera år, och hade med sina nya idéer och vidare
perspektiv ungefär samma svårigheter när de kom hem som hemvändarna har idag. En kollision med det gamla svenska akademiska konstlivet
var oundviklig. Dessa konstnärliga hemvändare bildade 1886 föreningen
Konstnärsförbundet, med Carl Larsson och Anders Zorn bland medlemmarna. Efter några års motstånd slog de igenom stort och blev sedan
de dominanter de fortsatte att vara i decennier. Det är inte för mycket
sagt att de förändrade den svenska konsten. Om de stannat i Sverige
hade de inte kunnat måla som de gjorde, vilket varit en förlust både för
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den svenska nationalkonsten och de svenska auktionshusen. Ja, för hela
vår svenska nationalkänsla, som Carl Larssons bilder av hem och familj
betytt så mycket för, och även målare som Kreuger, Liljefors, Zorn och
många andra. De hade aldrig målat som de gjorde om de inte varit hemvändare. Zorns målning ”Midsommardans”, det konstverk som brukar
röstas fram som det mest svenska av alla, som vårt nationalkonstverk,
hade han aldrig kunnat måla utan sina år i Frankrike.
De konstnärliga hemvändarna bosatte sig ofta ute på landet, i Varberg,
vid sjön Racken i Värmland, i Dalarna etc (liksom fotbollsspelarna långt
senare). Där slutade de snart att måla tavlor ”Från Seinens stränder”,
som deras första gemensamma utställning i Sverige kallades, och började istället måla de svenska provinserna. Något annat hade förstås inte
varit möjligt. Som de realistiska friluftsmålare de var, måste de ha motivet
framför ögonen, och det hade nu blivit svenska landskap. Att fortsätta att
måla franska landskap hade varit lika omöjligt som för fotbollsspelarna
att fortsätta att spela tillsammans med tyska spelare i Sverige.
Även om flera konstnärer, som Carl Larsson, var färdiga konstnärer
redan innan de kom hem, och gjorde många av sina bästa målningar utomlands, var det för de flesta under åren hemma som de gjorde sin stora
konst. Det var när de kunde tillämpa sina erfarenheter och sin nya blick
på Sverige, som de kom vidare. Det är en modell för hur hemvändandet
skulle kunna gå till än idag, men inte går, på grund av det svenska hemmamotståndet.
I mindre skala upprepades detta i generationen efter dem, med Matisses många svenska elever, som konstnärsparet Grünewald och Hjertén.
Och sedan med varje ny svensk konstnärsgeneration, även om det gamla
gränslösa Europa, utan pass och tullar, hade slutit sig inom sina gränser. Två världskrig och trettiotalets depression blev långa parenteser, då
svenskarna tvingades stanna hemma. Vilket snart märktes i konservatism och akademism.
Efter kriget blev det åter regel bland de svenska konstnärerna att åka
ut i Europa, särskilt Paris. Det torde vara svårt att hitta en enda betydande svensk målare i efterkrigsgenerationen som inte under någon tid
var där. Men vistelserna där blev allt kortare. Några stannade för gott,
som Bengt Lindström. Men de flesta återvände snart hem. Det var så lätt
att resa med de snabba tågen. Och Paris var inte samma stora konstmarknad längre. Under sextiotalet tröttnade de amerikanska samlarna
på konstnärerna i Paris och började intressera sig för sina amerikanska
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landsmän i stället. Dessa samlare hade även köpt mycket svenskt. Idag
är det nästan omöjligt för en svensk konstnär att försörja sig på konst
utomlands. Det krävs svenska stipendier och utställningar i Sverige. Och
för att få dem gäller det att resa hem ofta och hålla kontakten med Sverige, med svenska stipendienämnder, gallerier och konsthallar. Eller allra
helst att ständigt stanna hemma och bevaka konstscenen och anpassa
sig till de rådande konjunkturerna.
Svenska konstnärer far fortfarande ut i världen, men stannar sällan
länge. De fångar upp en del idéer på sina snabbresor. Men de integreras
inte med det andra landet.
Möjligheterna att föja med i det internationella konstlivet hemma i
Sverige är större än för hundra år sedan. Men det var inte bara den konst
som konstnärerna förr fick se på platsen som stimulerade dem. Andra
sätt att se världen, andra attityder och mötet med människor med andra
värderingar, betydde ofta mer.
Som konstnären Örjan Wikström, som periodvis bott mycket i Paris,
uttryckt det:
– Jag känner ett utanförskap både i Frankrike och Sverige.
Kanske är detta utanförskap viktigt för konstnärer, att placera sig utanför den snäva svenska referensramen, för att kunna se bättre. Och
ännu viktigare är det kanske för författare som skildrar omvärlden och
livet på ett annat sätt. 9

ANNAKARIN PALM
ANNA K AR IN PALM ÄR EN AV mycket få svenska författare av idag under

pensionsåldern som bott utomlands och återvänt. Det som förr var en
regel bland svenska författare har blivit undantag. Hon flyttade till London 1998 och sedan vidare till Yport i Normandie. Under hela denna tid
arbetade hon som författare, och återvände till sin lägenhet vid Danvikstull strax öster om Stockholm sommaren 2005.
– Jag är nykär i Stockholm.
– Jag förlorade absolut inte på att flytta hem, eftersom jag var i princip utblottad när jag kom hem, och nu har hittat jobb som redaktör och
korrekturläsare som jag klarar mig på. I Sverige har jag ett kontaktnät
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när det gäller frilansjobb som jag inte hade och svårligen skulle kunnat
få i Frankrike. Visst har Sverige höga skatter – att man dessutom som
konstnär beskattas som om man vore ett företag vilket som helst är helt
absurt! (Som PO Enquist lär ha sagt: ”Problemet är att jag inte kan anställa en PO Enquist till när det går bra för mig…”). Frankrike har ett lika
bra socialt skyddsnät som vi, och en betydligt bättre infrastruktur på
landsbygden – hur klarar de detta med lägre skattetryck? Har det med
deras statsskuld att göra? Vore intressant att veta mer om.
När hon kom hem var hon sju år äldre än när hon for ut.
– Men jag tycker inte att det är så intressant med ålder. Sverige är
ålderssegregerat. Jag hade en inflyttningsfest med människor som var
mellan tjugotvå och åttiofyra år. Det var roligt. Man kan bryta den svenska ålderssegregeringen själv om man försöker.
– Min dotter Selma föddes i Le Havre för sex år sedan.
Den brukar anses som Frankrikes fulaste stad, men det tycker inte
Annakarin.
– Det är en ursnygg stad, det är förtal att den ska vara så ful, den bombades av engelsmännen under kriget, och byggdes upp igen, och är en
blandning av öststatsarkitektur och italiensk modernism.
– Det är en helt annan attityd till kroppen och till födande i Frankrike
än i Sverige. Det är mycket mediciner. Jag hörde flera kvinnor säga att de
gärna ville amma, men de hade ju så dålig mjölk.
– Mitt intryck är att svensk sjukvård (åtminstone i Stockholm) är
utomordentligt bra, särskilt när man kommer i kontakt med specialistvården. Vårdcentralerna fungerar nog sämre – och ute i landet är det
skandalöst glest mellan läkarna! I Frankrike finns det minst en läkare i
varje by och det är lätt att få tid hos dem. Som med infrastrukturen i övrigt är väl problemet i Sverige att man har centraliserat för mycket, eller
på fel sätt.
– Innan jag kom till Frankrike bodde jag i London, och var inbjuden till
en nordisk litteraturfestival i Caen, som ordnas varje år. Jag och Mare
Kandre var där för Sverige. En dag hade vi ledigt och då följde vi med en
fransk bibliotekarie ut på landet till en liten by. Det var november och
regnigt och stormigt och jag tyckte jättemycket om det. Jag hyrde ett
rum sommaren efter i byn, för att komma från sommarhettan i London.
Där träffade jag en fransman som bodde där. Och jag flyttade dit i oktober 99 och hyrde ett helt hus för en tredjedel av en etta i London.
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– Jag kunde inte ett ord franska när jag kom
till Normandie, för jag läste inte det i skolan.
Jag lärde mig det efter mycken möda och stort
besvär. Det tog ett år innan jag kunde prata
med folk. Det var en oerhört viktig och smärtsam upplevelse att vara språklös. Jag har varit
van hela livet att klara mig med mitt språk, och
att jag kunde uttrycka mig. Hela ens människovärde raseras drastiskt på ett sätt som var
väldigt plågsamt. Det gav mig perspektiv, när
jag var en som hade makten i mitt språk, hur
jag sedan bemötte människor som inte kunde
svenska.
Nu är hon intresserad av att ordna ett projekt där hon och andra svenska författare ska
träffa invandrare. I början var det svårt att flytta till ett främmande land.
– Det var ett mirakel att det gick. Men nu
talar jag flytande franska.
– Det som hände där var att jag fick väldigt
svårt att skriva i Sverige, det hade att göra med
att jag hade fått barn också. Det kunde också
ha att göra med min språklöshet. Jag tycker att
det är bra att vara ordlös, jag behåller alltid en
del av främlingskänslan överallt.
– Jag använder inte direkt franskan nu i Sverige, men kan säkert ha nytta av det också, t ex
i mitt arbete som frilansande förlagsredaktör.
Det är också en personlig glädje att kunna läsa
franska romaner.
Jag frågar om hon har någon förklaring till varför svenska nyare författare inte längre far utomlands som förr.
– Det där förstår jag faktiskt inte. Det är väldigt egendomligt. Men det kan bero på att folk
blir upptagna av familjeliv och skolor, och inte
vill rycka upp barnen.
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– Eyvind Johnson är en av mina husgudar. Han var ju ute mycket, hela
hans författarskap uppstod i Paris. Han bodde där en tid. Han lärde sig
helt själv tyska och franska, och erövrade den samtida europeiska kulturen, och han förenade den med den norrländska arbetarkulturen.
– Det är just det här att man bor någonstans, att man går in i en annan vardag. Det är en väldig skillnad att vara en bosatt främling och att
bara göra besök. Det hade inte räckt med sex år i byn ens för en riktig
fransyska.
– Jag gick i skolan ett halvår när jag
var sjutton i England, i en stad utanför
Birmingham. Det var en enorm frihetsupplevelse, ingen visste vem jag var.
– Jag har aldrig varit en sådan som
velat resa jorden runt, utan jag har föredragit att resa tillbaka om och om igen
till samma ställen. För mig har det varit
England, Frankrike och Grekland. Om jag
skulle vilja bo någon annanstans skulle
det vara i Jordanien, i brytningen mellan
öknen och odlingarna. Mina viktigaste
platser hittills är London, sydvästra engelska landsbygden (Dorset och Devon
främst), grekiska övärlden (särskilt Patmos), Mellanöstern (Jordanien,
Syrien och Libanon) samt Yport med omnejd.
– Men resten av livet finns inte för mig. Jag är inte ens säker på att jag
vill vara författare hela livet. Det får inte vara ens identitet att man måste
skriva böcker, det är en självuppfyllande profetia.
– Det är en av mina största välsignelser att jag kan hamna var som
helst på jorden, och jag kan skaffa vänner där.
– Båda vistelserna i England och Frankrike har fört mig närmre Europas historia. Kriget var oerhört avlägset för mig innan dess. Innan jag
flyttade ut från Sverige var jag en EU-motståndare, nu är en jag en varm
anhängare. Visst finns många problem inom EU (överdriven byråkrati,
det demokratiska underskottet, vansinniga jordbrukssubventioner, brist
på transparens etc) men jag har också kommit att betrakta EU som ett
enormt intressant demokratiskt experiment. Jag tror att vi måste arbeta
för ett starkare och bättre och rättvisare och öppnare EU – men med i
EU måste vi vara.
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Har din tid i utlandet förändrat dig som människa?
– Ja, det måste man ju säga, men exakt hur, det är knivigare. Kanske
en annan trygghet i mig själv genom insikten att man kan reda sig ett hem
nästan var som helst… Att det går att börja om, lära sig ett nytt språk,
etablera nya vänskaper och sammanhang. Det ger ett särskilt slags styrka.
Dessutom tror jag att jag fått delvis andra perspektiv på mitt hemland
och min egen historia. En vidgad blick, kunde man kanske säga. En annan
känsla för Europas historia, också. Det är mycket som jag uppskattar i Sverige. Men det jag tycker mycket illa om är konformismen.
– Eftersom mitt arbete så att säga hänger ihop med min person så blir
det nästan omöjligt att skilja saker åt. Jag vet inte hur jag hade skrivit
om jag inte bott utomlands: jag är däremot säker på att dessa år kommer
att starkt påverka mitt skrivande, på olika vis. Och jag kände ett starkt
behov av att flytta ut, som också hade med skrivandet att göra. 9

KORRARNA
U TR IK E SKOR R E SPONDENTER SOM KOMMER HEM till Sverige efter att

ha rapporterat under en tid från en bas i utlandet, har ofta svårt att anpassa sig till sina gamla arbetsplatser. Det är ett välbekant problem på
alla de redaktioner som skickar ut journalister för att bevaka världen på
plats. Detta problem förefaller dock ha minskat. Delvis för att man på en
del redaktioner – fortfarande få! – har uppmärksammat problemet och
anstränger sig mer för att underlätta anpassningen vid hemkomsten.
Förr kom korrespondenterna tillbaka till en yrvaken hemmaredaktion:
– Jaså, du är tillbaka? Det var längesen sist. Ja, du har ju varit i utriket, jag har läst en del du skrivit. Intressant, intressant! Jaha ja, vad ska
vi hitta på åt dig nu då?
Många fick knappt ett eget skrivbord.
Men så är det inte längre överallt. Stämningen på redaktionerna har
generellt blivit mjukare. I de gamla hårdkokta manliga journalistidealen
ingick ett förakt för psykologiserande. Utrikeskorrespondenter var hårda män som det gjordes äventyrsfilmer om. Nu sitter de i sina kontor och
läser tidningar, för att vid hemkomsten sitta i nya kontor och läsa andra
tidningar. Kontrasten är inte lika stor längre.
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På en del redaktioner arbetar man aktivt för att återanpassa sina
hemvändare, både av rent personalvårdande skäl och för att bättre kunna utnyttja deras kompetens. Vilket i allmänhet sammanfaller – den som
varit utomlands och rapporterat i flera år, trivs naturligtvis bättre med
ett jobb där han kan tillämpa sina erfarenheter. Och det vinner även journalistiken på.
Men mest beror det minskade problemet på att det blivit färre hemvända journalister, eftersom färre skickas ut. Snävare budgetar, dyrare
administration, fler chefer, ännu fler chefer, bättre möjligheter att följa världshändelserna via internet och billigare internationella flygresor
för tillfälligt utsända journalister till krishärdar, gör att de dyra utrikeskorrarna blivit färre. Kanske har också de svenska läsarnas intresse att
orientera sig om världen minskat.
Flera utrikeskorrespondenter berättar samma historia. När de kommit hem får de erbjudanden om olika journalistiska uppdrag, men sällan
några där deras utländska erfarenheter kommer till nytta. Fulla av entusiasm kommer de hem, ivriga att berätta för svenskarna vad de varit
med om, och om världen. Ingen lyssnar.
Men hur ska man göra med alla hemvändare? För även om de stora
tidningarna har färre än förr, har de fortfarande några. Och de kommer
nästan alltid hem till slut, medan de förr kunde stanna ute mycket länge,
ibland till pensionen. Samtidigt har man rätt små utrikesredaktioner
idag, vars utrymme i tidningen till stor del fylls av nyutsända utrikeskorrespondenter och byråmaterial. Där finns det få jobb för de hemvända.
Flera utrikeskorrespondenter tycker att man hemma på tidningen
inte förstod hur hårt de jobbade när de var ute. De var tillgängliga dygnet runt och skrev snabbt om de mest skiftande ämnen och levererade
vad hemmaredaktionen begärde. Ofta hade beställarna i Sverige små begrepp om vad som rörde sig på platsen och struntade i korrespondenternas egna idéer. Man visade ingen tacksamhet för allt jobb de lagt ner.
I många utlandsjobb lever man ett mycket intensivt liv. Sedan kommer
man hem till något stillastående. Det blir som att gå i pension. Om utrikesjobbet var fotboll är hemmaredaktionen golf. 9
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GINNA LINDBERG
GINNA L INDBERG TIL LTR Ä DDE som utrikeschef för Sveriges Radio hösten 2005, på den redaktion i Norden som har den största utrikesbevakningen. Sveriges Radio har idag fler utsända journalister än någonsin
tidigare. Det är tolv fasta utrikeskorrespondenter, en resande journalist
som far mellan olika platser och två ”stringers” (journalister med frilanskontrakt). I regel stannar journalisterna tre–fyra år på platsen, och far
sedan hem eller till en ny plats. Förr var det ibland stora problem när en
del utrikeskorrespondenter kom hem.
– Det har funnits katastrofexempel, säger Ginna Lindberg. Men absolut inte alla.
Dock tillräckligt många för att man redan innan Lindberg tillträdde
sin tjänst, började undersöka hur man skulle ta emot hemvändare. Hösten 2005 drev hennes företrädare Willy Silberstein igång ett projekt för
att skapa rutiner för att ta emot hemvändande journalister. Det ska resultera i en skrift som de ska få läsa redan innan de åker ut.
– Vi kan göra väldigt mycket bättre genom att strama upp rutinerna,
säger Ginna Lindberg.
– Ett år innan korrespondenterna kommer hem diskuterar man i
Stockholm med dem vad de vill och kan göra när de till slut återvänder
för gott. Radions utrikeskorrar gör regelbundna besök i Stockholm vid
de stora korremötena varje år, då de kan fångas upp.
– Man har också börjat anlita psykologhjälp, som ska användas för
journalister som kommer hem efter extraordinära uppdrag. Det gjorde
man till exempel för dem som återvände efter tsunamikatastrofen.
– Ibland är det svårt att hitta relevanta uppgifter för de hemvändande
journalisterna, där både deras nya erfarenheter kan tas tillvara och de
känner att de får ett meningsfullt jobb.
– Alla kan ju inte bli utrikeskommentatorer. Alla måste inte ens hamna på utrikesredaktionen. Deras erfarenheter kan också komma till användning i ekonomi- eller inrikesgruppen.
– Det var inte självklart tidigare att man skulle ha en arbetsplats att
komma tillbaka till med en namnskylt. Folk kunde komma tillbaka och
frågade: ”Var ska jag sitta?”, och ingen visste det. Idén till vårt hemvändarprogram kom från Willy Silberstein och mig, då han var utrikeschef
och jag biträdande. Willy sökte pengar internt till detta projekt. Sedan
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slutade han, så när pengarna beviljades hade jag hunnit tillträda som
chef. Jag har hittills använt pengarna till två konkreta ändamål:
En kurs för Ekots utrikesdeskar och ekonomi- och personalchefer hos
Stefan Dahlberg.

En handbok för blivande korrar om utflyttning och hemvändande.
Den har skrivits av Lars-Gunnar Erlandsson och ska komma ut i höst.
– Hur hemvändarsamtalen går till har jag ännu ingen egen erfarenhet
av, eftersom jag ju började chefa i höstas. Men jag vet att programdirektören Kerstin Brunnberg brukar ha ett samtal med hemvändarna i samband med korremötet. Det pågår en hel vecka i mitten av augusti varje
år, och brukar innehålla allt från teknikutbildning till mingelfester. Under
den veckan har korrarna också diverse möten, både i grupp och på egen
hand, med olika redaktioner och med utrikeschefen bland annat.
– Jag planerar för att de hemvändande korrarna på årets möte ska ha
varsitt möte med Ekochefen och mig för att prata om korrens förväntningar och önskemål för framtiden.
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– Troligen kommer vi inte att ha något konkret erbjudande om en viss
tjänst till någon redan ett år innan de kommer hem. Så lång framförhållning finns det sällan. Men samtalet på korremötet ger i alla fall en grund
– sedan får vi förstås följa upp det kontinuerligt under året, bland annat
genom att jag ju regelbundet pratar med korrarna. 9

TITTI NYLANDER
JAG F R ÅGA R TIT TI N Y L A NDER som nyligen återvänt till Sverige från
Italien, om man kan ersätta korrespondenter på platsen med Internet?
Eller med snabba utryckningar när det händer något?
– Nej, det går aldrig att ersätta korrespondenter på plats, svarar hon.
Men nu har jag en annan roll, som kommentator, där överblicken är viktig. Så i mitt nuvarande arbete fungerar det att vara resande och läsande.
Jag läser massor med tidningar, men de flesta på nätet (nätprenumerationer). Jag tittar på RAI Uno som finns i Sverige. Financial Times och
Herald Tribune har jag på papper levererade till radion, och ofta köper
jag La Repubblica och Corriere della Sera. Repubblica betalar jag för att
kunna läsa även på nätet, och har samma deal med Le Monde med flera.
Corriere della Sera läser jag annars som webbtidning.
Corriere della Sera och La Repubblica säljs numera i tidningsaffären
vid Mariatorget i Stockholm där Titti Nylandet bosatt sig sedan hon kom
hem till Sverige för gott. Det hade varit otänkbart ännu när hon först for
till Italien på sjuttiotalet, då man inte ens kunde köpa Newsweek i dessa
då inte alls så trendiga kvarter.
Dessutom far Titti Nylander fram och tillbaka till Italien en del. När vi
träffas en snöig marsdag i Stockholm ska hon nästa vecka fara till Rom
för att deltaga i en konferens och även sondera inför valet (som Prodi
vann).
Under sin tid som utrikeskorre har hon kunnat följa hur korrarna blivit färre. Och de som finns kvar bor inte längre, som de gamla legendariska korrarna (Agne Hamrin, Torsten Ehrenmark etc) i decennier på sina
bevakningsplatser, eller så stannar de tvärtom där för livet (som Richard
Guston, Herman Lindqvist och Knut Ståhlberg i Paris). De är där några år
och far sedan hem eller till en ny plats.
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– När jag kom till Rom som korrespondent för radion 1979 hade teve
också två korrespondenter där, och de fyra stora stockholmstidningarna
var sin. Nu finns bara en enda stringer (fast knuten frilansjournalist) där.
Italien var särskilt aktuellt just då, med Röda brigaderna och så vidare.
Men även innan dessa händelserika krisår fanns det fler än idag.
När Titti Nylander for till Italien för Sveriges Radio hade hon redan lång
erfarenhet av landet. Hon hade tagit tre betyg i italienska på Uppsala
universitet och studerat i Italien. Hennes två barn växte upp där och har
fortfarande kvar många italienska kontakter, trots att de nu bor i Sverige.
Hennes son lärde sig från början perfekt italienska. Han är musiker och
spelar fortfarande mycket där nere.
Efter tre år inföll radions rotationsprincip, att ingen skulle stanna mer
än tre år på en och samma plats. Nylander tog då tjänstledigt i fyra år
och tog hand om barnen och frilansade.
Efter några år fick hon frilanskontrakt med radion. Sedan var hon några år baserad på Cypern som mellanösternkorrespondent.
– Men där var jag nästan aldrig, utom för att pusta ut och söka nytt
visum.
Hon bevakade främst Beirut. Det hände oerhört mycket där och i regionen under de åren. Den första intifadan började 1987. Hon stannade
till 1993 och satt sedan ett år i Bryssel och bevakade EU, sedan Frankrike
en tid och Stockholm, och var i New York 1996 till 1998 och London till
2002, då hon kom hem för gott.
– Jag var i London i fyra år – min sista utlandspostering – och var väldigt glad att få bo där. Hade längtat dit ända sedan barndomens engelska
böcker, men livet ville att jag tidigare hade riktat blicken åt annat håll.
London är visserligen ofantligt stort, men vardagen utspelas ju i kvarteret
som blir en stad i staden. Och så älskar jag den engelska landsbygden!
Hon trivdes bra överallt, utom kanske i New York. Vilket delvis hänger samman med hennes stora matintresse. Särskilt för italiensk mat, den
bästa i världen.
Hon lagar mycket mat hemma.
– Eftersom jag vet hur det ska vara har jag svårt att äta på italienska
restauranger i Stockholm. Det är för mycket sås. Sugon ska bara smeka
pastan, den ska lägga sig som en hinna över den.
I radions personalrestaurang äter hon bara sallad. Och tar alltid med
sig sin egen olivolja. Med en bra olivolja kan all mat bli god.
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– Jag har varit på så många ställen. Det finns ingen där som bryr sig om
mig, ingen vet vem jag är, jag har ingen identitet. Men eftersom detta
hände så ofta under så många år, så fick jag till slut en starkare identitet.
Jag var fullständigt anonym och betydelselös.
– Någon har sagt att det viktigaste när man är i världen är ”the kind-
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ness of strangers”. Om man förlitar sig på att andra kommer till ens hjälp
blir det självuppfyllande.
– När någon har varit utomlands som korrespondent och kommer
hem, är det väldigt noga vad man ger dem för jobb. Man var aldrig fri när
man var ute, man måste alltid vara beredd att ställa upp, men å andra
sidan fanns det en frihet att man alltid gjorde sina egna saker. När man
kommer hem ska man sättas på ett ställe med högt tempo.
– Nu har jag blivit väl omhändertagen, jag fick ett roligt jobb som gör
att jag kan använda mig av allt jag gjort hittills, och fick eget rum. USA,
Mellanöstern, Europa, det jag var med om finns med hela tiden. Men för
tio år sedan när jag var ute och kom hem kände jag mig inte välkommen
hem. Jag fick inget eget rum och kände mig som ett problem. Det dåliga
mottagandet den gången var före medvetenheten om de hemkommandes väl och ve.
– Jag har ingen tanke på att flytta ut igen. Det går inte att vara utomlands hur länge som helst. Jag har alltid tänkt att återvända. Jag går inte
och känner efter vad jag inte tycker om i Sverige. Men när jag kommer till
Italien eller London känner jag en större intensitet och snabbhet. Det är
lite långsamt i Sverige. Det är inte samma snabbhet i Sveriges Television
som i BBC. Men jag tycker om Stockholm, det är en så hanterlig stad.
Tillräckligt stor.
Recept:
En pastarätt som jag ofta gör på sommaren är Pasta d’Estate – Sommarpasta. Någon kort form av pasta – t.ex. penne – färska tomater, buffelmozzarella och basilika. Koka pastan och blanda med de råa bitarna av
tomater och mozzarella, flingsalta och häll över någon urgod olivolja.
Den heta pastan och den kalla ”såsen” gör att rätten blir ljummen. 9

ETIKETTBÖCKER
DET F INNS EN UPPS JÖ av böcker om hur svenskar ska uppföra sig när

de far utomlands. De handlar mest om etikettsregler – hur viktigt det är
att alltid ge bort ojämnt antal rosor, att inte ta av sig i strumplästen när
man kommer hem till folk och att bjuda tillbaka vid en barrunda.
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Det finns även böcker som riktar sig till utlänningar som kommer till
Sverige. Och de behövs verkligen, för Sverige är ett konstigt land, och
svenskarna är ännu konstigare. Vi inbillar oss att vi är högst rationella,
och hoppas att alla i hela världen med tiden ska bli lika moderna som vi,
och vi ställer gärna upp i internationella organisationer och jobbar hårt
och pliktmedvetet för att baxa dem dit.
Samtidigt är vi charmerade av våra nationella små egenheter. Luciatågen och vårens soldyrkare är förstås lite udda, men medge att de är
lustiga! Det måste väl ändå alla utlänningar tycka! Nog är vi svenskar ett
märkligt folk! Men i allt utom några exotiska seder är vi rationella – tror
vi. Det är de andra som är konstiga, inte vi. Men det ska vi nog ändra på!
Hos dem, alltså.
Vi är den enda soldaten som går i takt i hela europaarmén.
Hemvändarna ser oss som vi är. De ser att snapsvisor och kräftritualer bara är krafs på ytan. Det grundläggande som skiljer oss är viktigare
saker, särskilt vår konflikträdsla och maniska drift till konsensus, och
vår djupa skepsis inför Europa.
På så vis blir etikettböckerna både för oss när vi far utomlands och
för utlänningar som kommer hit, böcker av illusioner. De är bländverk
som inte visar de verkliga och mer djupgående skillnaderna. För att förstå dem är det bättre att läsa Kafka och Odyssén.
Ett bländverk har även även det plötsligt påkomna intresset i Sverige
för mångkultur blivit. Jag skriver detta under det officiellt förklarade
svenska mångkulturåret, som snart avverkats till hälften, och hittills
mest blivit etiketter ur etikettböcker och utanförstående exotism. Någon
hardangerfela har jag fortfarande inte hört, eftersom norrmännen, trots
att de är en av de största invandrargrupperna, inte räknas som riktiga
invandrare. De är inte tillräckligt exotiska. De talar inte rinkebysvenska
och har ingen hederskultur som vi kan fördöma och ingen spännande
exotisk mat.
Men det är kanske just bland de invandrare som liknar oss själva mest
som vi tydligast kan se vad Sverige är. Norrmännen saknar till exempel i
allmänhet vår konflikträdsla. Det är därför de svenska hemvändarna från
Europa ofta är intressantare att studera än de från Afrika. Därför har jag
inte intervjuat missionärer. Med all respekt för dem – avståndet är för
stort. Det blir lätt exotism. Tänk vad litet britterna lärde sig av kolonialtjänstemännen från Indien!
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Det yrvakna intresset för den mångfald som invandrarna ska berika
Sverige med och göra det multikulturellt, har blivit en statsunderstödd
modefråga. När vi ser det, ser vi tydligare vilket enfrågeland vi lever i.
För det är bara en mångfald i taget som räknas, vilket förstås skär sig
med mångfaldstanken. Men många stannare har svårt att se det paradoxala i detta. Hemvändarna ser det lättare. 9

ÅKE DAUN
Å K E DAUN Ä R SEDA N NÅGR A Å R pensionerad från sin tjänst som pro-

fessor i etnologi, och fullt upptagen med att skriva en ny bok. Tidigare
har han skrivit flera böcker om svenskarnas egendomligheter, bland annat ”Svensk mentalitet”. Han bor på Söder i Stockholm med sin armenienfödda hustru Laura, i en lägenhet som är föga svenskt möblerad,
med ett överflöd av prydnadskuddar.
Åke Daun har tänkt mycket på hur de svenskar är som hemvändarna
konfronteras med när de återvänder, och även skrivit om det. Och detta
är saker som skiljer Sverige inte bara från Sydeuropa och ännu mer fjärrran länder, utan även från våra nordiska grannländer. I Finland går folk
rakare på sak än vi. Samma sak i Norge, det enda utland där han själv
bott någon längre tid, ett år på sextiotalet när han studerade socialantropologi vid universitetet i Bergen.
– Norrmän är piggare, säger han.
Sedan säger han att hemvändarnas problem inte bara är stannarnas
fel.
– Folk som kommer hem håller ofta långa föredrag i början om sina
upplevelser när de träffar sina vänner.
Vilket fungerar dåligt, eftersom svenskarna vill umgås och inte lyssna
till föreläsningar.
– Det svenska umgänget syftar till att man ska känna gemenskap. Man
ska till exempel säga: ”tänk vad fastighetspriserna gått upp!” Och sedan
ska alla hålla med. Detta bekräftar vad man redan tycker och som man
kan vara ense om.
– Precis!, svarar man då. Absolut!
– Hemvändarna tycker kanske att det är ganska tröga samtal, som
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inte leder någon vart. Men det är inte heller meningen att de ska göra.
Det är samförståndet som är målet.
– Det är därför det är så viktigt med placeringskort vid middagar. Då
kan man pussla ihop folk som tycker likadant. Mer än några andra européer tycker vi om att sitta och vara tillsammans med folk vars värderingar vi delar.
– Det är statistiskt belagt, tillägger han snabbt för säkerhets skull,
som för att visa att det minsann inte är hans egna värderingar som får
honom att säga detta. För i Sverige måste man ha ordentligt på fötterna
som forskare och inte tycka en massa.
– Men allt detta håller kanske på att ändras.
– Den unga generationen svenskar är den första urbana generationen.
De pratar snabbare, avbryter varandra och är mer intresserade av att
lära känna andra.
– I Tyskland är det en förolämpning att inte avbryta. Det visar att man
inte är med i samtalet, utan antagligen tänker på något annat.
– Karakteristiskt för Sverige är att man grundlägger sitt umgänge tidigt, man bildar en liten krets som man håller fast vid, på sex till åtta
personer, eller färre och som man sedan är nära vän med. Det är bra som
det är, tycker man. Man vill inte ha fler.
– Svenska par som bott utomlands eller där den ena kommer från ett
annat land, är inte på det sättet. Det är som att de har en öppen dörr till
världen, som att de tycker att man är här just nu, men man tillhör världen.
– Nordeuropéer charmas till en del av sydeuropéer, av spontaniteten
och av att de pratar mycket och är glada. Därför blommar svenskar upp
i Italien, medan de tvärtom begränsar sig i Sverige. ”I Italien kan jag vara
som jag är”, säger de. Men inte i Sverige. ”Nu tar vi på oss masken igen”,
säger de när flygplanet flyger in över svenskt luftrum”.
Problemet för hemvändarna uppstår – om man följer Dauns resonemang – när de inte tar på sig masken. Efter flera år i utlandet har de förändrats i grunden och kan inte byta identitet på samma sätt som när de
kommer hem efter två veckors semesterresa.
Många som kommer hem till Sverige ogillar det svenska supandet.
Många svenskar tycker ju om att dricka sig berusade och då blir ju samtalet därefter. I andra kulturer där samtalet är centrum för den mänskliga
samvaron måste man vara klar i huvudet, men den förmågan förlorar
man ju till stor del när man blir berusad.
Det planerade umgänget tycker hemvändarna inte alltid om. Utom-
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lands har de ofta setts på barer och kaféer. I föreningar och sångkörer
blir man lika varandra. Man har samma intressen. Svenskarna är med i
väldigt många föreningar och går mycket på kurser.
Åke Daun skrev i ”Svensk Mentalitet” (tredje upplagan 1998) om typiska drag hos svenskarna, under sex rubriker: blyghet, oberoende,
konfliktundvikande, ärlighet, kollektivism kontra individualism samt
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anspråkslöshet. Samtliga dessa egenskaper har inte de flesta svenskar.
Men nästan alla värderar dem ändå högt.
– När hemvändare pratar på och inte är anspråkslösa, och inte drar
sig för konflikter, blir det därför lätt just konflikter. Som inte går att undvika lika lätt som hos riktiga invandrare. Det är en stil som man inte
ursäktar. Man ser den inte som drag de fått i andra länder, utan som personliga drag. Vilket de också blivit.
– Ett annat typiskt svenskt drag är att se praktiskhet, rationalitet,
punktlighet och arbetsamhet som något som alla bör sträva efter och
även kommer att göra i framtiden, om utvecklingen fortsätter att gå
fram. Invandrare som vill lyckas i Sverige ska anpassa sig till dessa rationella ideal. När hemvändare inte omfattar dem till hundra procent, har
man ingen förståelse för det. Man ser det rakt av helt enkelt som inkompetens, slarv eller nonchalans.
– Man utgår från att hemvändarna ska vara lika punktliga och rationella som andra svenskar. 9

FLYGVÄRDINNEDIETEN
EN AV A L L A DE S SA L IK A POPUL Ä R A som ineffektiva bantningsmetoder
som lanserats av svenska tidningar genom åren, är den så kallade flygvärdinnedieten. Om man bara följde den skulle man snart bli slank som
en flygvärdinna.
Fullständigt osviklig metod!
Flygvärdinnedieten bestod dock inte – som moderna bantare kanske
kunde tro – av frigolitförpackad flygmat med degigt bröd, egendomliga
sallader, intetsmakande kalkonkött och plastpåsar med senap. Det var
mest grapefrukt.
Idag finns det en motsvarighet till denna diet inom resandet. Följ flygvärdinnedieten – res som de och se all världens flygplatser och även ett
och annat hotell! Gör blixtvisiter! Se Rom på två dagar!
Medan flygvärdinnedieten fått ge plats för andra lika ineffektiva bantningsmetoder, har denna diet blivit vanligare inom resandet, och visat
sig lika ineffektiv för att lära känna ett land. För visserligen kan osvikliga
bantingsmetoder ge snabb viktminskning och blixtvisiter lära en mycket
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om ett annat land. Men man går lika snabbt upp i vikt igen som man
glömmer det man lärde sig vid resan. Ingetdera förändrar en varaktigt.
De gamla långresorna och årslånga vistelserna i främmande länder
har allt mer ersatts av korta nedslag. Svenska konstnärer har aldrig rest
så mycket som nu – en vecka i Paris, nästa år tre veckor på svenska kulturarbetarhemmet i Kavalla och året därpå en dyr men intensiv vecka i
New York. När de kommer hem målar de som innan.
Svenska forskare och tjänstemän far på kongresser och bor på hotell
på platser som ingen svensk hade hört talas om för några decennier
sedan. Man ordnar även konferenser i Sverige, dit internationella representanter kommer. Den annars mycket läsvärde Arthur Koestler skrev
en ironisk och tyvärr också dålig bok om detta, ”The Call-Girls”. Koestler
som själv bott och arbetat i många länder i världen och som skrev först
på ungerska och sedan på engelska, kunde bättre än de flesta jämföra
värdet i fördjupade vistelser med korta nedslag i isolerade miljöer. Men
han utvecklade inte temat som man kunde vänta sig av en så intressant
författare. Det bästa är titeln. Ty de kongressturnerande forskare och
experter som han skriver om är verkligen call-girls, med snabba inhopp
och ytliga relationer.
Det är konstigt att ingen annan (vad jag vet) skrivit en roman om den
märkliga värld som de stora konferenserna och seminarierna är!
Utan att ytterligare förringa värdet av flygvärdinneresor och veckoslutskonferenser, är det ändå uppenbart att forna tiders långa resor och
tider på andra platser, gav erfarenheter som flygvärdinnedieten missar.
– Med flyget har en luftburen människa skapats som snart inte längre är
rotad någonstans, men som varit nästan överallt. Men detta ’överallt’
utplånar alla de orter som förut gällde som hemma: de har för den luftburna människan ersatts av tillfälliga adresser, av hotell eller något halvt
oläsbart kludd i almanackan, skrev Richard Swartz i Svenska Dagbladet.
– Den som idag gör en resa när nästan alla reser har ingenting längre
att berätta. Istället har det blivit den som inte rör sig ur fläcken som har
något att berätta och som den som reser söker upp för att ta reda på vad
som egentligen händer i vår värld.
När jag bad Richard Swartz att utveckla dessa tankar om utrikeskorrespondentens roll (han var själv länge korrespondent i Wien men bor
nu i Kroatien när han inte bor i Sverige), skrev han:
”Gamla utrikeskorrespondenter är som gamla kavallerister: de dör
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med stövlarna på. Och följaktligen där de råkar befinna sig, vilket ska
vara på slagfältet. Fältet för korrespondenten är det främmande land han
lärt sig känna som sin egen ficka. I den finns kanske ingenting mer att
hitta, men där känner han – ibland och allt oftare en hon – sig ändå hemma. Mitt slagfält är en centraleuropeisk-balkansk ficka med åtskilliga hål,
men där jag numera rör mig smidigt trots bara ledsyn. De slag jag där
utkämpar är ofta för länge sedan förlorade eller glömda, men så länge jag
finns där att påminna om dem – och just en svensk publik som många
gånger inte ens hört talas om dem – spelar det ingen roll att fickan väl
knappast längre kan räkna med att bli lappad.”
Är den tid för alltid förbi då svenska män och kvinnor bodde i främmande länder i åratal, och rotade sig på en plats långt hemifrån, och gick
bygatan fram och tillbaka i leran och hälsade på grannar i konstiga hattar eller satt på kaféer i timmar och läste tidningar på andra språk och
väntade på pengar hemifrån, frös i hotellrummen och lärde sig nya språk
med älskarinne- och älskarmetoden?
Det finns en lysande skildring av ett sådant liv långt borta, i Cora
Sandels roman ”Alberte och friheten”. Om man läser den växelvis med
Koestlers ”Call–Girls” får man en intressant bild av skillnaderna, och om
hur grunden för hemvändandets problematik förändrats.
Neddimpningarna har blivit mycket vanligare sedan Cora Sandels tid.
De gör det enkelt att komma hem till Sverige igen, eftersom man inte är
någon riktig hemvändare, och varken förändrats eller vunnit och lärt sig
så mycket som när man under en del av sitt liv var en del av en annan
värld.
Neddimpare kan aldrig bli hemvändare. De verkliga hemvändarna är
de som rotat sig någon annanstans, och som har med sig erfarenheter
och attityder som de förvärvat där och som först ofta kolliderar med
Sverige, men på sikt brukar berika det. Eller skulle kunna göra det, om
det fanns en större mottaglighet i Sverige, vilket mina intervjuer tyvärr
visar knappt existerar annat än i begränsade kretsar, och i synnerhet
inte i arbetslivet och kulturlivet.
I min bok har jag bara intervjuat riktiga hemvändare, inga neddimpare eller kongresslejon (med föjande undantag, för att ge relief). Förklaringen till deras hemvändande finns både på platsen de återvänt från
och i det Sverige de återvänt till. För att förstå dem tror jag att man
måste studera bådadera. 9
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ÅKE ÅSTRAND
Å K E Å STR A ND Ä R EN HEM VÄ NDA R E som tillbringat en stor del av livet

i en stor del av världens länder, men aldrig lång tid i sträck någonstans.
Han har arbetat som flygare och tevefilmare i ett femtiotal länder i Europa,
Amerika, Afrika och Asien.
Numera bor han i Sverige och är redaktör för Flygposten, och uppskattar Sverige mycket.
– Vi har en väldigt bra infrastruktur, säger han. Allt fungerar, man kan
lita på folk, de passar tider. Men så är det i hela Europa, det är det inte i
u-länderna.
– Men mitt flackande har också gjort mig lite kluven. Även om jag gillar Sverige på många sätt, så kan jag inte alltid identifiera mig med vissa
företeelser. Till exempel det som pågår just nu, man springer runt på
stan med en ölburk i handen och har fotbollslandslagets kläder på sig.
– Så fort man kommer i närmare kontakt med människor på andra
kontinenter upptäcker man likheterna, det är samma problem överallt
med försörjning, relationer och byråkrati, det är samma glädje och förtjusning när det är roligt. Alla älskar sina barn.
– Det är lätt att identifiera sig med de flesta folk på jorden när man
inser att ”de” är som ”vi”. Den förrädiska exotismen blir därigenom lätttare att undvika.
– ”De” som är ”vi” tillhör förstås inte etablissmanget eller de extremt
rika, som lever en avskärmad tillvaro, präglad av rädsla och misstänksamhet. De finns i alla länder, inte minst de fattigaste u-länderna.
– Dessa insikter har försvagat min eventuella identitetskänsla för något som är ”svenskt” eller ”europeiskt”. Men man ska inte heller underskatta de skillnader som ändå finns. Beteenden och koder och vårt sinne
för humor kan variera. I Tunisien såg jag Louis Malles film ”Viva Maria”. Jag tyckte den var mycket rolig, den var en satir om Vietnamkriget
som tilldrog sig under den mexikanska revolutionen 1911. Bland annat
så ”uppfann” Brigitte Bardot och Jeanne Moreau striptease av en tillfällighet, en mycket anständig striptease. Jag var den enda som skrattade
i den av tunisier fullsatta salongen. Där kan man verkligen snacka om
europeisk humor. Men den tysta publiken kanske gjorde ”rätt” och jag
”fel”. När jag senare såg samma film på bio i Sverige var jublet inte att ta
miste på.
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– En längre resa där man besöker många platser och arbetar med att
utforska miljöer och träffa människor innebär att tidsperspektivet förändras. Det upplevs som om man varit borta längre än de som vistats
hemma samma tid. Många i ens omgivning märker inte ens att man varit
borta från arbetsplatsen.
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– Alla i Sverige är ointresserade av vad man varit med om. När man
varit borta ett tag så har man mycket att berätta, men det är det ingen
som vill höra. Att ingen bryr sig kan till en början göra mig besviken,
men så inser jag att mitt intresse för att se världen bortom gränsen kanske inte delas av alla. Dessutom finns det påfallande många personer
som med tvärsäkerhet kan uttala sig om platser som jag just besökt, men
som de aldrig själva satt sin fot i. En del påstår till och med att jag blivit
lurad, förd bakom ljuset eller sett något annat än vad jag sett.
– På senare år har jag märkt att allt fler har varit ute i världen, och
det gläder mig mycket. Med dem kan man jämföra sina iakttagelser, och
det blir mer givande samtal. Jag tror att världen blir bättre om fler kommer ut i världen och inte bara sitter hemma och tittar på teve och får en
fullständigt förvriden bild av tillståndet i världen genom dokusåpor och
den rådande konformistiska nyhetsvärderingen.
– Jag tror att mitt tålamod utvecklades när jag var utomlands. Allt
funkar inte lika bra i alla länder. Om man försöker utveckla ett rikt inre
liv har man lättare att stå ut med meningslös väntan. I Afrika betyder
en överenskommelse att man ska träffas klockan tio en viss dag att man
träffas den dagen.
Tycker du att dagens Sverige är isolerat från Europa?
– Tvärtom! De avskaffade gränspassagerna är mycket påtagliga när
man färdas med bil och eller färja. När vi reste i Europa förr om åren fick
man antingen smuggla filmutrustningen under regnkläder och stövlar (det
så kallade stöveltrixet) eller sitta i timmar med tullarna och pricka av tillverkningsnummer på varenda objektiv i kameraväskan. Spanien krävde
dessutom en ”exportlicens” utfärdad av någon svensk myndighet.
Bland det som intresserat honom mest är arkitekturen runt om i världen.
– I Sverige tycker jag att man ofta bygger villor som om de var bunkrar.
Men Gert Wingårdhs flygledartorn på Arlanda tycker jag mycket om.
– Och portugisisk arkitektur är fantastisk, de har en väldig känsla för
proportioner. Det är djärvt, det är färger! Arkitekterna där har mycket
större frihet att bygga som de vill, det är inte teknikerna som bestämmer,
som i Sverige.
Anekdot:
När en pilot på Lufthansa skulle taxa ut till startbanan på flygplatsen i
München ville han tala tyska med den tyske flygledaren, och inte eng-
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elska som är det internationella flygspråket. ”Zis is a cherman aircraft,
and zis is a cherman airport!, protesterade han. Varför ska jag inte få tala
tyska i Tyskland? Och då hörde han en brittisk röst i bakgrunden från en
pilot på British Airways: ”Because you lost the bloody war”. 9

JANTELAGEN
DE SOM STA NNAT K VA R blir ibland sura på hemvändarna. De tycker inte

att de ska vara så malliga och göra sig så viktiga, och de ska passa sig
djävligt noga för att klaga. För vad har de egentligen att klaga på? De har
levt ett glassigt liv i främmande länder och tjänat massor, och kommer
nu hem och gnäller över att de inte har det lika bra längre. De vill ha nya
fina jobb, medan vi som slitit och släpat i den gråa vardagen ska passeras av dem i karriären. De är inte så litet prinsessor på ärten.
De kunde gott ha stannat kvar i det där fantastiska landet som de yrar
om!
En del stannare jag diskuterat med har sett hemvändarnas svårigheter som ett lyxproblem.
De är ju dessutom inte särskilt många, säger de. Så någon minoritet
som det är synd om – det är det absolut inte!
Men hemvändarna är faktiskt ingen liten minoritet. De flesta minoriteter som vi annars ömmar för, är betydligt mindre. Hur många hemvändare som finns i Sverige saknas det statistik på. Men det är helt säkert
en bra bit över hundra tusen. Vilket i så fall skulle vara mer än någon
enskild invandrargrupp.
Något annat som gör att många avfärdar hemvändarnas problem som
lyxproblem är att det huvudsakligen är en gedigen medelklassgrupp.
Det har flera gånger förvånat mig att få av hemvändarna jag intervjuat
har klagat över svenska skatter, svensk skola, svensk sjukvård etc, även
om en del gjort det. Nästan ingen har nämnt jantelagen.
Något annat som slagit mig är att svenskar i så stor utsträckning till
slut vänder hem till Sverige. Men så är det inte heller i första hand Sverige som de är missnöjda med när de kommer hem, utan svenskarnas
ointresse för att ta emot erfarenheter från världen utanför, och slutenheten och rädslan för det avvikande.
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De vill inte trycka ned den personlighet de utvecklat i mer dynamiska
kulturer.
Skroderande hemvändare finns förvisso och fanns kanske ännu mer
förr. Men ingen av dem jag träffat motsvarar den bild som ofta förekommit i litteraturen, särskilt av svensk-amerikaner som talar om hur stort
allt var i USA och hur fånigt Sverige är. En lustig nidbild av en sådan
svensk-amerikan finns i Gösta Gustaf-Janssons trettiotalsroman ”Stora
famnen” (1937). En annan i Lasse Dahlquists ”Very very welcome hem,
mister Swanson”.
Utlandssvenskar, som stannar utomlands hela livet, eller flyttar till
Spanien som pensionärer, skiljer sig däremot ofta starkt från hemvändarna. De är betydligt mer negativa. Men det är ett annat kapitel. Till
slut flyttar ändå många hem till Sverige igen, och då brukar de ändra
inställning. 9

STEFAN DAHLBERG
NÄ R JAG BER ÄT TA R FÖR FOL K att jag ska träffa en psykolog som hjäl-

per hemvändare tillrätta i Sverige, blir en del irriterade. Psykolog! Är det
verkligen nödvändigt? Hemvändarna måste vara bortskämda som behöver sådan hjälp!
När jag sedan träffar Stefan Dahlberg visar det sig att han inte alls är
psykolog, även om hans arbete till stor del består i vad man förknippar
med en psykologs. Från början är han socionom. Med åren har han börjat arbeta med mottagningsprogram för hemvändare, särskilt soldater
som kommit hem från utlandstjänstgöring, som de från Bosnien och Kosovo. Han hjälper dem att komma tillrätta i sitt gamla hemland.
Han har både individuella samtal, inte bara med soldater som kommit hem utan även bland annat med journalister, och gruppsamtal med
fyra till tio personer, ofta med hjälp av andra experter. Han började med
det 1993, först med FN-soldater och sedan Sida-personal.
– Folk som jobbar med hemvändare och krishantering har olika bakgrund. Det är en salig blandning av människor – präster, socionomer,
psykologer, poliser, brandmän. Det gemensamma är att alla har gått igenom en kurs i krishantering. Man lär sig där att lyssna på folk. Själv har
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jag gått olika utbildningar i det, även i Norge och USA. Men praktiken är
minst lika viktig. Jag håller själv numera även kurser i krishantering för
arbetsgivare till exempel.
Han är noga med att betona att det är skillnad på hemvändare och
hemvändare. Utlandsjobb kan få olika effekter hos olika människor.
– Man kan antingen bli mer nyanserad eller mer fördömande. De som
är yngre blir ibland mer fördömande. Unga svenska soldater blir oerhört indignerade över människor som inte håller rent omkring sig. Värderingen att man ska hålla rent kring sig i Sverige är stark, liksom även
miljöengagemanget.
– De som vänder hem från utlandstjänst har alla det gemensamt att
de har varit borta från världen. En mindre grupp av dem har varit med
om trauman. De som var borta och var med om extrema situationer blev
förr illa mottagna när de kom hem. Men nu är det bättre. Man har gjort
en landningsbana för dem. När soldaterna kommer hem blåser man i
trumpet och de blir medaljerade.
– Naturkatastrofer är lättare att hantera än mänsklig ondska. Som i
Sierra Leone där man stympade människor, och barn var både offer och
förövare. Det kanske ändrar ens värderingar. Förr var det ofta så att man
for till Libanon som Israelvän och blev istället Palestinavän. I svenska
massmedier var serberna skurkar, men på plats såg man att det var mer
komplicerat. Medierna visar också bara de värsta dåden och söndriga
hus. Men det fanns också ett lugn i stormens öga.
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– Svenska officerare och soldater som kom ner till länder med andra
värderingar än svenska, fick träna sig i att vara mer auktoritära och sätta
sig mer i respekt, för kommer man ner med den svenska resonerande
stilen, så kan det göra folk osäkra. Det gäller också svenska chefer, som
till exempel i Tyskland måste uppföra sig annorlunda än i Sverige, och
bli av med sin konflikträdsla.
– Men det finns inte bara nationella kulturer utan även företagskulturer. Ikea har en mycket stark företagskultur, och även Ericsson. Journalister är däremot mer individualistiska.
– När jag har hemvändarmöten så brukar de som varit ute tidigare, få
berätta om sig själva för dem som kommer hem första gången.
– Jag har haft kontakt med reseledare som varit ute i åtta–tio år och
som inte har något eget boende när de kommer hem till slut. De får återvända till pojkrummet.
– Det finns även ett ansvar för dem som kommer hem att lyssna på dem
som är hemma. Om man lyssnar på andra så blir man lyssnad på själv.
Stefan Dahlberg brukar rekommendera hemvändarna att inte direkt
börja berätta om allt de varit med om. Utan först lyssna på stannarna, på
deras prat om en svensk verklighet, om fastighetsskatten och allt annat.
Och så efter en stund berätta själv.
– Om där ute betyder mening och starka upplevelser, så kan en grå
svensk vardag betyda meningslöshet. Man kan ha en vardaglig personlighet hemma, och när man kommer hem gå från hero till zero. Det förstärks av att folk inte orkar lyssna på en.
– Man vill åka bort från det tråkiga och vara med om något spännande.
– Det var amerikanska stridspiloter som kom hem från Vietnam och
livet där som inte kunde anpassa sig till det amerikanska livet som bildade Hells Angels. 9

UNGDOMEN
I DENNA SK R IF T H A R JAG genomgående utelämnat alla födelseår. Om
någon undrar hur gamla de intervjuade är, går det att få en ungefärlig
uppfattning genom att betrakta fotona. Mer exakt än så behöver man
inte veta. Ja, jag tror till och med att det är en fördel att inte veta det.
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Svenska tidningar har en manisk drift att ständigt rapportera vilken
ålder de personer har som nämns och porträtteras. Det finns ingen motsvarighet till detta i andra europeiska tidningar. Det står inte en tvåsiffrig
siffra efter varje namngiven person i Die Zeit eller The Guardian. Utländska läsare av svenska tidningar förvånas ibland över denna siffra. Vad
betyder ”Ludvig Rasmusson, 69”? Väger han bara sextionio kilo?
Naturligtvis är det ofta intressant att veta en persons ålder. Men ännu
oftare begränsar den vår bild av personen, särskilt i Sverige där åldern
är så överordnat viktig. När vi inordnar män och kvinnor i åldersfack ser
vi inte helhetsbilden lika tydligt som vi skulle göra annars. Ålder och
även yrke definierar människorna i Sverige i högre grad än kanske någon
annanstans i världen, vilket gör att personlighet, religion, åsikter och
mycket annat som tillsammans betyder mycket mer, kommer i skymundan. Vi ser inte personen för bara personnummer. De skymmer
Europa för oss.
I USA är det viktigt vilken religion man har. Det tycker inte vi. Vi vet
mer om hur gammal Bush är än vilken kyrka han tillhör. I Sydeuropa är
det viktigt hur många barn man har och om mamma lever. I Frankrike
betyder ens åsikter mycket, och hur man lägger fram dem.
I Sverige är det viktigt att inte vara över femtio. Det är vid den åldern
som den stora åldersfällan slår till. För hemvändarna är det lite grand
av moment 22 – för att få god internationell erfarenhet att bidra med
till Sverige måste man vara ute flera år, men under dessa år hinner man
också bli för gammal för Sverige.
– Vi har ju en ungdomskult i Sverige som är uttalad, säger Margit Wallstén. I Bryssel var det en hel del som var betydligt äldre än jag som
fortfarande arbetade. Jag tycker att vi har blivit mycket mer inriktade
på föryngring i Sverige.Vi har för lite av det där att man ska ha blandade
åldrar i alla organisationer. Jag tror mycket på det, även för kunskapsöverföring. När man är äldre kan man dela med sig av sin erfarenhet.
– Det engagerar mig ganska mycket att äldre inte har så stora möjligheter på arbetsmarknaden i Sverige. Vi är dåliga på att tillvarata de äldre
på arbetsmarknaden. Det är ett problem att unga kommer ut på arbetsmarknaden när de är 28–29 och sedan slutar tidigare. Vi har en mycket
sammanpressad arbetsperiod i Sverige.
– Jag går lättare in på ett kafé eller en pub i Bryssel än i Stockholm.
Där finns fler i min egen ålder.
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Åldersstrecket för när man blir för gammal tenderar att sjunka i Sverige,
vilket kan bidra till att färre ungdomar vågar kasta bort några viktiga år
av sitt liv i utlandet, för att inte riskerar att bli överåriga när de kommer
hem.
Ännu för bara några år sedan for svenska ungdomar ut i världen mer
än jämnåriga från andra länder. Inga andra tågluffade lika mycket. De
for också som utbytesstudenter till USA och på språkkurser. På detta
unga svenska intresse byggdes det stora internationella svenska utbildningsföretaget EF upp, som nu allt mer sysslar med att lära kineser tala
engelska.
De svenska ungdomarnas internationella intresse verkar ha minskat.
Tågluffandet har nästan upphört, få svenska ungdomar är Erasmusstudenter och de lär sig inte längre andra språk än engelska.
När de unga for utomlands följde de gamla svenska traditioner. Det
var denna lust att lära av världen som drev studenterna från det medeltida Sverige där det inte fanns någon högre utbildning, att fotvandra till
Paris universitet (där svenskarna var en av de största grupperna), och
de unga männen att ge sig ut på äventyrliga vikingaresor och utvandrarna till Amerika. Vid sidan av irländarna var svenskarna de som utvandrade mest till USA. Och de var i allmänhet inte lika gamla som Max von
Sydow. Det var mest ungdomar.
Har detta gamla svenska mönster nu brutits sönder?
Och vad beror det i så fall på?
En förklaring kan vara den svenska tryggheten. När svenska ungdomar tågluffade i Europa och hippievandrade i Nepal, gjorde de det med
svensk trygghet i botten. De visste att de kunde komma hem till Sverige
om det krisade. Det fanns en trygg famn att återvända till. De kom tillbaka ärrade och trötta till barndomshemmet där pojkrum och flickrum
stod kvar, och fyllde tvättmaskinen. De fick omvårdnad och närande middagar. Och när de vilat upp sig efter alla strapatser kunde de gå komvux.
Tryggheten i att alltid kunna komma hem gjorde att de vågade mer än
ungdomar i andra länder. Skyddsnätet fick dem att göra djärvare hopp.
Skyddsnätet finns kvar, pojkrummet står kvar, tryggheten finns kvar,
men allt detta verkar nu ha blivit hinder. På dagens svenska arbetsmarknad med sina fasta trygga jobb sackar man efter när man kommer hem
efter tre år ute i världen.
Nu återvänder man inte till en svensk trygghet, utan till ett land med
Europas tredje största ungdomsarbetslöshet, bostadsbrist för ungdo-
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mar, stora ungdomsdepressioner, utbildningar som inte leder till jobb
och kompiskretsar där de andra fått sambo och några fått barn och etablerat sig.
Tågluffandet betydde kolossalt mycket för en eller två generationer
svenskar, bland dem många av dagens beslutsfattare och journalister. En
av dem var Annika Ström Melin:
– Jag tågluffade första gången 1974 när jag var sjutton och sen var jag
ute flera somrar.
Det gjorde även Titti Nylander. Hon upptäckte tidigt Europa.
Nu tänker hon stanna på radion till hon är sextiosju, som man ju numera har laglig rätt till i Sverige. Och hon hoppas att attityden till pensionsåldern vid det laget ändrats i Sverige och att man värderar äldre
kunniga personer bättre.
I England och USA låter man skickliga äldre journalister stanna i hög
ålder så länge de gör ett bra jobb. Man har inte vårt strikta svenska tak,
vilket även gör det lättare för hemvändare, som i Sverige kan få gå i förtid när det ändå inte är så lång tid kvar till lagstadgad pensionålder. Och
eftersom man utgår från att det inte går att lära gamla hundar sitta, det
vill säga inte låta journalister över sextio ta sig an nya områden. Trots
att just utrikesjournalisterna i sitt arbete mer än stannarna lärt sig improvisera och arbeta flexibelt och täcka många områden – sport, film,
kändisar, nobelpristagare etc, och inte alls bara politik.
En av alla hindrande svenska murar är generationsgränserna. Man
umgås inte över dem i Sverige, som i andra länder. Det drabbar särskilt
svårt svenskar som varit utomlands en tid och kommer hem. De har
ofta tappat en del gamla vänner. Vill de ha nya är de för gamla att få dem
bland de yngre och de jämnåriga är nöjda med dem de har.
I andra europeiska kulturer umgås man mer över generationsgränserna. Och det gör man även i invandrarkulturerna i Sverige och bland
hemvändarna. Men det är en mur som är svår att ta sig över.
Det är betydligt vanligare att familjer i Italien umgås på ett vänskapligt
plan än i Sverige, säger Linnea Rasmusson. Kusiner är ofta nära vänner,
och även fastrar, mostrar, farbröder och morbröder. Därför är det vanligt
att familjemedlemmar går ut och äter pizza tillsammans och det gör att
det blir en större åldersblandning på restauranger och pizzerior. 9
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INGRID, SIMON
OCH ANDREA JEGOU
DEN F R Å N F R A NK R IK E IN VA NDR A DE unge kemisten Simon Jegou undervisade under en period i matematik i Lund och var chockad över de
svenska studenternas kunskaper. De visste inte ens hur de skulle använda Pythagoras sats.
– Det är priset man får betala för den svenska friheten i undervisningen, säger han nu.
Men det är ett pris som han tycker är värt. Han och hans svenska fru
Ingrid tänker inte sätta dottern Andrea i fransk skola om det blir aktuellt,
utan hellre i svensk. Möjligen i lågstadiet, men absolut inte på gymnasiet.
– Jag vill inte att Andrea ska gå i franskt gymnasium. Det är för elitistiskt. Där måste man följa en viss mall, och det finns inget utrymme för
egna åsiker. Sverige är mycket mer öppet. I Frankrike måste man lyda
order från lärarna.
– Men i den nya svenska gymnasieskolan behöver de inte lära sig
språk, säger Ingrid. Vi har en kompis som är lärare i tyska. Men det finns
inte tillräckligt med elever, så han får undervisa i engelska. De svenska
eleverna väljer lätta ämnen som är lätta att få bra betyg i, och väljer bort
andra språk än engelska.
Nu bor de i Stockholm och Ingrid jobbar på Kommerskollegium, men
är mammaledig. I början bodde de i Lund där Simon studerade. Det är
främst där som han lärt sig svenska. Han talar det mycket bra och med
en obetydlig brytning, men med skånsk accent som gör det svårt att placera honom som fransman.
– Det är som senapen, säger han. Dijonsenap och skånsk senap.
– Utlandsvistelsen har förändrat mig som människa, säger Ingrid.
Men nästan alla våra kompisar har också varit Erasmusstudenter, både
svenska och franska. Det har varit rätt många franska Erasmusstudenter
i Lund. De trivs med den svenska livsstilen.
Många stannar här och gifter sig med svenskar och svenskor.
– Vi har många utländska kompisar i Sverige. Jag kan inte komma på
någon av mina kompisar som inte varit ute.
De umgås mycket med folk från Chile, Uruguay och Spanien.
Latinosgänget har ett eget kontaktnät, säger de.
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– Jag kan tänka ibland att vi lever inte i riktiga Sverige, säger Simon.
Vi lever i en bubbla i Sverige. Det jag gillar i Sverige med livsstilen, det är
det internationella. När mina släktingar kommer hit och hälsar på blir de
förvånade över att alla svenskar talar så bra franska.
Samtidigt är ju Ingrid högst medveten om att de svenskar Simons
släktingar träffar är en mycket speciell grupp. I allmänhet talar svenskar
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inte alls franska. Vilket varit till glädje för henne på jobbet, eftersom hon själv gör det:
– För mig har det varit positivt. Det är ju inte så
många svenskar som talar franska flytande.
Själv praktiserade hon ett halvår i Bryssel, och det
har gett henne ett försprång i Sverige i jobbet.
– Svenskar är inte så jätteinsatta i Bryssel, och kan
man lite så kan man mer än de andra. För mig var min
tid i Bryssel en nyckel till jobbet i Sverige.
– Men det är viktigt att inte vara borta för länge, för
då tappar man kontakterna.
– När man är här så lär man känna folk. Kontakterna
är viktiga. När man kommer ut så känner man ju ingen.
Jag har ju bott här hela tiden och varit borta på korta
tider.
– Just nu känns det att vi är fast här, men vi ska inte
bo här hela livet.
De diskuterar att flytta till ett tredje land, till Genève
eller Bryssel där båda tror att de lätt kan få jobb.
I Frankrike uppmuntras man inte att åka utomlands.
Där ska man följa de franska mallarna.
– Men jag tror att snart i framtiden måste man vara
väldigt flexibel med vad man vill arbeta med och var
man vill bo, säger Ingrid. Jag tror att i min generation
vill man inte bo på samma ställe hela livet.
– Jämfört med Frankrike är Sverige mer familjevänligt
och barnvänligt, säger Simon.
Andrea föddes på ett svenskt sjukhus, och allt gick
väldigt raskt undan, lite väl raskt, tycker de. De värderar fransk sjukvård högt, men det är ett stort problem
att fransmännen äter så mycket medicin.
– Fransk sjukvård är mer tillgänglig än svensk.
– Den svenska naturen är mer tillgänglig än den franska. Men vi är stadsbor.
Simon är inte så förtjust i de svenska granskogarna.
De åkte bil till Umeå en gång och det var bara skog överallt, vilket inte gav mersmak.
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– Det är tråkigt med svensk natur. Jag gillar Skåne, säger Simon, med öppna landskap och hav.
En del av Simons familj finns i Montpellier och de åker
dit regelbundet. En annan del finns i det franska departementet Réunion som ligger ute i Indiska oceanen, där
hans fars släkt kommer ifrån. De har varit där också, men
det är en väldigt lång resa.
– När folk frågar mig var jag kommer från så säger jag
både Réunion och Frankrike, och min farmor är från Madagaskar.
– Det är lättare att komma som fransman till Sverige
än från östliga länder i Europa. Alla har varit i Paris, och
dricker Bordeauxviner och äter franska ostar.
Ingrid studerade i ett Erasmusutbyte ett år i Bordeaux
och ett i Montpellier, där hon träffade Simon.
– Det blir svårare och svårare att flytta tillbaka till Frankrike, säger
Simon. Det är svårt att anpassa sig till det franska systemet. Man dras
mer och mer in i Sverige.
Simon hade svårt att få jobb först i Sverige och var arbetslös nästan
ett år. Men han säger att det hade varit lika svårt i Frankrike.
– Jag skulle gärna vilja syssla med forskning i kemi, säger han.
Men nu sysslar han med försäljning i ett kemiföretag i Vallentuna. Och
han trivs med det också, utom att pendlingsresorna är väldigt långa. 9

NÄR NÅGON GÖR EN RESA
”W ENN JEM A ND EINE R EI SE T U T,
SO K A NN ER WA S ER Z Ä HL EN”

Detta skrev den tyske sjuttonhundratalsförfattaren Matthias Claudius
i ”Urians Reise um die Welt”. På sin tid i Tyskland var Claudius en berömd författare och kulturpersonlighet med stor betydelse, bland annat
för Goethe. Han förekommer fortfarande i litteraturhistoriska översikter,
men annars är han numera mest ihågkommen för detta enda citat. Vilket
få vet att han är upphovsman till. Och som dessutom är påfallande poänglöst i sin självklarhet: När någon gör en resa har han något att berätta.
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Ja, vadå?
Det sa nog mer förr. Då flockades man i stugorna kring hemvändaren
som arbetat i Danmark, eller soldaten som krigat i Tyskland, eller den
hemvända amerikaemigranten, och lyssnade fascinerat på historier om
främmande länder. Det har alltid varit så, i alla kulturer och tider. Resenärerna har varit berättare och fått lyssnare. Även om Marco Polo spärrades in, och folk inte ville lyssna. Men det var nog alltför fantastiska ting
han hade att förtälja.
Ännu i sextiotalets Sverige berättade charterresenärer om Mallorca
och bjöd hem till ljusbildsvisningar med vino tinto och pain riche. Men
till slut fick svågrarna nog. De hittade på ursäkter för att slippa gå hem
till notoriska bildvisare, för de visste att de efter maten måste betala av
med att sitta och stirra på oändliga räckor av bilder.
Kanske har dessa föredrag med bild gjort oss allergiska mot varje information om världen utanför Sverige. Eller så är det den ökande svenska
konformismen, alla de förträffligheter som gjort oss till världens bästa
land. För varje medalj svenskarna tar i friidrott, blir vi allt mer övertygade om att vi nog ändå är bäst. Och sportjournalisterna nämner knappt
längre utländska framgångar. Det är ett halvsekel sedan den svenska publiken på Råsunda jublade över Pelés och Garrinchas dribblingar och
som Floyd blev hjälte i Sverige.
Idag vore det otänkbart. Idrottschauvinismen har ökat och spritt sig
till allt fler områden. Och ljusbildsvisningarna har för alltid upphört. 9

MINA BARN
DET VA R GENOM mina tre barn, Torun (gift Boucher) och Rasmus och

Linnea Rasmusson, som jag först blev medveten om hemvändarproblematiken. Och genom att prata med dem genom åren har jag förstått mer
av den, förvisso ur väldigt speciella perspektiv, men det är det alltid med
hemvändare. Den ena är inte den andra lik.
När mina barn bodde utomlands hälsade jag på dem, i Lissabon, Rom,
Hongkong och Paris, och kom på så vis in i vardagsliv som jag aldrig lärt
känna annars. Jag träffade även deras vänner och mina döttrars män och
lärde mig ännu mer, och ju mer jag lärde mig om de främmande platserna
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Torun Boucher

Rasmus Rasmusson

Linnea Rasmusson

och människorna där, och desto mer förstod jag också om Sverige när
jag kom hem.
Jag tror att man med släktkontakter förstår andra länder och människor bättre än genom andra professionella eller rent vänskapliga kontakter. För mig har därför mina barns erfarenheter av de länder de bott i och
de människor de lärt känna där och hur det var att komma hem och hur
de såg Sverige efter tiden utomlands, varit värdefulla på ett annat sätt än
de andra jag talat med. Jag bad dem därför att till denna bok skriva ner
kommentarer.
Trots att jag skrivit många kåserier genom åren och gett ut flera kåseriböcker och pratat ännu fler i radio, har jag alltid varit noga med att inte
ta med mina egna barn i dem. Det har annars ofta varit ett vanligt kåsörgrepp. Förr i tiden var det en förutsättning för en svensk kåsör att ha en
lustig familj med beskäftig hustru och charmerande barn. Vad skulle han
annars skriva om?
Den kåsörrollen har jag brutit med. Men den här gången tycker jag att
det är befogat att ta med barnen. 9
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TORUN BOUCHER
TORUN SOM KOM HEM till Sverige efter fem år i Paris där hon studerat
mim för Etienne Decroux (Marcel Marceaus gamle lärare), har haft rätt
liten arbetsnytta av denna exklusiva och föga lönsamma utbildning, och
försörjer sig nu med något helt annat, men tycker ändå att de franska
åren lärde henne mycket:
– Jag tyckte det var skönt i Frankrike för att jag inte behövde vara så
snäll, söt och rar som en ung svensk flicka förväntas vara. Unga franska flickor får inte vara mesiga! Men numer tycker jag att fransmän kan
vara ganska jobbiga i sitt ständiga ifrågasättande, och jag har själv med
åren blivit tämligen snäll. Men jag är oerhört mycket mindre blyg nu än
när jag var liten. Genom att flytta runt och byta miljö lär man sig att ta
kontakt med andra människor, det blir till slut en sorts rutin.
– Fast jag tror inte att det hjälper att bara bo utomlands. Jag har träffat otroligt fördomsfulla utlandssvenskar. Men själv tycker jag förstås att
jag blivit mycket mindre fördomsfull, eller lärt mig att relativisera. Som
till exempel tre israeliska judar som jag umgicks med i Paris (och som
inte umgicks med varandra), där den ena var en ryskättling med kibbutzbakgrund, den andra var av arabisk underklass och den tredje av kanadensiskt ursprung och som dessutom flytt undan militärtjänstgöringen
samt hade en tysk protestantisk flickvän (mycket komplex ung man...).
Det gör det ju svårt att dra israeler över en kam, s.a.s.
– Jag tycker att jag har lättare att få kontakt med invandrare i Sverige
än folk runtomkring verkar ha. Jag är också mycket mer nyfiken och intresserad än jag var förr när jag träffar folk, och har lärt mig att vara mer
artig och konverserande. Svenskar är ju lite reserverade, och jag har gått
från extremt blyg och reserverad till, enligt min son Thomas, mycket
hög pinsamhetsfaktor. Jag brukar säga till Thomas att en tonårsmammas
främsta uppgift är att vara pinsam, annars sköter hon inte sitt jobb. Det
är kanske ett latinskt koncept?
– Thomas har alltid talat både franska och svenska hemma, men gått i
svensk skola, trots att hans far arbetar i den franska skolan i Stockholm,
Lycée Saint-Louis.
– Anledningen till att vi satte Thomas i den skolan var främst att Christian ville att Thomas skulle gå i en skola där barn från hans närområde
gick, med gångavstånd till kompisar.
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– Jag läste en artikel i franska motsvarigheten till Vi Föräldrar där
franskt skolsystem fick dåliga betyg i jämförelse med andra. Christian
tycker att franska skolan är bra, men alldeles för mycket pluggskola.
Summan är att franska skolbarn börjar tidigare i skolan, har längre skoldagar och mer läxor, och ändå inte får bättre resultat än andra jämförbara barn runt om i Europa. Då verkar det bättre att ha sitt barn i en svensk
skola med mindre arbete, mer fritid och som ändå är bland de bättre i
Europa. Det är vad som i marknadsekonomiska termer kallas en winwinsituation, eller hög utdelning på liten insats.
– Just Lycée Saint-Louis är annars en bra skola på många vis, med
högt engagemang från lärarna och där 100 procent av eleverna tar sin
bac (mot drygt 70 i Frankrike).
– Svenskar lever ofta i föreställningen att Sverige är ett sekulariserat
land, snudd på ateistiskt, medan fransmännen däremot är religiösa katoliker. I själva verket är Frankrike på många sätt mer sekulariserat. Det
går till exempel inte att gifta sig bara i kyrkan. Ska giftermålet bli giltigt
måste man gifta sig borgerligt.
– Det är likadant i skolan. Ingen förälder kommer på idén att skolan
ska förmedla kristna traditioner. Inga franska skolbarn går i kyrkan eller
sjunger franska psalmer på skolavslutningarna. Däremot har de ledigt en
dag mitt i veckan, vilket från början var till för att barnen då skulle kunna
få bildning i vilken religion de nu behövde. Att svenskarna inte riktigt inser hur religiösa vi faktiskt är, när vi fortfarande insisterar på att ha skolavslutningar i kyrkan, julkrubbebesök och andra kyrkliga aktiviteter som
skolan i Sverige släpar med de stackars barnen på, beror på att många
svenskar blandar ihop religion och kultur. De tror att protestantismen
än en svensk kultur. Fransmän däremot har i flera hundra år levt med
religionskonflikter mellan till exempel protestanter och katoliker. De har
därför varit klokare än svenskarna, tycker jag, när det gäller bodelning
mellan kultur och religion och politik och religion. I den svenska kyrkan
blir det på något sätt kört redan från början att vara svensk men muslim,
eller svensk men katolik eller svensk men jude. Alla förutsätter att man
visserligen är svensk till medborgarskapet men antagligen har någon annan apart kultur. Att vara svensk är ända in i ryggmärgen hos oss att vara
en del även av den svenska kyrkan, att vara protestant. Det tycker jag är
en smal och trång definition av svenskhet. 9

114

RASMUS RASMUSSON
R A SMUS BOR OCH A R BETA R sedan 2003 i Hongkong och var även tidigare mycket utomlands, bland annat en vår i Paris och ett år som utbytesstudent i USA.
– När jag kom hem från USA var det ju mycket jag ville berätta, och
det kanske inte är så roligt att lyssna på i längden för någon som inte varit där själv. Folk kan bli både avundsjuka och uttjatade helt enkelt. Jag
hamnade i en klass där hälften varit utbytesstudenter året innan och jag
började umgås med Mårten och Nicklas som både varit i USA, så det var
förstås enklare.
– Eftersom man som utlandssvensk får perspektiv på Sverige och kan
jämföra med vad som är viktigt och speciellt i Sverige och vad som inte
är det, så återvänder man med en insikt som är svår att skaffa sig när
man bor i Sverige. Jag har ju ännu inte återvänt från Hongkong så jag vet
inte riktigt, men jag kan tänka mig att perspektivet och ens internationella erfarenheter kan betraktas som en tillgång ibland och ett hot eller i
alla fall störande i andra fall. Det varierar nog från person till person hur
ens omvärld behandlar en.
– En annan sak som bidrar till att man som utlandssvensk får en känsla av lite överlägsenhet är att man ofta har det bättre ekonomiskt där
man bor. Omvärlden är ju rätt orättvis, så man har råd med servicetjänster på ett helt annat sätt än i Sverige. Man tjänar normalt mer och betalar
mindre i skatt. Men det varierar förstås från jobb till jobb. Om man är
FN-soldat eller jobbar på kibbutz är det förstås inte så.
– Något som jag har märkt bland utlandssvenskarna är att de blir
väldiga patrioter. De klagar alltid på Sverige, och säger sig inte vilja bo
där på grund av den svenska avundsjukan. Men samtidigt är de stora
patrioter. Iakttagelsen blir roligare när man jämför hur patriotiska andra
nationaliteter är. Utlandssvenskar är tveklöst mer patriotiska än utlandsamerikaner, som ofta är ganska kritiska mot USA och det amerikanska.
Jag hör ofta historier från mina amerikanska vänner om hur korkade deras landsmän är. De menar förstås folk i Mellanvästern.

Rasmus har under åren i Hongkong funderat mycket över den speciella
form av utlandsvistelse som expats har. Expats är ett rätt nytt ord, ursprungligen en förkortning av ordet expatriates, som betyder personer
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som är stationerade utomlands. Expats är en precisering av detta – alla
som bor i ett annat land än sitt eget är inte expats. De ska också leva i
en viss isolering mitt i ett främmande land tillsammans med andra utlänningar.
– Jag brukar beskriva livet som expat som att vara ute med ett kryssningsfartyg. Man bor i en miljö avskild från omvärlden man besöker, ofta
lite lyxigare än hemma, och alla ombord vet att resan har ett slut. Man
tar en promenad från sin hytt ut i det exotiska, men man måste ju inte.
Tidsbegränsningen och att man sällan har någon annan än närmaste familjen med sig gör att expats måste vara extra sociala och snabbt bygga
upp ett helt nytt socialt nätverk. Det yttrar sig förstås i en mängd klubbar. För svenskar är de första man kommer i kontakt med oftast Svenska
Handelskammaren eller Swea, för kvinnor. Det gör också att man ofta, i
alla fall i början, är tvungen att umgås med folk man aldrig skulle umgås
med i Sverige, och förmodligen sällan blir vänner för livet med.
– Hongkong är nog den mesta expatsplatsen på jorden. Jag kan inte
komma på någon annanstans där expat-communitien utgör en så stor
del av befolkningen. Expats är det moderna koloniallivet, i alla fall i Asien
och i synnerhet i Hongkong där ju expats successivt ersatt just kolonisatörerna.
– Med expat menar jag någon som lever utomlands under en begränsad tid, eller i alla fall tror att han ska göra det. För att vara en riktig expat
ska han nog leva lite utanför samhället och inte smälta in helt och håller.
För mig innebär ordet att man lever i en bubbla, en variant av sin värld
hemma. Svenskar försöker exempelvis alltid envetet fira sina märkliga
högtider till varje pris. Till Hongkong flygs kräftor in från Sverige (som
först fiskades upp i Kina). På julaftonen gör man absolut inte någon lokal
tolkning. Det måste vara svensk jul. Till en luciafest i Shanghai fedexade
vi luciadräkter från Sverige så att vi skulle kunna ha ett luciatåg. Och i
vårt Bostonkontor tvingas varje år all personal bevittna ett högst seriöst
luciatåg. Jag tror att svenska kyrkan sätter upp en luciastång här också.
Och givetvis samlas alla svenskar på särskilda barer när Sverige spelar
match. Synnerligen viktigt.
– Expats är lite som husvagnssemester. Husvagnen är expatbubblan
med föreningar, evenemang, restauranger, lokala tidningar och liknande.
Det blir liksom ingen riktig husvagnssemester utan husvagn. 9
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LINNEA RASMUSSON
L INNE A KOM SOMM A R E N 2005 hem efter fyra år i Rom och efter att tidigare ha studerat ett år i Lissabon och ett i USA.
– Det som är trevligt med Rom, jämfört med Stockholm, är att ambitionsnivån är låg. Detta innebär inte att folk arbetar färre timmar (de
arbetar många fler timmar än stockholmare), men de lägger ingen vikt
vid arbetet och har ingen företagslojalitet. De sätter heller ingen ära i
att arbeta hårt, visa sig briljanta genom snabba karriärer eller geniala
lösningar, utan strävar med alla medel efter att nå en bekväm position,
vilket innebär att kunna delegera allt arbete på assistenter och samtidigt
tjäna massor av pengar.
– Detta skapar en komplicerad situation för den som kommer utifrån.
Det är nämligen svårt att göra karriär eller få sina idéer genomförda i ett
sådant system. Nepotismen blommar. Och detta av naturliga skäl. I och
med att ingen vikt läggs vid det faktiska arbetet så läggs all vikt vid personliga relationer. Efter ett första möte med italienare verkar det, för en
någorlunda trevlig person, inte svårt att att skapa dessa, men då bortser
man ifrån att italienare (speciellt syditalienare) är mycket ansvarsfulla.
Mot sina släktingar. Om man då inte gifter in sig i en italiensk familj med
rätta kontakter, så har man ingen italienare som är ansvarsfull mot en
som ser till att man gör karriär och får ett bekvämt jobb.
– Man kan också ha flera persone di fiducia – personer som man kan
lita på – ytliga vänner som har positioner som underlättar livet för en.
Det är inte svårt att få en sådan personkontakt, men den skaffar inte
jobb, utan underlättar kontakter med myndigheter och folk som säljer
saker till ett bra pris och kan ge råd om den pålitligaste tandläkaren.
– Dessa saker är nyckeln till det italienska samhället och det tar lång tid
att lära sig. Dessutom är det svårare med kontakter för någon som kommer
utifrån (vare sig det är från en annan stad eller ett annat land). Svårast har
de från länder utanför EU. De kallas extracommunitari – utomunionare – vilket är ett populärt ord för alla icke-välkomna fattiga invandrare.
– Med nepotism kommer korruption och total avsaknad av solidaritet. Det gör att det romerska samhället är kompetitivt och aggressivt,
såväl i trafiken som i mataffärskön.
– Men det finns även trevliga saker. Romarna lägger ner sin energi på
att vila, umgås med vänner och familj och äta gott. Från juni till och med
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oktober tillbringar de all ledig tid på stranden under ett parasoll. Vattnet
nära Rom är inte rent, så ofta badar de inte, men de ligger där i badkläder
och pratar med sina vänner, skriker på sina barn och spelar något bollspel. Under veckorna tycker de om att dricka en liten öl efter jobbet med
små tilltugg eller att gå och äta en pizza. Kontorsromare (alla de som
åker vespa och har kostym) brukar äta en andra frukost på baren – en
cappuccino och en cornetto, och enorma glassar konsumeras i mängd
vid glasskiosken på vägen hem. Det är med andra ord vardagslyxens huvudstad. Man tar inte någon eller något på för stort allvar och man bryr
sig inte om att oroa sig för framtiden för att göra karriär, eftersom det i
alla fall inte leder till något.
– Stockholm är Roms motsats i mycket, även om stockholmare också
är förtjusta i vardagslyx. Skillnaden är att det inte är svårt eller ens komplicerat att göra karriär här, och därför ligger utmaningen i att göra det
på ett svårt område och så snabbt som möjligt.
– Stockholmarna ser livet som en lek och vill helst vinna, för att visa
hur duktiga de är. Det är tröttsamt och stressigt. Därför är det tur att
så många romare har flyttat till Stockholm, så stämningen lättas upp.
Tyvärr orkar inte stockholmarna stanna i Rom, så det motsatta sker troligtvis aldrig.
– Att Stockholm är Roms motsats gör att det är så oändligt mycket
lättare att bo här än i Rom, eftersom allt fungerar och människor försöker vara tillmötesgående.
– Åldern är en av de obligatoriska saker som svenskarna vill ha reda
på så fort som möjligt. Andra saker är yrke och föräldrarnas yrke – något
som jag aldrig hört italienare fråga om.
– I Italien frågar de var man kommer ifrån, varför man är där, om det
är för att maten är god och solen lyser hela dagen (vilket den inte gör),
men det är retoriska frågor. De frågar så här: Du tycker om maten, eller
hur? Det är klimatet som har gjort att du har flyttat hit, eller hur? De frågar också om man saknar familjen, om det inte är jobbigt att bo så långt
borta och hur föräldrarna mår.
– Paolo (nyinflyttad pojkvän) har ännu inte kommit in i det svenska
samhället, men han har alla fördelar i Stockholm genom att vara italienare. På grund av den expansiva italienska kulturen har han lätt att ta
kontakt med stockholmarna, och dessa kontaktförsök är mycket välkomna, tack vare att han är italienare. Ingen väntar sig att han någonsin
kommer att lära sig tala perfekt svenska, eftersom inga andra italienare
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har gjort det, och därför är alla hans språkframsteg uppmuntrade och
beundrade.
– Paolo själv ser det svenska samhället som idealsamhället eftersom
allt fungerar och människan och naturen är i fokus. Staden är byggd
kring människan och naturen, vilket inte är fallet i Rom. 9

DE EUROPEISKA SPRÅKEN
INOM SV ENSK U TBIL DNING SPOL ITIK satsar man numera allt på engel-

ska, vilket gör att färre svenskar kan tyska, franska och italienska. Särskilt hårt har tyskan drabbats. Det finns en vida spridd illusion i Sverige
att alla tyskar talar engelska, särskilt affärsmän. Det stämmer bättre med
västtyskar än östtyskar som ofta är bättre på ryska. Och generellt stämmer det inte alls lika ofta som vi tror. Vi svenskar talar inte heller lika god
engelska som vi tror. Det räcker att vara med på en konferens där alla talar engelska, och jämföra amerikaner och engelsmän med svenskar och
andra utlänningar som lärt sig det i skolan.
Jag var en gång på ett möte för journalister från Östersjöregionen i
Riga. Ingen av oss hade engelska som modersmål, alla hade vi lärt oss
det. Mycket snart hade vår engelska degenererat till någon sorts kantig
pidgin. Det saknades en infödd engelsktalare som kunde sätta standard.
Och jag kom att tänka på vad prins Charles en gång sa om en värld som
han fasade för där alla talade Broken English.
Den världen hittar vi idag på många internationella konferenser.
Hemvändarnas kunskaper i de språk som vi är dåliga på, och som vi undervisar allt mindre i i Sverige, tillvaratas knappt alls.
Koncentrationen på engelska språket i Sverige har gjort svenskarna
allt mindre benägna att lära sig andra språk. I inget annat land i Europa
är man mer ovillig att lära sig fler främmande språk än i Sverige. Ytterst
få svenskar kan läsa en enkel tidningsartikel på tyska eller franska.
EU har som mål att alla invånarna ska bli trespråkiga. Denna ambition
delas av hälften av EU:s invånare, men bara av 27 procent av svenskarna,
enligt en undersökning som presenterades 21 februari 2006 på Internationella modersmålsdagen, organiserad av Unesco.
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– Svenskarna isolerar sig inom EU, bland annat genom att numera
inte lära sig språk, det som vi en gång var så bra på! säger Dag Sebastian
Ahlander. Rätt osannolikt.
– Det är jättetråkigt att vi bara kan engelska i Sverige nu, säger Annika
Ström Melin. Tänk alla trevliga språk i EU, tänk på alla konstiga delar av
dessa länder! Det är så hemskt roligt. Om man bara kan engelska, då kan
man aldrig förstå EU eller EU:s historia. Man måste ju kommunicera för
att komma riktigt nära. Det funkar inte om man bara kan engelska i Luxemburg.
Margit Wallstén talar både franska och engelska, men märkte under
sina år i Bryssel hur engelskan allt mer vann över franskan. Av de nya
EU-medlemmarna är det bara polackerna som är bra på franska. När sydeuropeerna blir i minoritet tappar franskan mark.
Författaren Annakarin Palm som ständigt arbetar med språket, som
ju författare gör, tycker att det är katastrofalt med den försämrade kunskapen i Sverige i andra europeiska språk än engelska:
– Att lära sig ett främmande språk har ju inte bara en ”nytto-aspekt”,
jag tror det är avgörande för ens personlightsutveckling. Att få andra
ord på saker, lära känna andra kulturer genom deras språk, få vidare perspektiv, det är enormt viktigt. Med ett nytt språk erövrar man nya rum i
sig själv. Jag tror inte det spelar så stor roll vilket språk man lär sig under
sin grundskole- och gymnasietid, men man borde lär sig MINST ett extra
förutom engelska. Det är en filosofisk fråga! Och bra för hjärnan.
Språkkunskaperna har försämrats i Sverige på bara en generation.
Alla svenskar, både de infödda helsvenska och de invandrade med rötter
i andra kulturer och språk, ska lära sig engelska. Det är nyckeln till världen, anses det. Men det är det inte till Europa, där har det blivit en mur.
Genom att vi koncentrerar oss så helt på engelska språket har vi
stängt dörrarna till en stor del av övriga EU. Det har samtidigt öppnat för
en amerikanisering av svenskt samhällsliv och kulturliv, som ökat ännu
mer de senaste åren. Själv blev jag medveten om omfattningen av denna
nya amerikanisering först när jag talade med svenskar som nyligen kom
hem efter några år ute i Europa, och som påpekade hur amerikaniseringen ökat. Särskilt under de år som Bush jr varit president, och samtidigt
som kritiken mot honom och USA:s politik ökat starkt.
Denna utveckling har alla varit negativa till som jag diskuterat frågan
med, oberoende av politiska åsikter. Ingen har varit negativ till USA, men
alla är kritiska mot den kulturella amerikaniseringen i Sverige som blir
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särskilt tydlig när man kommer från övriga Europa. Man är kritisk mot
den även eftersom den är ena sidan av en ökande isolering av Sverige
från Europa.
De svenskar som gick i den gamla skolan lärde sig fler europeiska
språk.
– Tack vare att jag började i skolan på fyrtiotalet fick jag lära mig lite
tyska, säger Åke Åstrand. Tyskland är vårt största grannland och vår
näst största handelspartner, efter Norge. De tyskar som kan engelska
talar en konstig engelska, alla filmer, både på teve och på bio är dubbade
till tyska. De hörs att de aldrig, eller väldigt sällan, hör hur engelska ska
låta. Därför är det tacksamt att använda sina kunskaper i tyska från den
svenska realskolan när man är i Tyskland.
– De flesta svenskar som kommer med färjan till Sassnitz tror att det
bara är att köra på med skolengelskan, även i den östra delen av Tyskland, där ingen fick tala engelska före 1990.
Inte heller välutbildade svenska forskare kan lika många språk som
förr. Roger Svensson är chef på STINT (Stiftelsen för internationalisering
av högre utbildning och forskning), vars uppgift är att stimulera unga
forskares utbyte med utlandet. De skickar ut forskare till många länder,
till hela jordklotet, men mest USA, och England. Australien har blivit populärt de senare åren. Språket slår igen ganska brutalt. Det finns tydliga
tecken på att språkkunskaperna i Sverige ger restriktioner. Man far till
länder där man kan språket. Tyska och franska är inte språk man kan arbeta på. De akademiker som reser till Frankrike är inte längre många. 9
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HEMVÄNDARNA ÄR VÅR
STÖRSTA INVANDRARGRUPP!
Några efterord av Kenneth Abrahamsson1

Tanken att be journalisten och författaren Ludvig Rasmusson och fotografen Ulla Montan att i några personliga porträtt skildra svenska hemvändare som en del i
Equalprogrammet inom Europeiska socialfonden, kan
tyckas långsökt. Är inte Equals uppdrag att verka för
att öppna gränser, förståelse och respekt mellan olika
kulturella, sociala och etniska grupper och öka mångfalden i samhälle och arbetsliv och inte att fokusera
den svenska befolkningen i sig. Vi tror dock att hemvändarnas problem kan spegla hinder och svårigheter
som gäller invandrare från både närbelägna och mer
främmande länder. Ett lands välstånd och utveckling
beror i hög grad av dess förmåga att tillvarata nya idéer
utifrån och nyttja kompetens, utbildning och kulturell
reflektion från människor med rötter i eller erfarenheter av andra länder.
Ludvig Rasmusson och Ulla Montan har medvetet valt hemvändare från Europa. Denna avgränsning
innebär både en svaghet och en styrka. Svagheten är
att vi utesluter hemvändare från mer avlägset belägna länder med kanske mer spännande berättelser. Den klassiska hemvändaren är därmed
missionären som vistats många år i Kina, i andra asiatiska länder eller i
Afrika. Diplomater och journalister är andra grupper som speglar hemvändarnas svårigheter och utmaningar om man vistas i avlägset belägna
länder. Styrkan med avgränsningen till Europa är att man tydligare kan
lyfta fram behovet av fördjupad debatt och förståelse om den interkulturella och sociala dialogen mellan olika länder och medborgare med
skilda kulturella, sociala och ekonomiska villkor inom den europeiska
gemenskapen. Det europeiska siktet motiveras också av att bokens produktion och utgivning stöds av den nationella temagruppen för lärande,
NTG-Lär inom Equal.
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Den europeiska synvändans utmaning
Ordet synvända innebär att man kan vrida sitt perspektiv och försöka att
se sig själv från ett annat håll. Synvändan som form för reflektion och betraktelse gäller även om man vill försöka förstå sin egen kultur, hembygd
och rötter. I vardagen lär vi oss att ta många saker och förhållanden för
givna. De finns där, ingjutna in vårt eget medvetande och vår bild av verkligheten. Resan är ett klassiskt redskap för synvändan. En tidig form av
lärresa var peregrinationen, som utgjorde den unge adelsmannens bildningsväg till de klassiska kulturerna, där den italienska renässanshumanismen var en referensram, det franska hovet en annan. I modernare tider
talades det ofta om gesällvandringen inom hantverket som ett sätt att fullgöra sin yrkesbildning och ta del av mästares kunskaper i andra länder.2
Under senare år har utlandsresandet nära nog exploderat i omfattning genom massturismen, ungdomars globetrottande och ökade möjligheter till utbildning och yrkesverksamhet inom och utom Europas
gränser, inte minst genom omfattande stipendie- och utbytesprogram.
En stor del av dagens lärresor har en mer social funktion och innebär
ofta att man träffar likasinnade och att man endast i ytlig form hinner
sätta sig in i den andra kulturen. Det krävs en mer långvarig utlandsvistelse för att man ska kunna tränga in i en annan kultur, dess värderingar
och sociala strukturer.
In- och utvandringens omfattning och drivkrafter
Vid sekelskiftet 1900 fanns drygt 35 000 personer i Sverige som var födda
i ett annat land.3 Den totala befolkningen uppgick till drygt fem miljoner. Idag, efter mer än hundra år, är antalet utrikes födda över 1,1 miljoner personer. Andelen utrikes födda har ökat med trettio gånger, men
den totala befolkningen har ännu inte fördubblats, utan ligger på drygt
nio miljoner. Under de fyra första årtiondena under 1900-talet bestod
invandrarströmmarna i stort sett av återinvandrade svensk-amerikaner.
Det var först under 1940 som utrikes födda började synas i invandrings1. Kenneth Abrahamsson är temaansvarig för Nationell Temagrupp för lärande, som är
ett kunskaps- och spridningsprojekt inom ramen för Equal, Europeiska socialfonden.
Se www.ntglar.se, där denna Equal-satsning som koordineras av institutionen för
arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet, beskrivs. Se även www.esf.se för att ta del
av Europeiska Socialfondens arbete i Sverige.
2. Se Abrahamsson, Kenneth (red. m.fl., 1995) Europaskolan. Svensk utbildning och det
nya Europa, Stockholm och Publica, sid. 27.
3. Se SCB-skriften Tillsammans – integration i svenska samhället. Befolknings- och välfärdsstatistik. SCB 2005.

123

statistiken. Sveriges ekonomiska tillväxt under efterkrigstiden gick hand
i hand med en ökad arbetskraftsinvandring. Även den nordiska invandringen, särskilt från Finland, fick stor betydelse. Under senare decennier
har flyktinginvandringen från Chile, Iran, Irak, Somalia och tidigare Jugoslavien varit särskilt märkbar.
Under 2005 invandrade totalt 65 229 personer till Sverige, varav 51
procent män och 49 procent kvinnor.4 Den största samlade gruppen,
nära 14 000 personer, var svenskar som återinvandrade till Sverige. Från
Norden invandrade omkring 9 350 personer, Danmark främst med omkring 4 000 invandrare. De största länderna var därefter Polen, Irak, Serbien och Montenegro, Thailand, Tyskland och Kina. Utvandringen under
samma år var 38 118 personer, men utgjordes nästan hälften av svenskar,
17 866. Svenskarna reste till Storbritannien, Norge och USA samt även till
Danmark, Finland och Spanien. De flesta av de övriga utvandrarna, varav
nära 7 000 nordbor, flyttade tillbaka till sina hemländer. Sammantaget är
hemvändarna vår största invandrargrupp.
Den stora utvandringen till Amerika under 1800-talet och den sjunkande nativiteten under början av 1900-talet innebar stora påfrestningar
för den svenska demografin. För ett sekel sedan ledde Gustav Sundbärg
den omfattande Emigrationsutredningen, som försökte klargöra varför
så många svenskar lämnade sitt fosterland. Emigrationsutredningen
utkom med ett stort antal betänkanden, bl.a. intervjuer och berättelser om enskilda människoöden. Mest känd i våra tider är dock Gustav
Sundbärg för sin skrift Det svenska folklynnet.5 Svensken beskrivs av
Sundbärg som fylld av humanitet, rättrådighet och utvecklad organisationsförmåga. Vidare kännetecknas svensken enligt Sundbärg av ett
artigt och tillmötesgående umgängessätt med goda inslag av gästfrihet.
Dessutom framhävs hos svensken ”det medfödda lifliga intresset för allt
främmande, något som står i närmaste samband med fantasifullheten i
det svenska lynnet.”6
Sundbärgs beskrivning av det svenska folklynnet står i bjärt kontrast
till de flesta av rapporterna från den statliga utredningen om etnisk diskriminering, integration och makt som leds av Masoud Kamali. Där hårdlanseras ”vi och dom”-metaforen i många olika betänkanden och delstudier.
Det postkoloniala perspektivet lyfts fram och stor uppmärksamhet ägnas åt hur institutionella och strukturella villkor i samhället bidrar till
en öppen eller dold diskriminering av invandrare.7 Huruvida Sverige
och svenskarna är bättre eller sämre än andra länder och nationaliteter
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på att tillvarata nyinflyttades kompetens låter jag vara osagt. Däremot
finns belägg för att en diskriminering av invandrare pågår, särskilt för att
bättre kunna tillvarata kompetens, utbildning och yrkesförmåga inom
vissa utbildnings- och yrkesgrupper. Jag är dock tveksam till en alltför
schablonmässig bestämning av ”vi och dom”-metaforen och begreppet
andrafiering. Det är varken entydigt vilka som är vi eller vilka som är
dom. Om ”dom-gruppen” innefattar alla utrikes födda, handlar det om en
betydande heterogenitet och spridning i fråga om bakgrundsvariabler,
som man inte kan diskutera i en klump. Man bör vara försiktig med att
använda normativt laddade sociologiska kategorier. Risken är att de kan
bli självuppfyllande profetior som förstärker istället för försvagar diskrimineringens dolda mekanismer. Varför inte pröva den kanadensiska
mosaikmetaforen istället i en tid då mångfaldsbergeppet utsatts för stark
forskarkritik. Den är mer dynamisk, öppen och spännande!
När Kamali pläderar för dagens svenska slutenhet, strukturella diskriminering och sociala utestängning, såg Gustav Sundbärg sitt Sverige
som ett öppet och gästfritt land med stort intresse för det främmande. I
vår tid ter sig Sundbärgs karakteristik som alltför svepande, ibland löjeväckande, men också underhållande. Att uttala sig om olika folkgruppers
egenskaper och nationella särdrag är något som man bör vara mycket
försiktig med. Det gäller även svenskar. Dessutom har vi ett helt annat
Sverige idag än för ett sekel sedan.
Emigrationsutredningen ägnade sig dock inte bara åt den svenska
nationalkaraktären. I ett annat betänkande beaktades frågor om återinvandringen.8 I en motion till Andra Kammaren vid 1907 års Riksdag
hemställde herr P. Pehrsson i Österby att det borde inrättas en arbetsförmedlingsanstalt utomlands. Som stöd för motionen anfördes:
Enligt uppgifter från olika håll torde det för närvarande finnas inemot en
million människor, som genom härstamning och språk tillhöra den svenska nationaliteten men som genom utflyttning från Sverige nu tillföra främ4. Siffrorna är hämtade ifrån Statistiska Meddelanden BE SM 0601 Migration 2005. In- och
utvandring och asylsökanden. SCB 2006.
5. Se Gustav Sundbärg (1911) Det svenska folklynnet. P.A. Norstedt&Söners Förlag.
6. Sundbärg (1911), sid.6.
7. Se betänkanden från Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering,
exempelvis, SOU 2005:69 Sverige inifrån. Röster om etnisk diskriminering, SOU 200637,
Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet, SOU 2006:40, Utbildningens dilemma. Demokratiska ideal och andrafierande praxis, SOU 2006:59, Arbetslivets
(o)synliga murar samt SOU 2006:60, På tröskeln till lönearbete.
8. Se Svenskarna i utlandet. Uppgifter rörande svenskarnas ställning i vissa främmande
länder; äfvensom uttalanden angående åtgärder för återinvandringen. Stockholm 1911.
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mande folk ett betydande tillskott af intellektuell och materiell kraft. Att
finna medel att hämma denna kraftspillning vore en lifsfråga för landet.
Argumentation fortsätter och betonar den nationalekonomiska betydelsen av återinvandringen.
Kunde en del av dessa landets forna söner återförvärvfas åt hemlandet,
skulle detta därigenom göra en betydande vinst. De flesta skulle framför
allt genom den vidgade kännedomen om utländska förhållanden, uppfinningar, arbetsmetoder och uppslag på olika områden bringa hemlandet ett
synnerligen värdefullt tillskott.
Den nationella retoriken och osynliggörandet av kvinnor, syns inte
bara mellan raderna utan kom också till tydligt uttryck i texten. I delbetänkandet finns ett antal resonemang om behovet av särskilda stödinsatser för återinvandringen vad gällde frågor om civilstånd, äganderätt
och rätten att återta medborgarskap. Idag finns ingen medveten hemvändarpolitik. Däremot pågår, som Ludvig Rasmusson visar i sin text,
mer eller mindre kvalificerade verksamheter att hjälpa hemvändare
att hitta hem i det nya Sverige, som de kanske inte riktigt känner efter
många år i utlandet. Ett sådant exempel är Läkare Utan Gränser. Vissa
fackförbund gör också viktiga insatser. I samband med att utrikes tjänstgöring ökat i försvaret blir hemvändarfrågorna alltmer angelägna. Även
bland forskningsfinansiärer har frågan aktualiserats under senare år.
Framgångsrika svenska forskare som lyckats i internationellt framstående miljöer måste ges möjlighet att återvända till Sverige och fullgöra
sin forskningsgärning på hemmaplan.
Det finns skäl att mer ingående analysera varför många hemvändare
erfar att de möts av ointresse när de berättar om sina erfarenheter och
reflektioner om att verka i andra länder. Är det möjligen Jantelagen som
spökar i bakgrunden och signalerar i sin diskreta charm att ”du skall inte
tro att du vet mer än vi..”? Eller är det bara brist på organisationsförmåga och nytänkande, där man ännu inte lyckats visa på hur man bättre
kan ta tillvara hemvändarnas kompetens, upptäckter och erfarenheter? I
grunden handlar detta om hur vi kan utveckla olika former av informellt
lärande. Dels är det viktigt att försöka identifiera och definiera den nya
kompetens som hemvändarna för med sig. Dels är det frågan om attitydförändring och utveckling av relationskompetens, där man på olika sätt
försöker att ta del av, förstå och stödja hemvändarnas erfarenheter. Vi
behöver därför se över de formella och informella stödformerna knutna
till arbetsliv, vardag och kultur.
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Att inte förbereda för denna situation skapar onödig stress och frustration, vilket bl.a. Ingrid Anderzén, Uppsala universitet visat på i sin
avhandling, som har specialstuderat svenskar som arbetar i utländska
företag och där familjen är medföljare.9 Det första året utomlands innebar ofta en stor omställning, frustration och i många fall negativ arbetstillfredsställelse. I vissa fall kan man tala om en kulturchock med inslag
av hjälplöshet, avsaknad av självförtroende, besvikelse, oro och sömnbesvär. Vidare visade Anderzéns studier av repatrieringsfasen oftast
upplevdes mer negativt än själva utlandstationeringen. Betydelsen av
aktiva nätverk och socialt stöd betonas i hennes studie.
Det är också en erfarenhet som delas av flera av de personer som
Ludvig Rasmusson intervjuat. Det är lätt att se hemvändarna som ett
lyxproblem när man diskuterar invandring och återinvandring. Ofta har
de en god utbildning och har bedrivit en kvalificerad yrkesverksamhet
och bär på viktiga kunskaper och erfarenheter. Därmed kanske de borde
klara sig själva i större omfattning. Förvisso kan inte hemvändarna prioriteras före de sociala, psykiska och traumatiska problem som många
flyktingar och asylsökande bär med sig. De kan heller inte utgöra någon
kärntrupp för den svenska integrationspolitiken. Om detta synsätt dock
leder till att de helt negligeras, skapas stora kompetensförluster för individer, företag och offentliga verksamhet och för samhället i stort.
Det är vår förhoppning att skriften Hemvändarna ska ge några tankeställare och utmana möjligheterna att bättre ta tillvarata den kompetens
och den reflektion som utvecklats när svenskar har varit yrkesverksamma eller varit verksamma i andra länder. Därigenom kan vi också lära
oss att bättre förstå hur vi kan tillvara kompetens, yrkeskunnande och
socialt engagemang från utlandsfödda personer. Till sist finns det skäl
att understryka att Hemvändarna också kan ses i ett barn- och ungdomsperspektiv. När hela familjer flyttar omkring på vår jord handlar det inte
bara om att skapa möjligheter att tillvarata kompetens och yrkeskunnande från förvärvsarbetande föräldrar. I lika hög grad finns anledning
att verka för att barn och ungdomar som återvänder från andra länder
tas emot på ett positivt och stödjande sätt. Det är också en utmaning
som ställer krav på lärande, omställning och nytänkande. 9

9. Se Ingrid Anderzén (1998) The internationalization of work: Psychophysiological predictors of adjustment to foreign assignment. Karolinska institutet.
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