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Abstract 

This thesis examines how different persons origin from Eritrea express their diasporic belonging 

in Sweden and how this appears in their stories about their former homeland. This has been done 

by five qualitative interviews that has been processed using a narrative analysis. The diasporic 

belonging is operationalized to the three diaspora indicators; Dispersion, Homeland Orientation 

and Boundary-Maintenance. These indicators help us to understand the persons dispersions in the 

transnational social field and different levels of long-distance nationalism in their homeland 

orientated positions. The result shows that the diasporic belonging differs depending on self-

perceived events and stories among people of the Eritrean diaspora in Sweden. The narratives in 

the study discern different beliefs about religion and political participation in the direction to 

Eritrea, which indicates that the Eritrean diaspora in Sweden is dynamic and multifaceted.  

 

Keywords: Diaspora, Eritrean diaspora, Eritreans in Sweden, diasporic belonging, narrative 

analysis, transnationalism, long-distance nationalism, Eritrea       

 

Wordcount: 24.995 

 



iii 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ........................................................................................................................... 5 

1.1 Syfte och frågeställningar ........................................................................................ 9 

1.2 Disposition ............................................................................................................... 9 

1.3  Tidigare forskningsperspektiv om diaspora med rötter i Afrikas horn ................. 10 

2. Metodologisk diskussion ............................................................................................... 15 

2.1 Forskningsdesign.................................................................................................... 15 

2.2 Diasporiska berättelser för att beskriva diaspora som fall ..................................... 16 

2.3 Intervju som metod ................................................................................................ 17 

2.3.1 Intervjuns social konstruktivistiska ståndpunkt utifrån nypositivismen och 

romantiken .................................................................................................... 18 

2.4 Intervjusituationen .................................................................................................. 19 

2.5 Urval ....................................................................................................................... 20 

2.6 Material .................................................................................................................. 21 

2.7 Narrativet som verktyg ........................................................................................... 22 

2.8 Operationalisering .................................................................................................. 24 

2.9 Etiska överväganden .............................................................................................. 24 

3. Teori ................................................................................................................................ 26 

3.1 Transnationalism .................................................................................................... 26 

3.2 Diaspora ................................................................................................................. 27 

3.3 Diasporabegreppets tre huvudprinciper ................................................................. 28 

3.4 Två perspektiv inom diasporaforskning ................................................................. 30 

3.4.1 Det Idealistiska offerperspektivet ................................................................. 31 

3.4.2 Socialkonstruktivistiskt perspektiv ................................................................ 32 

3.5 Diasporagruppens gränsöverskridande medborgarskap ......................................... 32 

3.6 Diaspora och nationalism på långdistans ............................................................... 34 

3.6.1  Nationalism och den föreställda gemenskapen ........................................... 36 

4. Landet vid havet ............................................................................................................ 37 

4.1 Eritrea, från koloni till självständighet ................................................................... 37 

4.2 Den nationella tjänstegörningen ............................................................................. 39 

4.3 Den eritreanska diasporan i världen ....................................................................... 41 

5. Analys ............................................................................................................................. 44 

5.1 Migrationsberättelsen, erfarenheter av spridning ................................................... 44 



iv 

 

5.1.1 Sammanfattning ........................................................................................... 49 

5.2 Det forna hemlandet i berättelsen och utmaningen från det nya ........................... 49 

5.2.1 Sammanfattning ........................................................................................... 55 

5.3 Den diasporiska identiteten i interaktionen mellan länder .................................... 55 

5.3.1 Sammanfattning ........................................................................................... 61 

5.4 Idealiserandet av det forna hemlandet ................................................................... 61 

5.4.1 Sammanfattning ........................................................................................... 67 

6. Slutsatser ........................................................................................................................ 69 

7. Referenslista .................................................................................................................. 72 

8. Appendix. ....................................................................................................................... 77 

Appendix 1. Intervjuguide .............................................................................................. 77 

  



5 

 

1. Inledning 

Mohammad var nio år när han kom till Sverige. Hans pappas liv var hotat på grund av att han 

var soldat och ”ganska frispråkig av sig”. Den enda utvägen för att ha livet i behåll vara att fly 

sitt land, på en kamels rygg över gränsen från Eritrea in i Sudan och vidare mot Medelhavet. 

”Som barn kommer man väl ihåg det roliga, jag minns att kamelerna och det där var ganska 

kul, men nu när man tänker efter så insåg man ju inte den allvarsamma situationen”.  

 

Tesfay föddes i Sudan 1996, när han var sju år flyttade han hem till Eritrea med sin mamma. 

Men under sina år i Eritrea blev längtan efter pappa allt större, Tesfays pappa hade lämnat Sudan 

och flyttat till Sverige när bara var sju månader gammal. ”Jag hade alltid en längtan efter 

pappa, jag hade ju nästan aldrig träffat honom”. Tesfay var elva år när han bestämde sig, med 

uppfattningen att västvärlden är mycket grönare än den ”andra sidan” där han kom från. Han 

sätter sig på ett flygplan och ger sig av för att återförenas med sin pappa i Sverige. ”När jag 

emigrerade till Sverige så var jag inte någon flykting jag var anhörighetsinvandrare eftersom 

jag skulle återförenas med pappa. Det var inga personligabekymmer. Jag fick flyga tillskillnad 

från andra, tack och lov, jag är väldigt tacksam för det”.  

 

Senait är född och uppvuxen i Sverige. Hennes föräldrar flydde från självständighetskriget mot 

Etiopien, ett krig som hennes pappa till en början var med och stred i för ett självständigt Eritrea. 

Sent 1980-tal gifter sig Senaits föräldrar i Sudan och flyttar vidare till Sverige där Senait föds. 

”Vi har inte en jättestor familj i Sverige, jag har växt upp med andra eritreaner som jag har 

trott varit min släkt men egentligen inte haft något blodsband till. … Jag har till exempel växt 

upp med att grannpojken är min kusin och blivit tillsagd att ni ska ta hand om varandra ”  

 

När Ella var sex år knackade ett par soldater på familjens dörr, de var där för att hämta hennes 

pappa. Ellas pappa var handelsman i Eritrea och hade försökt att undvika 

militärtjänstegörningen. Ella växer därefter upp utan sin pappa tills familjen får höra att han 

lyckats fly från militären och tagit sig via Sudan till Sverige. ”Han hade flytt och först efter 

flera år så försökte vi via laglig väg komma till Sverige”. Efter en lång process med att söka 

utresetillstånd från Eritrea fick de beskedet att de inte fick lämna landet. “Så slutligen sa de att 

vi, barnen, inte fick lämna landet men min mamma fick åka om hon ville”. 

 



6 

 

Sophia har levt hela sitt liv i Saudiarabien, hennes föräldrar flydde från Eritrea i ung ålder på 

grund av självständighetskriget, innan Eritrea blev ett självständigt land. Sophia och hennes 

familj är religiösa och hängivna protestanter. För hennes föräldrar var det inte något alternativ 

att stanna i Eritrea utan en av deras sista utvägar var att lämna landet för Saudiarabien. “Min 

familj är protestanter och det är inte tillåtet i Eritrea, inte ens i Saudiarabien eftersom de har 

ju ingen religionsfrihet där”. Nu har hon bott i Sverige sedan 2014, ”Jag var 21 när jag flyttade 

till Sverige. ... jag flyttade till Sverige eftersom livet var tufft i Saudiarabien”.   

 

Berättelser är en stor del av vår vardag. Vi får berättelser till oss genom nyheterna som berättas 

via nyhetssändningar eller flödet som vi följer i våra sociala mediekanaler. Berättelser blir till 

historier som underhåller vi använder oss av dem när vi socialiserar och skapar gemenskaper, 

men vi lär oss också genom dem. Idag anser vissa forskare att individer kan förstås som 

narrativa varelser snarare än rationella aktörer som samhällsvetare länge hävdat att vi är 

(Robertson 2018, s.219). Det är utifrån berättelserna, och historierna som vi berättar och får 

berättade för oss, som vi skapar vår förståelse och uppfattning om samhället. Det är genom detta 

våra situationer i det politiska och kulturella landskapet bekräftas. Berättandet om våra platser 

och tillhörigheter uppkommer dock inte i ett politiskt vakuum, utan meningarna skapas och kan 

alltid kopplas till ett sammanhang av olika maktkonstellationer (Robertson 2018, s.219).  Vilka 

framträder i narrativen i där sociala konstruktioner binds ihop och förmedlas i en historia. 

Narrativen blir på det sättet centrala och har förmågan att representera en kollektiv identitet, 

men det behöver inte vara en beskrivning om hur det faktiskt är (Johansson 2005, s.223). 

 

Migration har de senaste åren varit en av de främst debatterade frågorna politiskt i Sverige och 

den Europeiska Unionen (EU), framförallt när det gäller mottagande och etablering. Det är lätt 

att se migranter som en grupp med ett gemensamt ursprung från det globala syd, och vistelsen 

i det globala nord kan uppfattas som tillfällig. När det i självaverket är en global social 

omvandling, i rörelse bort från nationalstaters gränser till rörelser över gränser i den 

transnationella sfären (Castles 2003, s.30). Dagens migration skapar nya möjligheter, frågan 

om hur olika migrantgrupper kan bidra till utveckling och fattigdomsbekämpning i sin 

ursprungsländer blir alltmer relevant. Idag överstiger exempelvis ekonomiska remitteringar, 

(pengar som migranter skickar hem till släkt och vänner i utvecklingsländer) det totala 

internationella biståndet. Det blir således alltmer aktuellt att se hur dessa gruppers hela 

erfarenheter och samlade kompetens som inbringats i sina nya hemländer kan komma 

ursprungsländerna tillgodo. Migrantgrupper kan således tillskrivas ha en viktig roll i post-
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konfliktländer och för överföring av kunskap mellan sina länder, det vill säga sitt nya hemland 

och sitt ursprungsland (Olsson 2016, s.17). Det går dock inte att anta att dessa migrantgrupper 

som utgör diasporor är homogena grupper och kan ses som representanter för samtliga 

migranter från ett land (Olsson 2016, s.60). Utan en måste utgå från att människor har olikartade 

inställningar till sitt ursprung. Denna uppsats kommer att kartlägga fem personer inställning till 

sitt ursprungsland, Eritrea. Den primära inriktningen är att studera deras uppfattningar och 

förhållning till sitt ursprung och Eritrea som stat.     

 

Eritrea anses vara ett av världens mest slutna länder och uppfattas som en stark regim med en 

auktoritär ledare i form av Isaias Afwerki som har suttit vid makten sedan självständigheten 

från Etiopien år 1993 (Utrikespolitiska Institutet, 2018). Den auktoritära regimens kontroll har 

skapat stora flyktingströmmar från Eritrea. Landet räknas som ett av de mest diasporiska i 

världen, då det uppskattas att en tredjedel av befolkningen bor utomlands och en tredjedel av 

statsbudgeten kommer från ekonomiska remitteringar (Hirt & Mohammad 2018, s.234). 

 

Den 9 juli 2018 tillkännagav Etiopien och Eritrea att gränskriget som rasade mellan de båda 

länderna åren 1998 till 2000 var över. De afrikanska grannländerna har under hösten 2018 

arbetat för att normalisera sina relationer till varandra, relationer som under de senaste 20 åren 

har varit spända med återkommande konflikter. Avgörande steg togs under hösten 2018, där 

bland annat en tidigare omstridd gränsövergång återöppnades den 11 september.  Det har även 

undertecknats ett avtal för att förstärka vapenvilan mellan länderna (Utrikespolitiska Institutet, 

2018). 

 

Samtidigt skapar globaliseringen nya möjligheter för människor med migrationsbakgrund att 

bevara relationer till hemlandet, däribland genom transnationella nätverk. I Eritreas fall har 

diasporagrupper i Europa sedan självständigheten från Etiopien ansetts var patriotiska med 

tidvis starka band till den eritreanska staten. Vilket generat att diasporan betalar en procentuell 

skatt till staten för att stärka den statliga välfärden i hemlandet. Detta har i sin tur skapat ett 

statligt beroende för staten då diasporan har verkat som en statlig inkomstkälla (Laakso, 2014, 

s.2).  

 

De upptinade relationerna mellan Eritrea och Etiopien skapar nya möjligheter till utveckling av 

dem båda, men framförallt skapar det hopp om stabilitet. Eritrea har en stor befolkning som bor 

utanför landet, vilken kan inneha resurser i form av kunskap och kapital som saknas i landet. 
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Med detta i åtanke kan den eritreanska diasporan komma den eritreanska staten till gagn om 

man exempelvis ser möjligheten att utveckla landets ekonomi. Läget som har uppstått skapar 

ett nytt stigberoende där den eritreanska diasporan kan få en ny, men framförallt ta en aktiv roll 

i utvecklingen av sitt ursprungsland.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur eritreaner bosatta i Sverige ger uttryck för sin 

diasporiska tillhörighet genom sina vardagliga berättelser och upplevelser från sitt 

ursprungsland. Mer specifikt kommer studien att fokusera på det forna hemlandets betydelse 

för upprätthållandet av diasporisk identitet bland unga människor som bor i Sverige med 

eritreanskt ursprung. Den centrala frågeställningen kretsar kring vilka tillhörighetsreferenser 

som går att urskilja om olika förhållningsätt till sitt ursprung och hur dessa i relation till varandra 

kan uppfattas som hemlandsorienterade.    

   

 

• Hur beskrivs migrationsberättelsen med rörelse över statsgränser och 

utmaningar inför ankomsten till Sverige? 

• Vilken betydelse har det forna hemlandet Eritrea för eritreaner i Sverige och vilja 

motsättningar kan skönjas i berättelsen om hemlandet? 

• Hur förhåller sig Eritreaner till sin diasporiska identitet i termer av interaktion 

och dubbelförankring mellan Eritrea och Sverige? 

• Hur framställs bilden på hemlandet av eritreaner och vilka splittringslinjer kan 

skönjas i berättelsen?  

 

1.2 Disposition  

Uppsatsen är indelad i sex huvudkapitel, i nästföljande delkapitel kommer tidigare forskning 

att diskuteras som berör uppsatsens huvudämne diaspora. Det andra huvudkapitlet utgörs av en 

metodologisk diskussion, där uppsatsens metodologiska val och tillvägagångsätt diskuteras 

kritiskt i relation till alternativa vägval. I kapitel tre presenteras det teoretiska ramverket som 

ligger till grund för att genomföra en narrativanalys av det insamlade materialet. Den teoretiska 

inriktningen rör diaspora som begrepp och hur detta uppfattas och gör uttryck i det 

transnationella fältet. Kapitel fyra avhandlar en bakgrundsbeskrivning om Eritrea för att skapa 

ett sammanhang om det forna hemlandet för den diasporiska tillhörigheten. I det femte kapitlet 

presenteras uppsatsens huvudempiri vilken baseras på fem kvalitativa intervjuer med personer 

som har sitt ursprung i Eritrea. Slutligen så besvaras uppsatsens frågeställningar i kapitel sex, 

som även innehåller en avslutande diskussion rörande förslag på vidare forskning och 

personliga reflektioner.    
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1.3  Tidigare forskningsperspektiv om diaspora med rötter i Afrikas horn 

Historiskt är diasporabegreppet anknutet till religion men under senare år har det utvecklats via 

migrationsstudier till att bli mer inkluderande för andra gruppsammansättningar. När diaspora 

begreppet idag refereras så åsyftas det innefatta och beskriva processer som drivs av 

samhörighet kring kollektiva föreställningar om att tillhöra en särskild etnisk grupp eller ett 

gemensamt ursprung i ett annat land (Olsson, 2016, s.8). Diasporabegreppet har därmed 

utvecklats till att betraktas som att gruppen har en triadisk relation till sitt ursprungssamhälle 

samtidigt som gruppen har en relation till det samhälle som den är bosatta och uppträder i. 

Diaspora begreppets centrala byggstenar blir sålunda sociala nätverk, social mobilisering av 

människor och engagemang samt transnationalism med den triadiska relationen till två nationer 

(Olsson, 2016, s.48).  

 

Liisa Laakso och Petri Hautaniemi (2014) behandlar ämnet diaspora, utveckling och peace-

making i antologin Diasporas, Development and Peacemaking in the Horn of Africa. 

Utgångspunkten för antologins forskningskapitel är Afrikas horns olika diasporor och dess 

inverkan på fredsbyggande och utveckling av hemländerna. Diaspora ses som en transnationell 

organisering för ökad politisk handlingskraft mot att nå utveckling i sina hemländer. Den 

transnationella organiseringen i form av diaspora gynnas av globaliseringsprocesser och spelar 

en allt större roll i de olika stadierna av inbördeskrig och fredsbyggande samt 

utvecklingsaktiviteter i hemländerna. Med detta antagande diskuterar de olika författarna i 

antologin det faktum att diasporor har blivit globala styrkor. Vilka formar interaktion och 

interna beroenden mellan länder och regioner, som beroende vart en enskild diaspora är 

lokaliserade även skapar interaktion över de kontinentala gränserna. 

 

Liisa Laakso utvecklar förståelsen av diasporas möjlighet till påverkan i riktning mot deras 

ursprungsländer framförallt i fredsbyggandeinsatser i artikeln Diaspora and multi-level 

governance for peace (2014). Laakso visar uppmärksamhet till att diasporagrupper har blivit en 

alltmer relevant aktör i det internationella beslutsfattandet då diasporaanalys utvidgar 

aktörsperspektiv och utmanar de accepterade begreppen om politiskt territorium och kulturella 

tillhörigheter utifrån vår globala kontext. Laakso kritiserar samtidigt att, vad hon kallar 

mainstream, forskningslitteratur inom framförallt internationella relationer (IR) tar alltför liten 

om ens någon hänsyn till diasporas effekter när det handlar om deras kapacitet att stödja 

fredsbyggande insatser eller fortsatt krigsföring samt möjligheter till att påverka den allmänna 
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opinionen i sina ursprungsländer. Diasporaforskning inriktas istället oftast till ekonomiska 

aspekter som arbetsmarknad, brain-drain problematik och remitteringar av kompetens eller 

investeringar för utveckling (Laakso 2014, s.13).  

 

I IR forskning tycks även den mesta forskningen kring konflikter fokusera till Mary Kaldor’s 

New Wars (1999) teoretiserande vilket innebär att motiven och effekter av konflikter idag är 

komplexa för att analyseras utifrån det klassiska bipolära-systemet där två stormakter agera 

rationellt utifrån ett nollsummespel. Dagens konflikter och krig kan istället ses som icke-

territoriella nätverkskrig vilka allierar sig med gränsöverskridande resursnätverk, som är 

sändare av olika typer av resurser och finansiella medel. Vilket gör att konflikter och diasporor 

verkar i samma transnationella fält, med risk att diasporagrupper kan erbjuda support direkt och 

indirekt genom exempelvis ekonomiska remitteringar och sakkunskap till sina ursprungsländers 

konflikthärdar vilka kan gynna en part i området (Laakso 2014, s.13). I utvecklingssammanhang 

representerar diasporagrupper civilsamhället både i perspektivet av exempelvis det land som 

sänder biståndet samt det land som är mottagare. Institutioner inom EU (Europeiska Unionen) 

och UNDP (United Nations Development Programme) ser ett värde i att arbeta med 

diasporagrupper då de i tolkas som en tvåvägs aktör med kännedom och kontakter i både sändar- 

och mottagningsländerna. Diasporagrupper har kunskaper om lokala kontexterna vilket gör dem 

extra relevanta att arbeta med utvecklingsinsatser då värdet även ligger i att de har kunskap och 

förståelse för ansvar och transparens inom utvecklingsarbeten som västerländska stater och 

institutioner kräver. Samtidigt kan traditionella och politiska åsikter från representanter i en 

diaspora hamna i konflikt med biståndsgivarnas strategier för utvecklingen av deras 

ursprungsländer, vilket kan ge samarbetet negativa effekter (Laakso 2014, s.18–19).       

 

Jolle Demmers ansats i artikeln Diaspora and conflict; locality, long-distance nationalism, and 

delocalisation of conflict dynamics (2002) är visserligen ett perspektiv av konfliktstudier och 

en diasporagrupps roll som aktör i inomstatliga konflikter. Artikeln är likväl relevant för denna 

uppsatsens forskningsingång då Demmers utgångspunkt är att undersöka hur diasporas 

organiserar sig och förhåller sig till sina ursprungsländer inom det transnationella fältet. 

Ingången till dagens konflikter hämtar Demmers likt Liisa Laakso från Mary Kaldors teori om 

New Wars, och motiverar vidare att dagens konflikter utspelas mellan olika etniska eller 

politiska rörelser och grupper inom en stat. Vilket leder till stor spridning av krigsflyktingar, 

som i sin tur producerar diasporaorganiseringar och engagemang i det transnationella för att 

organisera externt stöd till den lokala konflikten (Demmers 2002, s.87–88). En av 
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anledningarna som lyfts fram till varför diasporagrupper är en stark transnationell aktör i 

relationen till sitt ursprungsland är framförallt dess triadiska förhållande av att vara globalt 

spridna i territoriellt avgränsade stater med olika kontexter som sedermera knyts samman i det 

transnationella av en identitet som är knuten till ett gemensamt ursprung och förflutet (Ibid. 89). 

Detta innebär att det finns flöden av kulturella och politiska idéer inom en diaspora som i 

grunden inte behöver vara homogena, utan de många utgångarna från lokalt spridda kontexter 

förenas i det gemensamma ursprunget och lojaliteten för detta, vilket Demmers hänvisar till en 

form av långdistans-nationalism. En föreställning om sitt ursprung och hemland som utifrån 

individens upplevelser och nya lokala kontexter kan uppfattas annorlunda och sålunda bringa 

olika attityder och beteende till det (Demmers. s.91, 93–95).        

 

Genom att använda transformationer som analytiskt ramverk, utifrån den eritreanska 

statsbyggnadskontexten från slutet av självständighetskriget till slutet av det gränskrig som 

utspelade sig mellan Eritrea och Etiopien. Samt de däremellan första, vad som beskrivs som, 

fredliga åren av självständighet försöker Khalid Koser i sin artikel From refugees to 

transnational communities? (2002) förklara den eritreanska diasporans, med fokus till 

diasporamiljöerna Tyskland och Storbritannien, identitetsutvecklingen och övergången från 

flyktinggemenskap till att utgöra en del av mer stabila transnationella samhällen. Koser kommer 

utifrån intervjuer och studiet av utvecklingen i Eritrea fram till att det under 1990-talet varit tre 

viktiga processer i denna övergång. Den första förklaras till framväxten av beslutet att inte 

återvända och lämna den nyvunna säkerheten och tryggheten likt utbildning i värdländerna. En 

andra är det faktum att förbindelserna mellan värdländer i Europa och ursprungslandet Eritrea 

efter självständigheten fördjupades, vilket i sin tur genererat nya transnationella identiteter.  

 

Slutligen beskriver Koser i sin artikel, att en avgörande process till att få eritreaner återvände 

till Eritrea efter självständigheten år 1991, var att den eritreanska staten lyckades 

institutionalisera sina nationella diasporamiljöer runt om i världen i staten (Kosher 2002, s.149–

152). Däribland att de hade rättigheten att rösta i valet om självständighet 1993 samt hade en 

ställning vilket kan beskrivas som en remissinstans under framskrivandet av landets 

konstitution, vilken ratificerades 1997 (Koser 2002, s.145). Khalid Koser poängterar dock att 

även om en kan dra generella slutsatser utifrån hans studie så bör en ha i absolut åtanke att inte 

alla Eritreaner skapar det som han beskriver en ny transnationell identitet mellan värdland och 

ursprungsland då detta oftast motiveras av släktskap, sociala skyldigheter och ens status i 

ursprungslandet. Koser gör således en högst relevant poängtering av att alla inte tillskriver sig 



13 

 

denna identitet, vilket kan bero på att en inte har större delen av sin släkt kvar i Eritrea eller i 

självaverket inte känner sig politiskt inkluderad i den eritreanska statens institutionaliserande 

då den oftast visat sig baseras på det styrandepartiets politiska ideologi (Koser. s.149–152).  

 

Khalid Koser (2002) publicerade sin artikel två år efter gränskriget med Etiopien hade nått 

vapenvila och lyfter i slutet att den Eritreanska staten nått ytterligare en ny transformations 

process i hur statens relation och strategiutveckling till sin diaspora skulle bildas. Två vägar 

nämns där den ena är en avsiktlig avlägsning eller en än mer central och involverande ställnings 

gentemot sin transnationella befolkning i återuppbyggandet och utvecklingen av landet. Koser 

(2002) påpekar även att flerpartsval i Eritrea kan resultera i en ny regering som lockar mindre 

stöd bland eritreaner i diasporan, vilket således skulle reducera de kopplingar som fanns mellan 

staten och diasporan under 1990-talet (Koser 2002, s.152).  

 

Nicole Hirt och Abdulkader Saleh Mohammad studerar i viss mån Kosers avslutande 

frågeställningar och diskuterar hur statens relation till diasporan har utvecklats efter gränskriget 

i sin artikel: By way of patriotism, coercion, or instrumentalization: how the Eritrean regime 

makes use of the diaspora to stabilize its rule” (2018). Det studerade fallet visar enligt dem hur 

en auktoritär regim kan hålla sig kvar vid makten. Genom att utnyttja sin diasporas patriotism 

och känslor av personliga skyldigheter för det som de engång lämnade, samt ansvar för sina 

släktingar och bekanta som är kvar i Eritrea. Hirt och Mohammad beskriver således att den 

eritreanska regimen drar nytta av de transnationella strukturerna för att utnyttja sin diaspora i 

andra länder för direkta materiella vinster. Den auktoritära regimen i Eritrea kan således inte 

längre förklaras vara territoriell utan har i takt med migrationen från landet och framväxten av 

en eritreansk diaspora blivit transnationell. Artikeln bygger på en operationalisering av 

Gerschweski’s teori gällande hur auktoritära stater kan upprätthålla sin makt och sitt styre 

genom att utnyttja sin diasporiska befolknings patriotiska känslor. Analysen utgörs således av 

tre stabilitets pelare; legitimitets tro, repression och ömsesidiga förstärkningsprocesser vilket 

kan ses som en form av samverkan mellan den eritreanska regimen och dess diaspora (Hirt & 

Mohammad 2018, s.234).  

 

Utifrån stabilitets pelarna blir Hirts och Mohammads främsta slutsatser att den eritreanska 

regimen följt en konstant väg i sitt härskande för att finna legitimitet genom diskursen av att 

framställa en internationell amerikansk ledd konspiration och ett permanent krigstillstånd med 

Etiopien, som landets främsta hot. Samtidigt har den eritreanska regimen enligt författarna hittat 
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kreativa lösningar på landets migrationsproblematik för att ständigt finna ingångar till 

materiella vinningar, däribland ekonomiska remitteringar. Samtidigt som de lyckats vinna 

legitimitet genom att etablera pro statliga diasporamiljöer i demokratiska samhällen där 

eritreanska flyktingar kan organisera sig och engagera sig för landets självständighet (Hirt & 

Mohammad 2018, s.243).        

 

Mahid Abdile undersöker i sin artikel The Somali diaspora in conflict and peacebuilding: the 

peace initiative programme, den somaliska diasporans roll och möjlighet till att aktiv bidra som 

aktör i fredsbyggandet och samhällsutvecklingen i Somalia. Den somaliska disporan har i 

debatten om freds- och samhällsbyggande arbete i landet både betraktats utifrån positiva 

aspekter med potential till att verka som en bidragsgivare av finansiella medel och kompetens. 

Samtidigt som den av andra i utvecklingsdebatten tolkats utifrån negativa aspekter framförallt 

att de bidrar med destabiliseringsfaktor, då ekonomiska remitteringar riskerar att upprätthålla 

motsättningarna i det somaliska klan samhället samt det faktum att vissa det råder en 

radikaliseringsproblematik inom vissa delar av den somaliska diasporan (Abdile, 2014, s.77).  

 

Mahid Abdiles ingång till diasporaforskningen fokuserar även på det hemlandsorienterade 

kriteriet och problematiken av generationsväxling i diasporan. Att den äldre generationen 

känner sig ansvariga för att den yngre generationen i diasporan anammat västerländska 

värderingar vilka ökar avståndet till deras ursprungliga klan identiteter och somaliska kulturer. 

Samtidigt beskriver den yngre generationen i diasporan sig som ”in-betweens”, vilket kan tolkas 

som en identitetskonflikt, då de inte känner sig fullt accepterade varken i värdlandet eller 

ursprungslandet (Abdile, 2014, s.82, 93). Skillnaden mellan generationerna i den somaliska 

diasporan påverkar även typen av engagemang till Somalia. Abdiles förklara att det fortfarande 

råder en stark klanidentitet bland den äldre generationen vilket medför att de inriktar och 

grundar sina hjälpinsatser utifrån sin tillhörighet i det somaliska klan samhället. Den yngre 

generationen i diasporan känner dock inte samma starka kopplingar till en specifik klan, utan 

identifierar sig mer generellt med nationen Somalia och som somalier. Vilket gör att deras 

engagemang och insatser mot ursprungslandet inriktas mer generellt till vad som kan uppfattas 

som kapacitets uppbyggande av staten och Somalia som nation (Abdile, 2014, s.82–84).   
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2. Metodologisk diskussion  

Denna uppsats bygger på en kvalitativ forskningsmetod, som använder semistrukturerade 

intervjuer, vilket utgör den huvudsakliga datainsamlingstekniken. I detta kapitel kommer jag 

att beskriva uppsatsens huvudsakliga tillvägagångssätt i utformningen av forskningen samt 

angreppsättet till att samla in material med hjälp av intervjuer och hur detta material kan och 

bör tolkas utifrån etiska hänsynstaganden till narrativ. Kapitlet ska i huvudsak ses som en 

diskussion med syfte att ge läsaren så god inblick som möjligt för det studerade fallet och de 

begränsningar samt dilemman som motiverar ytterligare material för att höja uppsatsen 

vetenskapliga noggrannhet.   

 

2.1 Forskningsdesign  

Studien har en kvalitativ design då den har för avsikt att undersöka diasporiska berättelser från 

personer med eritreanskt ursprung i Sverige, när det gäller struktur, förhållningssätt samt 

relationer och möjligheter eller initiativ till Eritrea.  Studien har därmed i avsikt att söka svar 

om hur aktiv diasporagruppen är i samhällsutveckling, dels i Sverige, men framförallt i Eritrea. 

Uppsatsen är även ämnad att vara kvalitativ eftersom studien som genomförs ska kunna visa 

och förklara nya uppfattningar om hur diasporagrupper verkar för och i transnationella 

förbindelser, i syfte till politiskt engagemang i ursprungslandet. Därigenom lämpar sig den 

kvalitativa designen, då studien ska föra fram djupare teoretisk insikt för begreppet diaspora 

och relationen till den specifika diasporans ursprung och möjligheter till inflytande.    

 

Den kvalitativa metoden kommer att bidra med svar på de inledningsvis ställda frågorna men 

samtidigt skapa möjlighet till att rendera nya uppgifter av de personer som intervjuas vilket inte 

skulle ske genom en alternativ kvantitativ metoddesign (Esaiasson et.al. 2012, s.253–254). En 

kvalitativ metoddesign är även behjälplig till att urskilja det väsentliga när det gäller både 

intervjustudiet samt det sekundära materialet som används för att få ett fördjupat ingångsvärde 

i studien (Esaiasson et.al. 2012, s.210). 

 

Uppsatsens frågeställningar är av ontologiskkaraktär vilket rör frågor om vad som finns inom 

det sociala tingets art och natur. Det primära i ett ontologiskt sammanhang är såvida om sociala 

ting kan eller ska uppfattas som sociala verkligheter, eller om de i självaverket bör anses vara 

konstruktioner som bygger på aktörers handlingar och uppfattningar. Konstruktivism är likt 
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objektivism en ontologisk ståndpunkt. Tillskillnad från objektivismen utgår konstruktivismen 

från att det sociala består av händelser som ständigt befinner sig i rörelse och ändras utifrån de 

människor och aktörer som befinner sig inom dem. Det är således inte organisationsstrukturens 

kontrakt som styr den sociala verkligheten utan snarare människorna som befinner sig inom den 

(Bryman 2011, s.37–38). Utifrån uppsatsens forskningsperspektiv presenteras en social 

verklighet som utgörs av diasporamedlemmars uppfattningar om deras ursprung till Eritrea samt 

uppfattningar om det politiska läget i landet. Genom detta perspektiv har uppsatsen som ansats 

att visa på olika uppfattningar vilka kan förklaras av sociala konstruktioner som skiftar mellan 

individernas olika upplevelser, det vill säga kontexter. De sociala konstruktionerna som lyfts 

fram i uppsatsens intervjustudie kommer sedermera ligga till grund för att finna förklaringar av 

den uppfattade verkligheten och konstruktioner av den.  

 

Mats Alvesson och Dan Kärreman (2012) uppmuntrar till en teoretiskansats, som benämns 

abduktion där empiri och teori samspelar för att nå en löpande problematisering av det studerade 

fenomenet i tre steg. Detta görs genom att använda en etablerad teori som problematiseras med 

ett empiriskt fenomen för att slutligen ompröva och utveckla den teoretiska utgångspunkten för 

att finna nya förklaringar. I denna uppsats innebär det att teori om diasporagrupper och 

organisering problematiseras mot det empiriska materialet som bygger på intervjuer med 

individers som har sitt ursprung i Eritrea och lever i Sverige uppfattar och relaterar till sitt 

ursprung. Uppsatsens syfte är att undersöka detta vilket gör att ett abduktivt angreppsätt av det 

teoretiska och empiriska materialet blir nyckfullt då en kan förvänta sig olika uppfattningar om 

den eritreanska staten vilka baseras på en socialt konstruerad verklighet. Detta innebär att 

utgångspunkten den konstruktivistiskstudie som uppsatsen grundas i får en abduktiv ansats, 

snarare än en induktiv, då den undersöker och utvecklar den teoretiska förklaringen av ett socialt 

konstruerat fenomen, eritreansk diaspora, i den specifika lokaliteten som utgörs av Sverige.  

                

2.2 Diasporiska berättelser för att beskriva diaspora som fall 

Den huvudsakliga uppsatsdesignen är av fallstudiekaraktär. Detta eftersom en form av 

diasporaorganisering undersöks. Då den eritreanska diasporan är ett fall av diasporor och 

Sverige är ett fall av värdland som sammanvävs i den transnationella förbindelsen av Eritrea 

som ursprungsland. Med ett större uppsatsomfång skulle studien kunna ges en större omfattning 

med att undersöka flera värdländer i Europa med en aktiv eritreansk diaspora. En sådan studie 

skulle också kunna visa hur en större europeisk diaspora samverkar med varandra mellan de 
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olika värdländerna i ett större transnationellt socialt fält, för att bilda en större opinion. En sådan 

studie skulle även kunna designas som en fler-fallstudie, förutsatt att varje enskild eritreansk 

diaspora i Europa inte generaliseras till att avse en enhet som det tidigare visade exemplet. Utan 

istället verka som enskilda analysenheter för att analysera och kartlägga om de har olika 

inriktningar och strategier i sin förhållning och påverkan till ursprungslandet Eritrea. Likt detta 

exempel skulle även en större studie kunna undersöka flera diasporor med olika nationaliteter 

för att utforska skillnader i deras organiseringar eller förhållningsätt till sina hemländer.  

     

Uppsatsens fall baseras på en empiri som baseras på intervjuer. I insamlingen av dessa handlar 

det om att under lämna utrymme för att respondenterna ges tid till att berätta det som de vill få 

sagt samt att en som forskare lägger lika stor vikt under samtalet vid sådant som kan tyckas 

sekundärt. Under studiens intervjufas bör en ställa sig kritisk till befintliga sekundära uppgifter 

som tas med in i samtalet. Istället bör en förvärva egna representativa exempel från 

respondenternas berättelser för att sedan systematisera materialet med objektivitet, för att 

förvärva en bättre översikt av problemet. Slutsatserna i studien stödjer sig därefter på ett 

grundligt material som stärker studiens evidens och återspeglar den studerade berättelsen. Detta 

skapar nya insikter och sammanhang för en diasporas transnationella förbindelser, som är 

grunden för uppsatsens fallstudie (Robben, 2012 s.52).  

 

2.3 Intervju som metod 

Den huvudsakliga metoden för att samla in det empiriska materialet sker som tidigare nämnt 

genom en intervjustudie. I en intervjustudie står forskaren inför många val och vägskäl, 

exempelvis om en ska välja att intervjua en respondent åtgången eller istället genomföra 

fokusgruppintervjuer. Fokusgruppintervjuers syfte är att skapa dialog emellan respondenterna 

genom att ställa relativt öppna frågor (Bryman, 2011, s.206). Eftersom uppsatsens syfte 

anspelar till personliga berättelser så kommer intervjuerna att genomföra enskilt. Det är även 

viktigt att beakta vilken typ av intervjuguide som används. I studien används en 

semistrukturerad intervjuguide. Den semistrukturerade intervjumetoden lämpar sig eftersom 

frågeställningarna kan uppfattas vara allmänt utformade samtidigt som det finns gott om 

utrymme för respondenten att lyfta fram egna perspektiv och frågeställningar som är 

försummade i intervjuguiden. Detta skapar utrymme för att intervjuaren kan ställa ytterligare 

frågor i uppföljnings- eller fördjupningssyfte (Bryman, 2011 s.415). En semistrukturerad 

intervjuguide har också ambitionen att öka interaktionen mellan intervjuaren och respondenten, 
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vilket skapar en högre dynamik och förtroendeingivelse. Den främsta styrkan i att använda sig 

av en semistrukturerad intervjuguide i denna studie är att det finns en rad förutbestämda teman 

och intervjufrågor. Vilket ökar validiteten i uppsatsens analys eftersom samtliga respondenter 

har svarat på liknande frågor.   

 

Ett alternativ till den semistrukturerade inriktningen hade varit en ostrukturerad intervjumetod, 

vilket innebär att intervjuaren enbart har listade övergripande frågor. Frågeställningarna 

kommer då att skilja sig mellan de olika intervjufallen, i form av ordningsföljd och 

formuleringar (Bryman, 2011, s.415). Den ostrukturerade inriktningen leder till att 

respondenten formar intervjun och pratar om företeelser och samband som hen tycker är viktigt 

för att beskriva sin upplevda verklighet. Detta kan vara nyckfullt för en uppsats som har i syfte 

att utveckla teoretiska begrepp.  

 

I båda intervjuinriktningarna som beskrivs här ovan läggs det stor vikt på att forskaren ska verka 

som en god intervjuare med fokus på att etablera ett förtroendefullt samtal. Detta innebär att det 

måste skapas tillit mellan respondent och forskare för att få de mest kärnfulla och 

evidensbaserade svaren.  Som intervjuare bör en även tänka en extra gång på hur frågorna ställs 

så att dem inte blir vägledande utan lämnas öppna för fri tolkning av respondenten. Det är inte 

forskarens syfte att förtolka respondentens verklighet utan tvärtom, då syftet är att ha en 

kvalitativ intervju inriktad på en grupps specifika livsberättelse och upplevelser snarare än 

specifika företeelser (Bryman, 2011, s.417). 

2.3.1 Intervjuns social konstruktivistiska ståndpunkt utifrån nypositivismen och 

romantiken 

Kopplat till diskussionen om intervjuinriktningar lyfter Alvesson och Kärreman (2012) att det 

finns två dominerande ståndpunkter i fråga om intervjuer. För den första ståndpunkten, 

nypositivistiska, ses intervjun som ett verktyg med hjälp av vilket en uppnår sanningen om 

verkligheten genom att följa ett forskningsprotokoll, för att få reaktioner från respondenten. 

Den andra beskriv som den romantiska ståndpunkten och syftar till en mer utpräglad mänsklig 

interaktion som försöker etablera ett förhållande baserat på tillit och engagemang mellan 

intervjuaren och respondenten. På så vis försöker en utforska respondentens upplevda 

verklighet som baseras av olika innebörder, idéer, avsikter och känslor. Sammantaget leder den 

romantiska ståndpunkten till ett djupare och mer fullständigt grepp om de aspekter av 

respondentens liv som är mest intressanta att förstå (Alvesson & Kärreman 2012, s.123–124).  
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Utifrån Alvesson och Kärremans beskrivningar av de olika ståndpunkterna, motiverar att 

uppsatsens intervjustudie eftersträvar den romantiska attityden, benämningen romantisk må låta 

förskönande och idealiserande. Faktum är att jag eftersträvar att just höra om intervjupersoners 

tankar om idéer och känslor, vilka beror på och är kopplade till upplevelser som innan ett 

intervjutillfälle är omöjliga att förutse. Intervjuerna ska ta hänsyn till respondenternas egna 

livskontexter och det finns inga rätta svar som ligger i linje inom det social konstruktivistiska 

perspektivet. En nypositivistisk inställning skulle i min mening skapa en inlåsningseffekt och 

förbiseende av respondenternas egna kontexter, då den typen av intervju utgår från ett mer 

statiskt frågeformulär. I uppsatsens intervjufall finns även den tongivande aspekten av att jag 

som forskare är en outsider till det studerade forskningsfältets sociala strukturer och processer, 

intervjupersonerna har erfarenheter om en upplevd verklighet som för mig är okänd.  

 

För att nå förståelse i intervjusammanhangen krävs ett förarbete som inriktas på kvalitativ 

textanalys av tidigare forskning kring diasporabegreppet och diasporans roll i hemlandets 

utveckling. Detta för att ha stor förståelse för det teoretiska ramverket som avser förklara 

intervjustudiens material.      

 

2.4 Intervjusituationen  

För att etablera förtroendefulla samtal har jag under insamlandet av intervjuerna försökt att hålla 

en aktiv dialog med respondenterna där jag informerat om studiens syfte och upplägget av 

intervjun i förväg. Denna dialog har framförallt förts via mejl- och smskontakt, men också i 

vissa fall genom korta telefonsamtal för att bygga en tillit mellan varandra. Intervjuerna har 

varit helt frivilliga och samtliga respondenter har getts information om att de inspelade 

intervjuerna behandlas anonymt och konfidentiellt av mig som forskare. Det har även varit 

viktigt från min sida att informera om att respondenterna har rätten att inte känna sig tvungna 

till att svara på specifika frågor om så skulle vara fallet. Majoriteten av intervjuerna 

genomfördes på svenska, förutom en. Där respondenten önskade att genomföra intervjun på 

engelska, med hänvisning till att hen kände sig säkrare i språket samt för att kunna uttrycka sig 

bättre. Denna intervjun har sedan i analysstadiet översatts till svenska utifrån transkriberingen 

som var på engelska. Översättningen har gjorts för att skapa ett bättre sammanhang i relation 

till de andra presenterade citaten. Eftersom den narrativa analysen kräver både tid för avlyssning 
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och inläsning av det insamlade materialet, så anser jag att detta inte skapar några risker för 

misstolkningar i återgivelsen.  

 

Majoriteten av intervjuerna har genomförts via telefon eller Skype, en situation som jag från en 

början var kritisk till eftersom min ambition har varit att skapa en god relation med 

respondenterna. Denna farhåga visade sig dock inte vara ett problem under intervjustudiens 

gång då mina reflektioner är att syftet av studien tydligt framgått samt förarbetet med att hålla 

en aktiv dialog före varje intervjutillfälle skapat goda förutsättningar till att etablera trovärdiga 

och öppna samtal under varje enskild intervju. 

 

2.5 Urval 

Inledningsvis så riktade sig urvalet att finna respondenter till studien genom att kontakta 

eritreanska föreningar i Sverige, vilket ligger i linje med strategin av ett målinriktat urval då jag 

valde föreningar och organisationer på premissen från det studerade fallet med koppling till 

studiens teori (Bryman 2011, 393). Då responsen om deltagande var sval ändrades snabbt 

strategin till att vända sig mot mitt egna kontaktnät för att hitta kopplingar till forskningsfältet. 

Urvalet baseras på så vis av en kedja av olika kontaktnät med slumpmässiga ingångar med en 

uppmuntrad snöbollseffekt, även kallad nätverksprincip (Johansson 2005, s.264).  

 

Resultatet av urvalet har jag fått av tre, vad jag kallar, ingångskontakter vilka känner någon som 

känner någon och så vidare. Detta innebär att urvalet fortfarande är målinriktat men med en 

högre grad av slumpmässighet, vilket lett till att respondenterna i studien till stor del är helt 

oberoende av varandra och spridda över hela Sverige. Urvalstekniken uppmuntrade till att nå 

bredare ingångar och resulterade i att jag har intervjuat personer med olika bakgrundskontexter 

som beskrivs i det kommande kapitelavsnittet 2.5 Material. Jag uppskattar att mitt urval 

resulterade i en bättre spridning än den inledande strategin som hade omfattat en lägre grad av 

slump.  En lägre slumpmässighet hade riskerat att bara visa en bild av röster från den eritreanska 

diasporan i Sverige då huvudfokus var föreningar. Utifrån detta kan en anta att människor som 

är verksamma i föreningar har en hög grad av socialisering till varandra gällande tankar och 

värderingar, vilket hade skapat ett mer ensidigt empiriskt material för studien.   

 

Ingångspunkten för studien vara att ha en öppen inställning för ålder, vilket visade sig vara en 

inlåsning. Väl när snöbollseffekten var igång i urvalsprocessen visade det sig att intresset för 
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att ställa upp i intervjustudie var större bland unga samt att dessa var enklare att söka kontakt 

med. Studien har därmed avgränsats till att representera fem unga personer röster med ursprung 

i Eritrea. Avgränsningen till att det empiriska materialet enbart innefattar denna grupp skapar 

en styrka för uppsatsens reliabilitet eftersom samtliga respondenter återfinns inom samma 

åldersspann. Vilket tillsammans med uppsatsens begreppsvaliditet av att alla respondenter har 

ursprung och upplevelser från Eritrea, skapar en god resultatsvalidet för uppsatsens slutsats då 

den bygger på avgränsade empiriska resultat från unga människors upplevelser (Essaiasson et.al 

2012 s.61–63).      

 

2.6 Material 

Uppsatsen drivs i huvudsak av tre typer av material det primära är som tidigare nämnts fokuserat 

till materialinsamling via intervjuer och därigenom insamlandet av egen konstruerad empiri. 

Totalt har fem intervjuer genomförts där valet av respondenter har skett genom ett slumpmässigt 

urval med personer som har en skiftande bakgrund. Den skiftande bakgrunden gäller framförallt 

termer av tid och hur migrationen från Eritrea skedde. Två av respondenterna beskriver 

migrationen från Eritrea som en sista utväg. En av respondenterna migrerade till Sverige under 

mer ordnade former då personens ena förälder redan bodde i Sverige, vilket utgör ett fall av 

anhörighetsinvandring. En respondent i intervjustudien har bakgrunden av att vara född och 

uppvuxen i Sverige med föräldrar som migrerade i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, 

det vill säga tiden strax innan Eritrea blev självständigt. Slutligen, är en av respondenterna född 

och uppvuxen i Saudiarabien av eritreanska föräldrar, men bor numera i Sverige.  

 

Materialet som inhämtats med hjälp av intervjustudien bör inte ses som representativt då antalet 

fall av fem observationer minskar studiens generaliserbarhet. Respondenternas olika karaktär 

visar dock på en styrka av att studien tangerar flera olika aspekter och perspektiv som finns 

inom gruppen. Därmed ger uppsatsen inte bara en entydig röst från den eritreanska diasporan i 

Sverige, utan flera röster som visar på olika sociala, etniska och migrationsbakgrundsmässiga 

aspekter som finns representerade inom diasporan i Sverige.   

 

För att styrka uppsatsens primära material och öka validiteten för studien studeras även två typer 

av sekundär empiri. Den första typen av sekundära empiri är antologier och rapporter som 

avhandlar lägesbild och händelseutveckling i Eritrea, samt tidigare forskning inom uppsatsens 

ämnesfält om diaspora och transnationalism. En rapport producerad av FNs mänskliga 
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rättigheters kommission i Eritrea studeras också i denna kategori av material då den 

representerar djupgående intervjuer med eritreaner som i majoritet bor utanför landets 

statsgränser. Den tidigare forskningen och FN rapporten ska ses som tillförlitliga källor då 

framförallt FN utgör en internationell accepterad institution. Materialet används i syfte till att 

styrka uppsatsens huvudempiri och på så sätt öka forskningens validitet och reliabilitet.  

 

Slutligen studeras olika typer av cyberspacemedium där den globala eritreanska diasporan är 

aktiv. Materialet motiveras med att vi människor tillbringar alltmer tid online och matas med 

information, som både producerar och reproducerar våra egna tankar och värderingar till den 

verklighet som vi lever i. I uppsatsens fall är detta material som påverkar individer i den 

eritreanska diasporans uppfattningar av den eritreanska staten, vilket slutligen kan påverka ens 

relationer och initiativ till den. Detta studeras framförallt för att få en bättre kunskap och insikt 

i personernas historia och utmaningar och kan tolkas ha syftet inläsning om fallet.  

       

2.7 Narrativet som verktyg 

För att analysera det insamlade intervjumaterialet har jag omvandlat samtliga till text med hjälp 

av transkribering, utifrån transkriberingarna har jag sedan identifierat ---- teman som alla är 

grundade och berörs i det insamlade materialet. Den huvudsakliga analysmetoden som används 

i uppsatsen är narrativ analys. Eftersom uppsatsens intresse ligger i historien som blivit berättad 

och innebörden av vad de upplevda händelserna har inneburit för intervjupersonernas 

uppfattningar och relationer till Eritrea och sin ställning till att leva i diasporan. Fokus för att 

analysera intervjuerna är att förstå intervjupersonernas perspektiv snarare än objektiva fakta, då 

personen i fråga berättar om sina eller sin familjs upplevelser utifrån sina diskurser. Den 

narrativa analysen i uppsatsen är således ett tillvägagångsätt i analysen av den insamlade 

kvalitativa empirin, som strävar efter att betona de diskurser som studiens intervjupersoner 

använder för att beskriva uppfattningar av händelser och upplevda situationer (Bryman 2011, 

s.532).  

 

Att använda framträdande narrativ från insamlade material kan ses som ett tillvägagångsätt i 

analysen där tonvikten läggs vid hur människor beskriver sina liv samt händelser som har 

påverkat dem. Därmed kommer uppsatsens analys att rikta stort fokus till de berättelser som jag 

har fått berättade för mig samt respekt för den sensitiva betydelsen av det. Uppsatsens 

intervjumaterial representerar som helhet fem olika narrativ vilka gemensamt kan kategoriseras 
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in i och förklara betydelser av 1; kopplingar mellan intervjupersonernas beskrivningar av sitt 

förflutna, nuvarande situation och framtid, 2; upplevelser av sin roll i dessa skeenden, 3; de 

berättelser som de konstruerar och skapar om detta, 4; sammanhangets betydelse för det som 

sker och ens egen roll i det (Bryman 2011, s.527). De fyra förklarande bestånds betydelserna 

kommer i analysen att konkretiseras till att beskriva narrativens handlingar och värderingar. Där 

beståndsdel ett och två avser att beskriva handling och beståndsdel tre och fyra beskriver således 

narrativens värderingar.  

 

Struktureringen i en narrativanalys kan ta olika steg beroende på vilka dimensioner en är 

intresserad av i berättelsen. Två centrala dimensioner som analysen av det producerade 

intervjumaterialet kan fästas vid är helhet kontra kategori och innehåll kontra form (Johansson, 

2005, s.288). Dimensionerna är vägledare i de narrativa berättelserna, för att få svar på sina 

inledande frågeställningar i relation till läsningen av sitt transkriberade material inför analysen. 

Utifrån de tidigare nämnda dimensionerna kan en narrativ inläsning av materialet ta fyra 

riktningar, dessa inriktningar bör dock inte ses som helgjutna sanningar (Johansson 2005, 

s.288).  Utan min narrativa analys kommer innehålla en blandning mellan berättelsernas 

kategorier och dess olika innehåll, det vill säga vad som förmedlas och hur det förmedlas. För 

att strukturera upp analysen krävs således ett analysschema som presenteras i 2.8 

operationalisering. Syftet i analysen är att finna gemensamma teman som avhandlats under 

intervjuerna och hur respondenternas tankar och inställningar till dem stämmer överens eller 

skiljer sig samt vad detta i så fall kan bero på. På så sätt söker jag efter underliggande kausala 

förklaringsmönster utifrån olika upplevda kontexter som anspelar på förhållningsätt och 

uppfattningar till sitt ursprung. Narrativet som lyfts fram i uppsatsens analyskapitel kommer 

därmed att vara flerstämmigt, vilket innebär att ett specifikt tema analyseras utifrån flera 

individers upplevelser och intryck.   

 

Analysmetoden som kopplas till mitt analysschema är baserad på en tematiskanalys, vilket 

innebär att tyngden kommer att läggas vid vad som sägs (Bryman 2011, s.527). Med min 

socialkonstruktivistiska epistemologi kommer den tematiska narrativa analysen att sträva efter 

att identifiera mönster som är socialt producerade och därmed skapar en konstruktion av 

individers föreställningar (Braun & Clark 2006, s.8). Den tematiska analysmodellen i uppsatsen 

strävar således till att beskriva respondenternas upplevda verklighet. För att sedermera skapa 

belägg för att förklara dem utifrån det teoretiska ramverket genom att se mönster av möjliga 

kausala samband. 
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2.8 Operationalisering 

Teoretiska begrepp för uppsatsen är framförallt diaspora, transnationalism och nationalism.  

Operationaliseringen i uppsatsen baseras på Roger Brubakers (2005) etablerade diasporamodell 

som innehåller tre kriterium; Spridning, som syftar till flytten från ett ursprungsland oberoende 

av om den är påtvingad eller frivillig; Hemlandsorientering, som innebär att immigranter 

tenderar att idealisera om det forna hemlandet, samt skapa en gemensam vilja om att återvandra; 

Gränsbevarande, vilket syftar till upprätthållandet av en etnisk och kulturell identitet inom den 

diasporiska gemenskapen.  

 

Tematiseringen av intervjuerna skönjer fyra analysteman som analyskapitlet kommer att 

behandla enskilt. Den fokuserade tematiska uppdelningen är indelad i 1, Migrationsberättelsen; 

2, Det forna hemlandets betydelse; 3, Den diasporiska identiteten; 4, Idealiserande om det forna 

hemlandet. De fyra analystemana kommer sedan i analysen att viktas mot diasporamodellens 

tre bärande kriterier med hjälp av de narrativa verktygen handling och värdering.   

 

2.9 Etiska överväganden 

I uppsatsen intervjustudie har forskningsetiska principer tagits i beaktning för att inte ”blotta” 

respondenter och ställa dem inför oanade konsekvenser av sitt deltagande. Därför måste 

forskningsdesignen som helhet beakta de etiska principer som finns. De grundläggande etiska 

principerna som måste beaktas i sin helhet mot studiens respondenter rör framförallt; 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Till dessa krävs även hänsyn till att 

informerar de berörda personerna om uppsatsens syfte. Att det råder ett samtyckeskrav vilket 

innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Slutligen att de uppgifter 

som samlas in ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och att de uppgifter som 

samlas in berörande enskilda personer endast får användas för forskningens syfte (Bryman, 

2011, s.132). Samtliga respondenter har ställt upp helt frivilligt.  

 

Att tänka på forskningsetiska aspekter i en studie av narrativkaraktär är av yttersta vikt då 

ansatsen är att förmedla verklighetens berättelser där en som forskare måste röra sig över fält 

som inte tillhör en själv, utan någon annan (Robertson 2018, s.245). Frågan om att vara forskare 

med tillgång till det studerade fältet, av att exempelvis tillhöra samma sociala klass eller 

bakgrund det vill säga vara insider, måste tas i beaktning. Det handlar om maktstrukturer som 
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kan ligga mellan forskare och respondent, vilket riskerar att påverka de kvalitativa samtals 

intervjuer som produceras. I mitt fall handlar om att jag mot det som studeras kan betraktas som 

en outsider, vilken innebär att jag kommer från en helt annan bakgrund med andra upplevda 

verkligheter. Samtliga namn i uppsatsens intervjucitat är ersätta av pseudonymer.    

 

Rollen som outsider till mitt forskningsfält medförde också en problematik rörande tillgången 

till kontaktnät och sedermera motivera personer att ställa upp för en intervju. Under uppsatsens 

gång har jag sökt och varit i kontakt med flera som inte kunnat eller velat ställa upp. Detta är 

en fråga som jag även diskuterat med en av mina respondenter, som hjälpte mig genom att vara 

ingångskontakt.  

 

Jag tror att å ena sidan handlar det mycket om lojalitet för sitt land eftersom många i 

västvärlden smutskastar Eritrea. Och å andra sidan, vad är intentionerna och vad ska 

det användas för. Men det är framförallt lojaliteten till landet och sitt folk. Men 

samtidigt kan det finnas en rädsla som påverkar, om jag pratar ut om hur jag upplever 

situationen hur kommer det påverka mig, framförallt om jag vill åka tillbaka. Man har 

ju hört historier ryktesvägen. Eritreaner visar mycket stolthet för sitt land och sitt folk 

och det är oftast en gemenskap som man gärna vill hålla fast vid. 
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3. Teori 

Varje människa väntas identifiera sig med och tillhöra en nationalstat. För migranter innebär 

det att de förväntas, helst så snabbt som möjligt, flytta sin lojalitet och identifiering till det nya 

hemlandet. Men många upprätthåller sin solidaritet till sitt ursprung och skapar en identitet och 

gemenskap som inte fullt ut går att hänvisa till en specifik nationalstat. Istället skapas nya flöden 

mellan, det som i migrationsforskning kallas, sändande och mottagande länder vilka avser 

människors ursprungsland och nya hemland (Gustafson, 2007, s.17–18). Detta skapar nya 

sociala rum i ett transnationellt fält som Nina Glick Schiller benämner det transnationella 

sociala fältet. Ett perspektiv som kommer att fördjupas ytterligare i detta kapitel. Inom det 

transnationella sociala fältet organiseras diasporor med mer eller mindre kontakt och solidaritet 

till sina ursprungsländer vilket leder till att medlemmar kan betraktas som mer eller mindre 

gränsöverskridande. Diaspora ska enligt mig ses som en del i det transnationella sociala rummet 

och detta perspektiv fördjupas ytterligare med Roger Brubakers (2005) diasporadefinition. 

Slutligen kan diaspora medlemmar vara mer eller mindre gränsöverskridande samt identifiera 

sig i enlighet med en nationalstats skapade normer, detta skapar en typ av 

långdistansnationalism vilket kommer att fördjupas med hjälp av Benedikt Andersons filosofi 

av en föreställd gemenskap. Men för att sätta allt i sitt sammanhang inleds den teoretiska 

diskussionen i detta kapitel med den generellare ingången av transnationalism och synen på 

migration. 

 

3.1 Transnationalism  

Dagens samhälle kan ses som en myriad av utbyten, relationer och interaktioner mellan 

människor som sker till följd av den ökad reella rörligheten i världen. Sammanfattat är denna 

rörlighet och de interaktioner som skapas grundbultarna i transnationalismens teori vilken 

innebär breda multinoder som sammanlänkar människor och institutioner över nationalstaters 

gränser. Detta sker till stor del genom den ständigt utvecklade kommunikativa tekniken som 

skapar nya strukturer och möjligheter till sociala samt ekonomiska samspel (Holton, 2005, 

s.295). Transnationella aktiviteter och relationer utspelas idag i en värld som är starkt påverkat 

av gränsöverskridande globala processer som gör att individer, grupper, organisationer, företag 

och inte minst staters globala medvetenhet för sitt sammanhang ökar. Eftersom de idag 

sammanlänkas i en högre grad av rumsligt utsträckande och därmed påverkas av rumsligt 

avlägsna händelser och aktörer, vilket skapar sammanband mellan forskningsfälten 



27 

 

transnationalism och globalisering, med skillnaden att transnationalismen intresserar sig för det 

som uppstår som en följd av globala social, politiska, kulturella och ekonomiska processer som 

exempelvis internationell migration skapar (Gustafson, 2007 s.17–18).      

   

Transnationella samhällen och diasporor har historiskt skapats genom förändringar och 

motsättningar på lokala platser vilket har följts av flykt och spridning av en tidigare lokalt 

bunden population, till nya platser långt från vad som tidigare utgjorde deras ”hem”. Diaspora 

grupper skapar idag nya sociokulturer både på den globala nivån men även på det nya lokala 

där diaspora aktiviteter skapar nya kulturer genom etablerandet i de nya samhällena (Al-Ali 

2002, s.4-6). Mycket av forskningens semantik fokuserar och utgår från platsberoendet och ens 

tillhörighet till ett samhälle. Innebörden i begreppen transnationella samhällen och diaspora 

skiljer sig i sak inte från varandra. Då de båda terminologierna används i grunden för att 

redogöra för samhällen utan närhet till det geografiska ursprunget. Dessa samhällen byggs inte 

på de geografiska premisserna av en plats utan istället på en rad sociala och symboliska band 

som tillsammans förbinder etniska, religiösa och professionella diasporor med varandra. 

 

En del forskare påstår att det har skett en universalisering av framförallt betydelsen av begreppet 

diaspora under de senaste årtiondena. Utgångspunkten för användningen av begreppet avsåg 

förr tvångsmigration och spridning, till att idag även beteckna migrationsgrupper med andra 

avsikter som arbets-, handels- och näringslivsdiasporor jämsides med den mer traditionella 

användningen som flyktingdiaspora. I klassisk mening grundas diaspora begreppet i 

uppfattningen till återvändandet till ett föreställt eller ursprungsland. Medens detta i 

postmodernistisk migrationsforskning ses som en sidoeffekt då en diaspora i dag har fler 

transnationella kopplingar, i vad Nina Glick Schiller (2005) hänvisar till det transnationella 

sociala fältet.           

 

3.2 Diaspora 

Ordet diaspora’s har sin historiska bakgrund i det grekiska språket och ordet diaspeirein, vilket 

i vid mening betyder ”förskingring”. Det var även grekerna som började använda begreppet i 

den grekiska ursprungsöversättningen av nya testamentet för att beskriva judiska- och kristna 

grupper, som lämnat det bibliska historiska landet för att leva geografiskt kringspridda i exil. 

Det historiska och bibliska användandet av begreppet kan således förklara att diaspora till en 

början kom att ge uttryck för att till mestadels beskriva religiösa minoritetsgrupper som, levde 
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kringspridda utanför sitt religiösa geografiska ursprung (Olsson, 2007, s.44). Idag kan en dock 

se att det har skett en förnyelse kring användandet av begreppet. Framförallt i internationell 

samhällsvetenskaplig forskning där det sedan 1990-talet tillskrivits alltfler 

användningsområden för att exempelvis beskriva konstruktioner av identitet, social gemenskap 

och mellanstatliga relationer. I forskningen används allt som oftast diasporabegreppet för att 

förklara en grupps skapade gemenskap, vilka lever och verkar utanför det självupplevda 

ursprungslandet där den gemensamma migrationshistorian på ett eller annat vis har en stor 

betydelse (Olsson, 2007 s.12; 46).  Sociologen Robert Cohen utgår i sin bok Global diasporas: 

an introduction från att diaspora oftast är ett begrepp som tillämpats för att avhandla migration 

och kolonialisering, vilket i många fall innebär kollektiva katastrofer som grundas i exempelvis 

tvångsförflyttningar, folkmord och landsflykt (Cohen, 2001, s, ix). Robert Cohen lyfter även 

fram globaliseringens processer som en betydelsefull del i de senare årens utveckling av 

diaspora bildande. Då det skapats nya förutsättningar för att upprätthålla sociala transnationella 

band samtidigt som det finns möjligheter att ha en förankring på flera platser samtidigt. Detta 

gör att diaspora kan gestaltas tvärsigenom, vad vi känner som hårda nationella gränser, för att 

ha flertalet bosättningsländer istället för ett förutbestämt (Cohen, 2001, s.157). 

 

3.3 Diasporabegreppets tre huvudprinciper 

Rogers Brubaker (2005) diskuterar i sin text The “diaspora” diaspora, begreppets utveckling 

och problematiken med begreppet, att det råder skilda uppfattningar om vad som kan och bör 

innefattas i begreppet samtidigt som det blir allt mer aktuellt och refererat till. Diasporagrupper 

har idag olika funktioner där vissa ses som en diaspora då det från sitt nya hemland, värdland i 

diasporasammanhang, har ett fortsatt aktivt politiskdeltagande för sitt ursprungsland, hemland i 

diasporasammanhang. Andra grupper som refereras som diaspora är arbetsmigranter som i stor 

utsträckning vidmakthåller sociala och emotionella band till sitt ursprung, men diaspora 

begreppet tillskrivs idag även till transnationellt sociala grupper och rörelser som förenas i en 

fråga.    

  

Brubaker (2005) diskuterar vidare hur begreppet har utvecklats och operationaliserar tre 

grundkriterier som han anser att begreppet bör och ska omfatta. Det första kriteriet 

är spridning (dispersion), vilket innebär att en grupp av människor med gemensamt ursprung är 

spridda över statsgränser. Det andra kriteriet innebär att alla i en diaspora refererar till ett och 

samma hemland (Homeland Orientation), vilket inte är beroende av att infatta en stat utan 
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snarare en nation likt, Palestina, Kurdistan eller Tamilska folkgruppen på Sri Lanka. Det tredje 

och sista kriteriet är upprätthållande av gränser (Boundary-Maintenance), vilket Brubaker 

utvecklar som en kollektiv identitetsskillnad kontra värdlandets samhälle. De två första 

kriterierna är allmänna och etablerade kriterier i forskarsammanhang, medens det tredje är mer 

omdiskuterat och kan räknas som Rogers Brubakers huvudsakliga bidrag till forskningen 

om diaspora då det allt oftare inkluderas i begreppet.   

  

Spridningskriteriet anses vara det mest accepterade och tydligaste kriteriet. Begreppet kan 

i diasporasammanhang uppkomma genom en strikt påtvingande rörlighet eller traumatiserande 

över geografiska rum som korsar statsgränser eller sker inom staten. Spridnings kriteriet är dock 

inte universellt då det inom begreppsdebatten av vissa anses att en grupp enbart kan betraktas 

som diaspora om det är en etnisk sammanslutning som är delad av statsgränser. Vilket innebär 

att nationella etniska grupper bosatta utanför dess etnonationella ursprungsland utgör en 

diaspora (Brubaker, 2005, s.5).    

  

Det hemlands orienterade kriteriet innebär att en diasporagrupp har en stark uppfattning och 

orientering om sitt ursprung som hänförs till en lokal geografi, ett hemland, som uttrycker 

värdesättande identitet och lojalitet mot sitt hemland och dess folk. Kriteriet kan 

operationaliseras till att det finns en kollektiv myt om ett hemland vilket kan ses som 

förfädernas hemland där ens rötter finns, ett idealt hem vilket man engång vill eller ska 

återvända till. En ytterligare uppfattning om kriteriet är att det råder ett gemensamt engagemang 

för att upprätthålla eller restaurera sitt hemlands säkerhet och välstånd, genom att agera som en 

solidarisk och identitetsskapande ställföreträdare (Brubaker, 2005, s.5)   

  

Roger Brubaker sista kriterium, upprätthållandet av gränser tillika gränsbevarande, innebär att 

en diasporagrupp behåller en kulturell identitet som från värdsamhällets perspektiv kan ses som 

främmande, vilket John A. Armstrong konkretiserar till att en diaspora är något mer än en 

samling personer som särskiljer sig av en särskild karaktär, exempelvis med avvikande 

efternamn som skotskanamn i Wisconsin. En diaspora kan i självaverket ses som ett separat 

samhälle likt ett kvasi-samhälle med en större politiskkontext (Armstrong, 1976, s.393–394).    

   

I självaverket upprätthåller en diaspora gränser genom att avsiktligt motstå 

exempelvis assimilering eller former av självsegregering. Gränser blir i sammanhanget 

avgörande för att en grupp ska kunna kalla sig för diaspora, en särskiljande gemenskap, vilken 
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är sammansatt på premisser av sociala relationer med en distinkt känsla av solidaritet som skär 

över statliga gränser till medlemmar i andra stater och skapar en transnationell gemenskap. 

Upprätthållandet av gränser för en diaspora ska dock inte ses som en fast punkt som ständigt 

finns där, utan dess utformning och relation är generationsberoende och i ständig förändring 

(Brubaker, 2005, s.6–7).    

  

När vi diskuterar begreppet diaspora är det enkelt att låsa in sig i begrepp som tillhörighet och 

plats. En diasporagrupp har som Brubaker visar en tydlig tillhörighet som en identifierar och 

solidariserar sig med och för. Detta betyder dock inte att en kan prata om en diaspora som en 

homogen grupp likt att migrantgrupper i grunden består av individer och därmed bör betraktas 

som heterogena grupperingar med en rad olika egenskaper och förhållningssätt. Likt är det med 

begreppet diaspora, att en grupp inte behöver utgöra en tydlig enhet, utan i självaverket bör 

begreppet betraktas som ett förhållningssätt. Förhållningssättet innebär att en grupp av samma 

etnicitet eller identifiering förhåller sig till sin omgivning utifrån bakomliggande premisser som 

politiska, sociala och- eller kulturella (Brubaker, 2005). Begreppet diaspora ska således inte 

blandas samman med ett begrepp som “groupism”, att en stark gruppsammansättning styr 

handlandet. Utan en diaspora bör istället betraktas som ett förhållningssätt till en grupp där den 

individuella lojaliteten och solidariteten för sin etniska grupptillhörighet är avgörande. 

Samtidigt som man agerar medborgare i ett samhälle utanför sitt ursprungssamhälle. 

 

3.4 Två perspektiv inom diasporaforskning  

Det finns en bred uppsättning teoretiska ramverk och modeller som ger möjlighet att studera 

begreppet diaspora genom olika analytiska ingångar och tolkningar, där begreppet skapar olika 

betydelser. Det finns dock fyra huvudperspektiv som är viktiga att ha i bakgrunden för en 

fortsatt teoretisk och sedermera analytisk diskussion. Dessa perspektiv behöver inte stå i 

motsatsförhållande till varandra, utan har i självaverket många likheter samtidigt som de på 

vissa områden kan vara helt motsägande. Det första perspektivet en bör ta i beaktning är ett 

idealistiskt offerperspektiv, som lägger tonvikten vid viljan till återvandring till det forna 

hemlandet och traumat som spridningen skapar hos diasporagrupper. Ett annat perspektiv är det 

nomadiska perspektivet, vilket sätter individens vilja till förskingring i fokus. Vidare förklarat 

att det finns en vilja till att röra sig över statsgränser långt bortom sina ursprungsländer. Ett 

tredje perspektiv som finns är det socialkonstruktivistiska perspektivet, som betonar att 

diasporagemenskaper är socialt skapade fenomen, utifrån olika historiska, social, politiska och 
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kulturella processer. Slutligen finns ett post-kolonialistiskt perspektiv, som tar den koloniala 

historian i beaktning och ser den diasporiska spridningen som en konsekvens av ett kolonialt 

förflutet (Khayati & Dahlstedt, 2013, 86–87). I termer av denna uppsatsens syfte så avgränsas 

dess fyra perspektiv till att beröra det idealistiska offerperspektivet samt det 

socialkonstruktivistiska perspektivet. Detta eftersom det nomadiska fokuserar på utbyten och 

återbesökande mellan två platser i det transnationella och det postkolonialistiska har 

utgångpunkt att den diasporiska förskingringen skett som en konsekvens på grund av en forn 

kolonialmakt. Uppsatsens syfte är att undersöka individers förhållningssätt och uppfattning av 

sitt ursprung lämpar sig de två förstnämnda som tillräckliga teoretiska perspektiv.   

3.4.1 Det Idealistiska offerperspektivet  

Bakgrunden till det idealistiska offerperspektivet är en diasporas hemland, där den judiska 

diasporan ofta används för att skildra erfarenheter som ett paradigmatiskt fall och exempel för 

offerkänsla och traumatisk spridning. Hemlandet ligger i fokus för perspektivet, där 

diasporagruppers orientering till de forna hemländerna beskrivs som mytologiserande och 

idealiserande. Det forna hemlandet associeras således med ett mystiskt förflutet innehållande 

upplevelser av trauma och offerkänsla som grundats i erfarenheter av diskriminering och 

förtryck samt icke erkännande, vilket ligger till grund, som bärande beståndsdelar, i den 

diasporiska identiteten (Khayati & Dahlstedt, 2013, s.87). 

  

Den starka orienteringen till hemlandet inom det idealistiska offerperspektivet är sålunda lik 

Roger Brubakers hemlandsorienterade kriterium för en diaspora men med vissa skillnader. En 

skillnad är den amerikanska statsvetaren William Safran resonemang kring en diasporagrupps 

hemland. Safran menar att det forna hemlandet kan ses som en förevigad myt tillika vision och 

påminnelse om en idealiserad plats som en önskar återvända till när en ges möjlighet. Den 

diasporiska tillhörighetens grund kan enligt Safran ses som en tvådelad spänning. Där den ena 

delen är den plats där en bor och arbetar, medens den andra platsen, långt borta, är stället som 

en regelbundet tänker på och ser som den ideala platsen att återvända till (Safran, 2004 s.10). 

Detta leder i längden till en diasporisk medvetenhet om hemlandet, vilket riskerar att skapa en 

känsla av främlingskap då diasporagruppen själv ser sig desorienterad från det nya samhället 

och dess acceptans (Khayati & Dahlstedt, 2013, s.88).    

Samtidigt benämns diasporagemenskaper inom detta perspektiv som offer av forskare. 

Offerperspektivet förklaras genom att det för dessa grupper och gemenskaper inte fanns något 

frivilligt emigrationsmönster, utan det är istället påtvingande eller koloniala faktorer som ligger 
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bakom spridningen. Exempelvis så kan den armeniska diasporan ses som en offerdiaspora, då 

deras spridning etablerades under det, som av många benämns, turkiska folkmordet på armenier 

mellan 1914 och 1915. Många offerdiasporor kan tillskrivas liknande kollektiva trauman och 

historier, som förs vidare över generationsgränserna och bygger starka gemenskapsband till ett 

ursprung. De starka banden och diasporaberättelserna gör att offerdiasporor ses som starka 

sammanslutningar med välorganiserade transnationella aktiviteter (Khayati & Dahlstedt, 2013, 

s.88–89).   

3.4.2 Socialkonstruktivistiskt perspektiv  

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är diaspora resultatet av människors sätt att se och 

tänka på världen, vilket innebär att fenomenet inte är statiskt utan i ständig förändring och 

rörelse utifrån en omgivande kontext. Diasporabegreppet kan sålunda inte beskrivas som något 

naturligt utan måste ses som ett fenomen, vilket är socialt konstruerat utifrån en bestämd 

gemenskap eller historiskt sammanhang.  

 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet ger diasporabegreppet ett omfattande 

användningsområde när det gäller att beskriva olika gruppers gemenskaper och bakgrunder, så 

som nyanserade politiska, sociala och kulturella bakomliggande gemenskapliga orsaker. Dessa 

grupper kan exempelvis vara sammansatta av politiskaflyktningar, arbetsmigranter, 

gäststuderande och asylsökande, vilka alla vistas utanför sina ursprungliga hemländer. Detta 

medför att diasporabegreppet kan användas till att skildra olika typer av gemenskaper, vilka är 

mer eller mindre väletablerade och inte bara har erfarenheter av spridning utan även 

sammanlänkningar till sina ursprungliga hemländer (Khayati & Dahlstedt, 2013, s.92–93).   

 

3.5 Diasporagruppens gränsöverskridande medborgarskap 

Med tiden som diaspora fått alltmer forskningsljus riktat mot sig måste vi ställa oss frågan hur 

ett tvådelat politiskt deltagande och identitet kan eller skulle kunna förefalla i praktiken. 

Dessutom bör vi fundera och tänka ytterligare en gång om vad innebörden blir för en individ 

och medborgare när sympatier finns för två geografiskt vittskilda stater.  

 

Nina Glick Schiller (2005) illustrerar ovanstående problematik med att diskutera 

medborgarskap och immigranters behov att lyfta erkännande för att uttrycka sig politiskt både 

inom det nya hemlandet samt för sitt ursprungsland. Vilket är företeelser som uppkommer och 
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impliceras av migranters transnationella förbindelser och nätverk. Glick Schiller argumenterar 

likt många andra forskare att migranter måste ses som en heterogen grupp med olika historiska 

kontexter och anledningar till sin migrationsberättelse. En berättelse som leder till olika former 

av engagemang och betydelser av medborgarskap, vilket kan benämnas som 

gränsöverskridande. Nina Glick Schillers definition av gränsöverskridande medborgare 

(transborder citizens) är människor som lever sina liv över gränserna för två eller fler 

nationsstater. Dessa medborgare deltar mer eller mindre aktivt i den normativa regimen, 

rättsliga och institutionella systemet samt i de politiska metoderna i de olika nationsstaterna. 

Den gränsöverskridande medborgaren hävdar precis som alla andra medborgare de rättigheter 

och privilegier från den sittande regeringen ilandet där en bor. Men med skillnaden att den 

gränsöverskridande medborgaren hävdar och agerar sitt förhållande som medborgare till mer 

än en regering och tillskrivs sålunda en pluralistisk ställning av normer och värderingar (Glick 

Schiller, 2005, s.48–49).         

 

En viktig aspekt inom det gränsöverskridande medborgarskapet är att migration sker inom ett 

transnationellt socialt fält. Den transnationella migrationen kan bäst beskrivas som ett 

transnationellt rörelsemönster. Där migranter och deras descendenter väljer att leva sina liv över 

statsgränser, införlivade i ett nytt land med handlande och relationsbyggande med nya aktörer 

och institutioner. Samtidigt som de upprätthåller sociala relationer och institutionella band till 

sitt forna hemland (Glick Schiller, 2005, s.50). Sålunda kan de beskrivas som 

gränsöverskridande medborgare då de lever sina liv över gränser mer eller mindre förankrade i 

två nationalstater. Förhållningsättet och upprätthållandet av relationer kan enligt Glick Schiller 

beskrivas som ett nytt paradigm inom migrationsforskningen, då människor blivit alltmer 

transnationella genom att upprätthålla relationer och kontakter till forna hemländer samt 

spridningen av släkt och vänner till andra länder. Den rumsliga transnationalismen kan bäst 

beskrivas likt ett transnationellt socialt fält, som skildras av en nästintill obegränsad terräng av 

flera sammankopplade självcentrerade nätverk. Det sociala fältet bör beskrivas som mer 

omfattande än ett transnationellt nätverk då det sociala fältet utgår från en enskild individ, 

vilken har flera utgående riktlinjer och kan således sammanlänkas med nätverk på flera olika 

platser. Det sociala fältet sträcker sig på så vis över flera statsgränser till två eller flera stater 

vilka innehåller en individs samlade vardag så som arbete, grannsamverkan, politiska processer 

samt politiskt deltagande i det nya hemlandet genom exempelvis föreningslivet. Ett 

transnationellt socialt fält består, vidare förklarat, av observerbara sociala relationer och flöden 
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mellan flera olika aktörer, vilka förfogar över olika typer av makt och platser som sker och 

växlas över gränserna i det större transnationella rummet. (Glick Schiller, 2005, s.50–51). 

 

3.6 Diaspora och nationalism på långdistans 

Långdistans nationalism beskrivs bäst som attityder baserade på identitet och sedvänjor som 

förbinder människor i det transnationella sociala fältet. Grunden i långdistans nationalism är att 

människor som bor spridda på olika geografiska platser i världen ansluter sig till varandra 

genom att gemensamt identifiera sig med ett specifikt landområde vilket uppfattas som 

ursprungliga hemlandet. Långdistans nationalismens handlingar för det ursprungliga hemlandet 

kan bestå av att personer som identifierar sig med det röstar, demonstrerar, bedriver lobbying, 

bidrar med ekonomiska resurser för ursprungslandets syfte eller för att föra det kulturella arvet 

vidare (Glick Schiller, 2005, s.570–571).  

 

Filosofin om långdistans nationalism är tätt sammanslutet med idén om nationalstaten och 

nationalism då långdistans nationalister tror på nationen som en sammanslutande kraft av 

människor, som en är beredd att slåss och dö för, med en gemensam historia som skapar 

identiteten av det gemensamma ursprunget. Den huvudsakliga skillnaden mot traditionell 

nationalism är att långdistans nationalismen skiljer sig i karaktären av förhållandet mellan 

medlemmarna i landet och det nationella territoriet. De nationella gränserna ses inte som den 

huvudsakliga premissen i den nationella samhörighetens medlemskap. Medlemmarna av 

nationen kan istället bo och leva vart som helst över jorden och dessutom erhålla ett 

medborgarskap i en helt annan stat. Det förväntade medlemskapet för en långdistans nationalist 

är istället att vidmakthålla lojaliteten till fäderneslandet med tillgivenhet att stå till tjänst med 

de handlingar som detta kräver. Denna lojalitet och tillgivenhet kan ses som aspekter vilka ingår 

i långdistans nationalistens samhällskontrakt. Handlingarna för och inom detta kontrakt varierar 

sedermera till kontexten av fäderneslandets politiska och ekonomiska situation (Glick Schiller, 

2005, s.571).   

 

Det går att urskilja starka samband från den teoretiska långdistans nationalismen och diaspora 

begreppet. En av de främsta som lyfts här ovan är den starka tillgivenheten och uppvisade 

lojaliteten till det identifierade ursprungslandet, vilket går att ställa i relation med det 

hemlandsorienterade diasporakriteriet. En viktig skillnad är hur en individ uppfattar 

sammanhanget och tillgivenheten till sitt ursprungsland. Det tydligaste kriteriet för långdistans 



35 

 

nationalism utifrån denna aspekt är att handlingen och engagemanget måste ha ett politiskt 

ändamål i form av att exempelvis bygga metoder som syftar till att påverka den politiska 

situationen inom det territorium som de identifierar som ”hem” (Glick Schiller, 2005, s.571). 

Därmed omfattar begreppet långdistans nationalism två särskilda betydelser av en mer klassisk 

form av nationalism. Nämligen nationalism som diskurs, det vill säga att en identifierar sig 

inom tydliga referensramar som anspelar på en nationstillhörighet. Samt nationalism som 

projekt, som anspelar på sociala- och politiska rörelser med aktioner vilka agerar i termer av 

den nation som en identifierar sig med (Glick Schiller, 2005, s.571).   

 

Ovan har jag beskrivit innebörden av långdistans nationalism och förhållandet till den nation 

där en finner sin identitet. Men förhållandet ska inte ses som statiskt till den upplevda nationen. 

Utan en långdistans nationalists politiska förhållande och metod skiljer sig utifrån kontextuella 

skillnader vilket kan beskrivas utifrån två politiska ståndpunkter som ter sig extra viktiga för att 

förstå denna uppsatsens syfte, nämligen deltagande och regimskifte 

 

Regimskiftes ståndpunkten kännetecknas av aktivister eller oppositionella som förespråkar ett 

regimskifte. Engagemanget inriktas mot en styrande maktelit eller ett styrande regeringsparti, 

som långdistans nationalister bedriver opposition mot genom informationskampanjer och 

politisklobbying. I vissa fall kan det även förekomma att beväpna inomnationella 

oppositionsrörelser med utrustning eller att själva delta i beväpnade konflikter. Medlemmar i 

dessa oppositionella rörelser behöver inte vara emigranter, utan i självaverket efterkommande 

generationer som vill se deras förfäders hemland som sitt eget, oberoende av deras 

medborgarskap. Vilket innebär att vissa långdistansnationalistiska anhängare kan återvända 

”hem” för att kämpa med livet som insats till en plats de aldrig har levt i (Glick Schiller, 2005, 

s.575).   

 

Den deltagande ståndpunkten gäller politiskt deltagande. Deltagande innebär att migranter och 

deras efterkommande visar intresse och deltar regelbundet i deras ursprungslands politiska liv 

från det nya hemlandet. Detta sker bland annat genom att ansluta sig till politiska partier och 

bidra med pengar, delta i möten och att konsekvent följa ursprungslandets politik via media och 

Internet. Deltagandet kan även innebära att bedriva lobbying eller demonstrationer och 

valkampanjer inom det nya hemlandets gränser (Glick Schiller, 2005, s.575).  
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3.6.1  Nationalism och den föreställda gemenskapen 

För att få en djupare förståelse av den diasporiska organiseringen av människor, måste vi 

studera innebörden av den sociala gruppen. Vidare, tron till folket som en identifierar sig med 

och platsen som ens ursprung identifieras till. En identitet som utifrån ett historiskt perspektiv 

har och är i ständig förändring. Det hela bottnar i vad Benedict Anderson (1992) beskriver som 

det nationella medvetandets ursprung vilket sedermera skapar en föreställd gemenskap mellan 

människor, där en visar solidaritet och lojalitet mot sina ”jämlikar” med ett medvetande om 

samma ursprung.  

 

Anderson menar att det historiska ursprunget att föreställa sig en nation uppstod genom tre 

grundläggande kulturella uppfattningar. Den första uppfattningen kan förklaras med 

föreställningen av skriftspråket. Som gav upphov till religiösa trosuppfattningar, vilka har 

skapat stora transkontinentala gemenskaper som grundas i gemensamma berättelser och 

skriftspråk. Skriftspråket särpräglades och erbjöd således en priviligierad väg till ontologisk 

sanning, just för att det självt var en oskiljaktig del av denna sanning (Anderson, 1992, s.44). 

Den andra grundläggande uppfattningen skapas av samhällets rådande maktstrukturer. Med en 

gemensam uppfattning om att makt naturligt organiserades hierarkiskt kring ett högre, oftast 

oföränderligt, maktcentrum, där exempelvis monarker som var skilda från andra människor 

härskade över de senare genom en skepande kosmologisk form. Vilket kan ses med 

utgångspunkt i att den mänskliga gruppens intentioner kretsade kring en lojalitet som var 

nödvändig för att upprätthålla den hierarkiska gemenskapen. Detta var, likt de heliga skrifterna, 

en grundläggande förbindelselänk mellan människornas existentiella uppfattning av tillhörighet 

mellan och bland sig själva (Anderson, 1992, s.45). Den tredje tidsuppfattningen innebar att 

världens och människors ursprung i grunden var identiska, att kosmologi och historia var 

aspekter, omöjliga att särskilja från varandra. Föreställningarna förankrar dock en avgörande 

betydelse för människors liv att finna gemenskap till en grupp för det större inbillade goda 

(Anderson, 1992, s.44–46). 
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4. Landet vid havet 

 

4.1 Eritrea, från koloni till självständighet 

Kustlandet Eritrea är beläget på Afrikas nordöstra kust med landgränser till Sudan, Djibouti och 

Etiopien. Landet utgör tillsammans med Djibouti, Etiopien och Somalia en del av den 

konfliktfyllda regionen Afrikas horn. Det sägs att Eritrea har sitt ursprung från grekiskans 

”erythraea” ett ord som används för att beskriva färgen röd vilket även kan sättas i 

sammanhanget då landet är strategiskt placerat vid Röda havet (Aliprandini, 2018). 

Huvudstaden Asmara ligger i landets nordligare högland cirka 2000 meter över havet. Stadens 

arkitektur präglas av de tidigare italienska kolonisatörerna, vilka lät bygga stora delar av staden 

vid slutet av 1930-talet i modernistisk arkitekturkonst (Björk 2017). Havet är återkommande 

när man studerar både Eritreas förhistoria och nutidshistoria, mellan 1400–1800-talet kallades 

landet för Medri Bahre vilket ungefär betyder landet vid havet eller kustlandet (Connell, 2010, 

s.371). Det går även att dra kopplingar till havet när vi studerar den senare historian med 

Etiopien, där annektion och konflikter i mång och mycket har sina rötter i tillgången till 

kustlinjen. Om vi snabbt studerar en kartbild över Afrikas horn ser vi Eritrea som den 

långdragna kustremsan och Etiopien till väst, land locked, det vill säga utan landaccess inom 

staten till ett närliggande hav. Vilket betyder att Etiopien inte har någon direktanslutning en 

nationellhamn för att bedriva sjöfart och i längden inte heller en direkt anknytningspunkt till en 

internationell distribution av varor gällande både export och import.    

 

Eritrea är ett mångkulturellt land med arkeologiska fynd som visar att området innefattade ett 

av de tidigaste jordbrukssamhällena i världen. Kristna, muslimer och animister i landet har 

genom historien levt sida vid sida. Den kristna befolkningen har länge bott i de nordligare 

höglandsområdena runt och i huvudstaden Asmara. Medens den muslimska befolkningen till 

största del återfinns på låglandet, gränsande mot Sudan samt i den södra regionen Danakil vid 

den viktiga hamnstaden Assab (Björk 2017, s.13).      

 

Eritrea har haft en brokig modern historia och löd under kolonialmakten Italien mellan 1889–

1941. Därefter blev landet ett protektorat under brittiskflagg mellan åren 1941–1952. Innan 

tiden som lydstat till Storbritannien avslutades pågick diskussioner i FN såväl som i Eritrea om 

vad landet skulle få för framtida status. Opinionen gick isär och två grupperingar bildade två 
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olika alternativ. Det ena alternativet förespråkades av Unionspartiet vilka ville bilda en 

federation med grannlandet Etiopien. Självständighetspartiet var förespråkare för den andra 

sidan och stod för att Eritrea skulle övergå till att vara en självständig stat. Korten spelades ut 

på ett sätt som kan tydas som en kompromiss då FN röstade igenom Resolution 390A (V) den 

2 december 1950. Resolutionen innebar att Eritrea erkändes som ett autonomt land, men i 

federation med grannlandet Etiopien (Kibreab 2009a, s.2). Tiden som ett självständigt land i 

federation med Etiopien varade i närmre ett decennium innan Haile Selassies Etiopien 

annekterade Eritrea och införlivade landet som en provins i sitt egna. Den oppositionella 

falangen växte sig under tiden allt starkare och bildade 1961 självständighetsrörelsen Eritrean 

Liberation Front (ELF), vilka krävde självbestämmande samt att FN skulle stå upp för sitt 

erkännande om Eritreas status från 1952 och fördöma den etiopiska annektionen (Kibreab 

2009a, s.2; Björk 2017, s.14).  

 

De kommande 30 åren, 1961–1991, skulle för det eritreanska folket bli hård med en vardag 

fylld av krig och inhemska konflikter. Självständighetsrörelsen ELF växte sig allt starkare och 

utvecklades till en gerillarörelse som förde befrielsekrig mot Etiopien och lyckades tidigt att 

befria delar a den eritreanska landsbygden. Under 1970-talet splittrades ELF och den nya 

rörelsen Eritrean People’s Liberation Front (EPLF) bildades. Detta skapade ett skärpt läge 

mellan nu två självständighetsrörelser och ett inbördeskrig bröt ut mellan de bägge 

motsättningarna samtidigt som de förde strider mot den etiopiska militären. Den interna 

konflikten mellan de båda grupperingarna i Eritrea skapade ett bittert arv som i mångt och 

mycket lever kvar än idag (Björk 2017 s.14). ELF fördrevs ut ur Eritrea hösten 1981, efter att 

EPFL inlett samarbete med den etiopiska rörelsen Tigrary People’s Liberation Front (TPLF), 

vilka bildades som en stridande opposition mot den militärjuntan som tagit makten i landet efter 

att ha störtat kejsare Haile Selassie 1974 (Björk 2017 s.14). Den sista etiopiska utposten 

fördrevs ut ur Eritrea av EPLF under våren 1991 och huvudstaden Asmara förklarades befriad 

från allt etiopiskt inflytande den 24 maj samma år. Två år efter fritagandet av Asmara hölls ett 

första demokratiskt val där 98,5% av valdeltagarna röstade för ett självständigt Eritrea. Ett 

valresultat som FN symboliskt verifierade den 24 maj 1993 och Eritrea sågs från den dagen som 

en självständig stat (Kibreab, 2009a, s.2).   

 

Frigörelsekriget från Etiopien pågick i 30 år och de officiella siffrorna över antalet avlidna i 

konflikten reser sig över 70 000 människor (Ljungren, 2005). De första åren efter 

självständigheten följdes av en relativt god och snabb ekonomisk tillväxt och utveckling av 
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landet. Men den goda samhällsutvecklingen med socioekonomisk tillväxt fick ett abrupt slut då 

en gränskonflikt om området Badme mellan Etiopien och Eritrea eskalerade till ett fullskaligt 

krig. Anledningen till kriget var växande misstro mellan de båda ländernas regeringar över 

politiska och ekonomiska frågor som rörde handelsvillkor, användandet av eritreanska hamnar, 

valuta och den gränsöverskridande handeln länderna emellan. Vilket förvärrades av intrång av 

eritreanskt territorium vid den tigrayanska gränsen där nya etiopiska kartor gjorde anspråk och 

utmålade delar av de eritreanska delarna som etiopiskt. Anspråket kan betraktas ha triggat den 

stundande konflikten men bedömare menar att den verkliga orsaken till gränskriget 1998–2000 

berodde på ett maktspel mellan de tidigare allierande politiska rörelserna TPLF och 

EPFL/PFDJ. De båda rörelserna hade efter Eritreas självständighet kommit i maktställningar i 

sina respektive länder men utövade sina relationer till varandra som politiska rörelser snarare 

än autonoma stater, vilket skapade ett krig som kommer att påverka dem i generationer framåt 

(Kibreab 2009a, s.30–31).  

 

Idag uppskattas det att över en miljon eritreaner lever i exil i utlandet, spridda över stora delar 

i världen men även i närområdet där det uppskattas att hundratusentals eritreaner lever i 

flyktingläger i gränsländerna Sudan och Etiopien. I Sverige bodde det 2016 totalt 35 142 utrikes 

födda eritreaner, under samma tid det vill säga under åren 2015 och 2016 ansökte sammanlagt 

9 247 eritreaner asyl i Sverige (Björk 2017, s.15–16). En stor anledning till att så många har 

flytt landet beskrivs delvis av bristen på framtidstro bland de unga och ett stort politiskt förtryck 

från den eritreanska regimen. Men framförallt ses den obligatoriska militärtjänstgöringen som 

en stor orsak till att många försätter sig på flykt från landet och riskerar sina liv genom att, i 

många fall, ta sig med en ranglig båt över Medelhavet till Europa. Militärtjänstgöringen i landet 

är obligatorisk för alla, där 17-åringar tvingas in i en 18 månader lång tjänstgöringen, som i 

praktiken även innefattar tvångsarbete på obestämd tid. Situation i landet har lett till att Eritrea 

räknas som ett av världens snabbast tömmande länder på invånare, under 2016 så lämnade i 

genomsnitt 5000 personer i månaden landet. (Laub, 2016). 

 

4.2 Den nationella tjänstegörningen  

Den obligatoriska militärtjänstgöringen introducerades av den eritreanska regeringen i 

november 1995, för alla medborgare mellan åldrarna 18 och 40 år oberoende av kön (Hirt & 

Mohammad, 2013, s.140). Militärtjänstegörning var inget nytt i Eritrea då en tidigare 

proklamation från 1991 tillkännagav militärtjänstgöring tillika nationell service. Skillnaden var 
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att den tidigare proklamationen inriktade sig framförallt mot yngre och arbetslösa och 

innefattade åtta kategorier av undantag, däribland om en hade sysselsättning inom jordbruket, 

var egenföretagare, gifta kvinnor samt ensamstående mödrar. I 1995 års proklamation finns inga 

undantagskategorier utan militärtjänstegörningen (även kallad nationell service) är obligatoriskt 

universell med reservation för veteraner från det 30 åriga frihetskriget och fysiskt eller psykiskt 

handikappade individer. Tjänstegörningen är officiellt 18 månader, vilket innefattar sex 

månaders militärträning som följs av tolv månaders arbete inom återuppbyggnads- och 

utvecklingsprojekt administrerade av försvarsministeriet eller andra nationella ministerier och 

regionala myndigheter (Kibreab, 2014, s.1).   

 

Tjänstegörningen anspelar även till politisk socialisering med syfte att kollektivisera 

värderingar av patriotism för den historiska befrielsekampen, offernationalism och lydnad mot 

auktoritet. Tonvikten av att kollektivisera värderingar och att den eritreanska staten använder 

tjänstgöringen som ett verktyg för identitetskonstruktion i nationsbyggande syfte. Anspelar till 

att landet är en myriad av etno-lingvistiska grupper, trots den avgränsade geografin huserar det 

nio olika etniska ursprungsgrupper i landet. Som historiskt har förenats i en kolonial kontext av 

Italien (1890–1941) och Storbritannien (1941–1951) samt den etiopiska ockupationen med en 

gemensam självständighetskamp (1962–1991) som fört grupperna tillsammans (Kibreab, 2014, 

s.2). Tjänstgöringen anspelar därmed även till att skapa patriotiska medborgare som tar avstånd 

från etniska och religiösa identiteter till en priviligierad nationell eritreansk identitet som 

anspelar på religionssekularisering (Kibreab, 2014 s.2). Vilket innebär att den eritreanska staten 

i och med tjänstgöringen förutom en stridsberedd befolkning vill skapa ett homogent och 

sekulärt samhälle, vilket är uppbyggt på berättelsen om befrielsen och dess martyrer som stred 

för frihet.  

 

Den obligatoriska tjänstgöringens rekryter sattes i skarpt läge första gången i och med 

gränskriget (1998–2000) då både Eritrea och Etiopien hade misslyckat att lösa politiska, 

ekonomiska, psykologiska och gränsfrågor fredlig. Många eritreaner var då beredda att försvara 

sin relativt nyfödda självständighet och gav stor tillit till sitt politiska styre (Kibreab 2009b, 

s.44; Hirt & Mohammad 2013, s.140). Efter gränskrigets slut trodde många på en återgång till 

det normala, i självaverket instiftade regeringen det så kallade Warsay Yikealo Development 

Campaign, där Warsay refereras till den yngre generationen, som arvtagare och Yikealo till den 

äldre generationens frihetskämpar, vilket med andra ord innebär att den yngre generationen ses 

som arvtagare av den äldre frihetsrörelsen. Programmet syftar till att en genom nationell service 
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ska tjänstgöra för landet och internaliseras genom hårt arbete och självuppoffring med 

engagemang för nationen. WYDC-programmet är en del av den obligatoriska tjänstgöringen 

vilket gör den obligatorisk för alla, med undantag för kvinnor från det året de fyller 27. 

Programmet syftar till rekonstruktion av landet och innebär arbete inom framförallt 

infrastrukturs- och andra byggnadsprojekt där deltagarna får logi och fickpengar, men förvärvar 

i övrigt ingen inkomst till sig själva eller till sina anhöriga. WYDC har kritiserats som en form 

av slaveri och militarisering av staten då programmet lyder under försvarsministeriet, vilket 

innebär att militärtjänstgöringen av forskare benämns som open-ended, eftersom det är 

obligatoriskt för alla, framförallt män, mellan 18–40 år (Hirt & Mohammad 2013, s.141; 

Kibreab 2009b, s.49)         

 

4.3 Den eritreanska diasporan i världen 

Den brokiga historian i Eritrea har genererat ett migrationsmönster från landet som inte bara 

kan avgränsas till en epok utan flera. Vilket i sin tur lett till att den eritreanska diasporan idag 

kan uppfattas som splittrad. Det som i forskningen brukar benämnas som den etablerade 

eritreanska diasporan har sina rötter i tiden av självständighetskampen, som pågick till 1993. 

Denna generationens ideologiska inriktning är nära knutet till den perioden och består till stor 

del av regeringstrogna, men samtidigt oppositionella grupperingar som är uppdelade mellan 

gamla ELF-sympatisörer, dissidenter från regeringspartiet PFDJ och andra regeringskritiska 

rörelser (Hirt & Mohammad, 2007, s.238). Trotts att det finns klyftor i diasporan när det 

kommer till etniskt ursprung och religion så är identitetsbildningen till att vara eritrean stark, 

vilket oftast hänvisas och kopplas samman med den väpnade kampen av befrielsen för Eritrea 

som självständigstat. Identiteten är även stark bland andra generationens diasporamedlemmar, 

vilka oftast är barn till mer regeringstrogna anhängare. Den nationella befrielsen ses i dessa 

kretsar som fulländad men ständigt hotad av utländska konspirationer ((Hirt & Mohammad, 

2007, s.238). Oron för utländska konspirationer visas även på den eritreanska statens officiella 

sida shabait.com, som drivs av det eritreanska informationsministeriet. På hemsidan kan en som 

besökare läsa nyhetsartiklar från Eritrea och även artiklar om initiativ tagna av den eritreanska 

diasporan runt om i världen. På hemsidans huvudfont kan en läsa Shabait.com – Serving The 

Truth. I FN rapporten från kommissionen för mänskliga rättigheter i Eritrea, avhandlas också 

ett stycke där kritik från den eritreanska diasporan riktats mot FNs rapport om brott mot de 

mänskliga rättigheterna i Eritrea, vilket de benämner att rapporten innehåller osanningar om 

situationen (UNHRC, 2016, s,12-13).  
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Intresset och engagemanget i internetforum bland eritreaner tog enligt Bettina Conrad (2006) 

fart under gränskriget mellan Eritrea och Etiopien i slutet av 1990-talet, då eritreaner i diasporan 

sökte sig efter vittnesmål om konflikten och situationen i landet i en allt större utsträckning. 

Detta skapade en rusning av eritreansk nationalism i olika internetforum och vilka ökade i 

antalet efter krigets slut då även den eritreanska regimen öppnade sin första internetplattform. 

Detta har enligt Conrad lett till att internetforum har blivit polariserade i rapporteringen om 

Eritrea, vilket skapar ett ”civil cyber war” mellan regim supportrar och regim kritiker på 

internet och även ut i de eritrean diasporiska samhällena (Conrad, 2006 s.111-113).   

 

Det tydligaste tecknet för att se de olika internetforumens syften med sin nyhetsbevakning och 

opinionsbildning, då en konstruktiv beskrivning om deras verksamheters syften oftast är 

bristfällig är att studera huvud flikarna på respektive sida. Awate.com är den enda hemsidan 

med en tydlig beskrivning om varför de bedriver sidan och sin bevakning. Hemsidan är 

uppkallad efter en eritreansk frihetskrigare som stod upp mot Etiopien och kejsaren Haile 

Selasse I på 1960-talet i den väpnade kampen för ett självbestämmande Eritrea. 

Administratörerna av sidan skriver att de bedriver sin verksamhet i samma anda som Idris 

Awate och den eritreanska revolutionen, att stå upp för vad som är rätt med syftet att verka som 

en antidot till vad de beskriver som den kvävande propagandan från eritreansk statlig media och 

dess tentakler i Europa och Nordamerika, vars syfte är att främja regeringspartiet PFDJ 

(Awate.com, 2019). Asmarino.com är en annan sida som är mer kritiskt inställd, vilket märks 

tydligast under deras flik EriSphere som länkar vidare besökare till oppositionell radio, andra 

oppositionella websidor samt en flik mer rubriken PFDJ PROPAGANDA, som visar artiklar 

från regimvänliga sidor som Tesfannews.com, MADOTE.com och Shabait.com (Asmarino, 

2019).  

 

Sidorna som uppfattas som mer regimvänliga är svårare att finna djupare information om deras 

verksamhet och ställning. Siten Madote’s beskriver sig som en oberoende webbplats med 

inriktning på nyhetsrapportering, historia, kultur och åsikter från Eritrea och Afrikas horn. Sidan 

startade 2009 och har tagit sitt namn från en ö i den eritreanska arkipelagen (Madote.com). 

Liknande information går att läsa på Tesfannews.com, som beskriver sin sida som en oberoende 

online publikation utan stöd för en skild åsikt eller grupp (Tesfannews.com, 2019). Den 

gemensamma nämnaren som skiljer både Madote.com och Tesfannews.com från 
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Asmarino.com och Awate.com är att de två förstnämnda länkar till ERITV, den eritreanskt 

statliga median som drivs av informationsministeriet, och deras statliga hemsida Shabait.com. 
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5. Analys 

I följande kapitel kommer resultatet från de fem intervjuerna presenteras parallellt med en 

analys kopplat till berättelserna. Kapitlet är uppdelat i fyra teman som alla framträder mer eller 

mindre i samtliga intervjuer, 1, Migration; 2, Hemlandsorienterade aktiviteter, 3, diasporisk 

identitet 4, Idealiserandet av det forna hemlandet.  Analysen kommer att fokuseras till två 

narrativa funktioner, handling och värdering, det vill säga vilka handlingar framhävs i materialet 

samt finns det några underliggande värderingar till dessa kopplat till diasporateorin och dess 

analysenheter av spridning, hemlands orientering och gränsbevarande. Detta kommer att 

klarlägga hur intervjupersonerna positionerar sig själva i relationen till de utkristalliserade 

temana och diasporiska förhållningsätten. Varje del kapitel avlutas med en sammanfattande 

diskussion där intervjupersonernas berättelser jämförs med varandra för att hitta likheter och 

olikheter. Analysen kommer därmed till en början uppfattas som något implicit i relation till 

varandra. För att slutas upp i en mer explicit jämförande analytisk diskussion.  

 

5.1 Migrationsberättelsen, erfarenheter av spridning   

Diaspora är ett fenomen som föranletts av en gemensam migrationshistoria, som tillsammans 

med ursprungslandet har betydelse för den nya gemenskapsbildningen i det nya hemlandet 

(Olsson, 2017) Migrationen tenderar även att skapa en känsla av en kollektiv katastrof då 

familjer slits upp från sina tidigare rötter för att ge sig ut på en resa i sökandet efter en ny 

trygghet (Cohen 2001 s.ix). Det är inte självklart att denna flykt sker vid gemensamma 

tidpunkter utan kan i självaverket splittra familjer och leda till spridning över en större geografi, 

det vill säga i ett transnationellt rum där statsgränser korsars vid olika tillfällen och platser. 

Migrationsberättelser konstruerar nya erfarenheter och vi måste ställa oss frågan hur den förenar 

men samtidigt splittrar människor. För att förstå detta måste vi gå djupare in och förstå 

anledningen till varför valet om att migrera från Eritrea togs samt hur livet där såg ut.  

 

Min pappa jobbade inom militären och min mamma var hemmafru. … Majoriteten av 

familjer ser ut så. … Vi bodde i en småstad i Eritrea, långt från centrum. Där är det 

bara hus, inga stora byggnader, utan små hus radade efter varandra som vilket 

samhälle som helst i ett utvecklingsland.  

 

Mohammad skildrar sin bakgrund i Eritrea som normal, berättelsen säger oss att livet var som 

alla andras inte bara i form av hans föräldrars sysselsättning utan även den övergripande 
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samhällsstrukturen av att växa upp på en plats vilken beskrivs som, vilket annat utvecklingsland 

som helst. Med skillnaden att hans pappa var i militären vilket utskiljer Eritrea från många andra 

platser, vilket beskrivs vidare när Mohammad berättar varför han och hans familj blev tvungna 

att lämna landet.     

 

Vad jag förstod det som så var det farsan, att hans liv var hotat. Han hade ingen annan 

lösning än att fly. I och med att han var ganska uttalad av sig och vågade säga vad han 

tyckte. Han var rädd att han skulle förlora livet, det var den främsta anledningen till 

att vi flydde. Vi kände ingen i Sverige. Jag tror inte ens att pappa visste att vi skulle 

komma till Sverige. Vi flydde från Eritrea till Sudan med kamel. Det jag kommer ihåg 

och vet är att vi sedan åkte ett fartyg från någonstans i Afrika och kom till Sverige 

2004 när jag var nio år. Men jag vet inte de exakta detaljerna och har inte velat fråga 

heller.  

 

Utifrån tidigare forskning och rapportering från Eritrea se så är den nationella 

militärtjänstgöringen en av de främsta anledningar för migrationen från Eritrea, så även i 

Mohammads fall (Hirt & Mohammad, 2013). Värderingen i berättelsen ligger vid att det är svårt 

att uttrycka fria åsikter inom det militära. Mohammad beskriver migrationen som oviss där ett 

liv på en plats lämnas för att ge sig ut i ovissheten. Det kan liknas vid att en social trygghet om 

att känna sin omgivning överges för att inte veta vart och när den återkommer. Även Ella har 

liknande minnen från Eritrea i bemärkelse att hennes mamma var hemma fru i, hon beskriver 

att hennes pappa var affärsman med goda till gångar i som han ärvt sina föräldrar.  

 

Jag är född i Eritrea och bodde där tills jag var 13 år gammal sen flydde jag eller ja 

mina föräldrar flydde så jag fick ju lov att följa med dem…i början på 2000-talet. Min 

pappa var en affärsman han hade hotell och en klädaffär och så hade han mark 

någonstans som jag minns det. Jag tror att min mamma mest var hemmafru hon 

jobbade inte iallafall. 

 

I Ellas inledande berättelse finns det en tydlig värderingspunkt då hon lägger vikt att hennes 

föräldrar flydde så hon ”fick ju lov att följa med”. Vilket tyder just på den utsatthet som 

migration skapar för framförallt barn. Ella vittnar även om en splittring i och med att hennes 

pappa flydde innan resten av familjen. Hennes pappa flydde likt Muhammads från 

militärtjänstgöringen. Vilket kan tydas som starten för den diasporiska splittringen där familjer 

tvingas leva från varandra i en större transnationell sfär.  
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De tog min pappa till att bli soldat och jag vet inte hur länge han var där för jag var 

ganska liten då, kanske 5 – 6 år, så jag kommer inte ihåg så mycket av det. Men det 

jag minns är att de kom och tog honom en dag och så var han där, jag vet inte om det 

var månader eller år. Men han kände att han inte kunde fortsätta att vara där. Så hans 

enda alternativ att lämna var att fly och lämna det han ägde. Sen är det så att flyr någon 

från din familj så har regimen rätten att ta deras business och man får betala tillbaka 

till staten eftersom en familjemedlem har flytt, så är det, det är väldigt märkligt. Så 

han flydde via Sudan och kunde åka till Sverige och vi växte upp utan pappa, jag var 

mellan 6–13 år. 

 

Den främsta anledningen till migrationen som Ella vittnar om är att hennes pappa var en 

affärsman och inte en soldat. Valet av att fly följdes av att han och hans familj förlorade allt de 

ägde. Familjen splittrades och Ella växte upp med sina syskon och mamma. Tesfay har delvis 

samma erfarenhet att växa upp utan sin pappa, men till skillnad från Ella så flyttade Tesfay och 

han mamma tillbaka till Eritrea efter gränskonflikten med Etiopien.  

 

Jag är född i Sudan 1996, flyttade till Eritrea 2003 och därifrån till Sverige 2007. I 

Eritrea bodde jag med min mamma min pappa fanns inte där utan flyttade till Sverige 

när jag var 7 månader. … Det var svårt att leva i Eritrea på den tiden och delvis nu 

också. Men 2003 fick vi möjlighet att flytta hem, vi fick mark och boende i Eritrea. 

Morsan tyckte att det var det bästa vi kunde göra. … Hon bor där med min lillebror 

och äger en kiosk eller ja i Eritrea är det en affär så det är hennes levebröd.  

 

Tesfay har samma erfarenhet av spridning som många andra, dels att han levde sina första år i 

Sudan, som är ett återkommande transitland i berättelserna. Tesfays berättelse visar att den 

diasporiska spridningen samtidigt kan skapa möjligheter, då familjemedlemmar finns spridda i 

en transnationell rumsligkontext där kopplingar sträcker sig över statsgränser och skapar 

möjligheter. De facto att Tesfays pappa skapat nya relationer i Sverige och införlivats med nya 

aktörer och institutioner, samtidigt som det fanns starka band till det forna hemlandet (Glick 

Schiller 2005, s.50). Detta resulterade i andra förutsättningar för Tesfay vars migrationsresa 

sker i en annan transnationell kontext.  

  

Det var inga större problem med att få uppehållstillstånd. När jag emigrerade till 

Sverige så var jag inte någon flykting jag var anhörighetsinvandrare eftersom jag 

skulle återförenas med min pappa. Det var inga personliga bekymmer jag fick flyga 

tillskillnad från andra, tack och lov jag är väldigt tacksam för det. Jag har 
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familjemedlemmar som har fått resa genom öknen och med båt över medelhavet. Men 

jag kom tryggt till Sverige och fick börja skolan och gå i gymnasiet. 

 

Precis som Tesfay beskriver får inte alla samma möjlighet att lämna Eritrea lika bekymmerslöst. 

Ellas berättelse har en helt annan karaktär i återföreningen med sin pappa i Sverige där det inte 

fanns samma uppehållande av institutionella band mellan Ellas pappa och den eritreanska 

staten, på grund av hans flykt från det militära.  

 

Dom sa till min mamma att hon fick åka. … att de gick bra och processen hade 

påbörjats vi skulle bara skaffa passen. Men i slutet, sa de att vi, barnen, inte fick lämna 

landet men min mamma fick om hon ville. Jag vet inte de anser väl att barnen är 

landets framtid, jag vet inte varför men det är väl en del av deras propaganda liksom. 

Så vi kunde inte lämna landet och mamma kunde ju inte bara lämna oss. Så vi fick 

hitta ett annat sätt, och jag kan tänka mig att det inte var enkelt för min mamma att ta 

hand om tre barn helt själv. … Man får antingen gå liksom från en stad på gränsen 

mellan Sudan och Eritrea. Man kan inte åka bil eller så för då kommer de att skjuta 

mot dig. ... Man ger människor, som i mitt fall, ett val som är otänkbart att mamma 

får åka men inte hennes barn. Man gör allt för att få folk att stanna i landet, så man 

måste hela tiden leta efter andra alternativ, som oftast är väldigt riskfyllda. … Man 

var självklart rädd, vattnet tog slut och det var mycket tristess och ångest. När vi väl 

gick så viste vi inte hur långt vi fick lov att gå. Vi var hungriga och törstiga. Men 

plötsligt kom det en man galopperande på kamel och bjöd oss på kamelmjölk. Så 

sådana minnen har jag också. Allt var inte helt hemskt. 

 

Ella bevittnar den riskfyllda resan som de blir tvungna att välja på grund av statens ovilja att ge 

utresetillstånd. Hon beskriver även gränskorsningen ut ur Eritrea, där många vittnar om 

beskjutning från eritreanska gränsvakter (UNHRC, 2016.) för att sedan ge sig ut och vandra i 

den sudanska öknen. Senait en företrädare av spridningsaspekt i diasporasammanhang. Hon är 

född och uppvuxen i Sverige, och hennes migrationsberättelse härleds därför till hennes 

föräldrar som emigrerade till Sverige strax innan den eritreanska självständigheten. 

 

Mina föräldrar kom till Sverige sent 80-tal tidigt 90-tal. Min mamma föddes i Eritrea 

men som ganska liten flydde hon med sin familj till Sudan, i och med kriget som var 

mellan Etiopien och Eritrea, hon var kanske 10 år och därefter växte hon upp i Sudan. 

Min pappa kommer från en liten by i Eritrea, han kämpa mycket för sin utbildning 

mycket på grund av hans pappa. Så han gick i skolan i sin by fram tills årskurs 4. Då 

han flyttade till en lite större stad för att fortsätta, och tillslut flyttade han till Asmara 

för att fortsätta utbilda sig. … Men han trivdes inte där och flydde till Etiopien där han 
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började jobba och mecka med bilar. Det var där hans politiska intresse började växa 

fram och han blev ganska engagerad politiskt. Blev soldat och ganska högt uppsatt, 

han var väldigt engagerad många år men kände tillslut att det här funkar inte riktigt. 

Och då flyttade han till Sudan och började jobba, träffade min mamma och de gifte 

sig. Från Sudan åkte han sedan till Sverige sent 80-tal och därefter kom mamma. 

 

Även om Senait är född i Sverige så visar hennes berättelse om hennes föräldrars migration en 

förståelse, som visar på migrationens betydelse och hur de påverkar människor. Senait kan 

återge en upplysande beskrivning om hur hennes föräldrar växte upp i och utanför Eritrea samt 

ett visst händelseförlopp, vilket visar att migrationens innebörd och dess upplevelser förs vidare 

över generationen. I Senaits fall skapar spridningskontexten en diasporisk tillhörighet. Sophia 

har liknande erfarenhet av att växa upp utanför det forna hemlandet. Hennes föräldrars familjer 

utvandrade från Eritrea till Saudiarabien under självständighetskriget. Sophia har därefter vuxit 

upp som eritreansk medborgare i ett annat land.  

 

Jag har växt upp i Saudiarabien, där bodde jag med mina föräldrar och gick i skolan. 

Efter jag slutade skolan när jag var 17 år så började jag jobba. Men livet var tufft, så 

när jag var 21 år flyttade jag och min syster till Sverige. Vi ansökte om asyl här 2014 

och 2016 fick jag mitt uppehållstillstånd. Då hade jag också precis gift mig med min 

man som jag bor tillsammans med nu, han är också från Eritrea. Så nu vill jag bara 

försöka ha ett så normalt liv som möjligt här i Sverige. 

 

Sophias föräldrar bor fortfarande kvar i Saudiarabien, tillsammans med sin syster fick hon asyl 

i Sverige. Sophia beskriver att livet i Saudiarabien var tufft, vilket till stor del har sin betydelse 

i att hennes familj är kristna protestanter, vilket kommer diskuteras vidare i ett senare, del 

kapitel. Att växa upp i diasporan kan enligt den diasporiska teoriutvecklingen vara en anledning 

till assimilation, att en inte känner samma lojalitet med sina rötter (Brubaker 2005). Något som 

kan uppfattas som en gränsbevarande aspekt i Sophias berättelse är att hon sedan flytten till 

Sverige har gift sig med en man som har en liknande bakgrund av att vara eritrean och kristen 

protestant. Detta belyser den diasporiska spridningen i det eritreanska fallet än mer och att det 

i Sophias fall inte är nationaliteten utan den religiösa identiteten som bemärks med en större 

betydelse. 
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5.1.1 Sammanfattning 

De fem olika berättelserna visar olika fall av spridningen i det transnationella rummet, med 

utvandring från en plats som skett vid olika tidpunkter och har varit både påtvingade och 

frivilliga. Mohammad och Ellas migrationsberättelser utmärks av att var påtvingade. 

Migrationen och spridningen i deras fall sker även vid en snarlik tidpunkt, i början av 2000-

talet och har föranletts att deras pappor flytt militären. Sophia och Senaits berättelser har 

likheten av att de båda växt upp utanför det forna hemlandet i en befintlig spridningskontext, 

vilket skapar en diasporisk tillhörighet genom deras föräldrar. Sophias berättelse utskiljer sig 

då hennes diasporasammanhang omfattar tre geografiska platser i det transnationella rummet 

vilket visar oss en högre grad av spridning. Berättelsen visar även tecken på styrkan inom den 

diasporiska tillhörigheten då hon sedan ankomsten till Sverige har gift sig med en eritreansk 

man, vilket visar tecken på ett diasporiskt gränsbevarande (Brubaker, 2005). 

  

Tesfays migrationsberättelse visar på en frivillig migration. Vilket visar förklaringar till att en 

diasporiska spridningen också skapar möjligheter inom det transnationella sociala fältet, där 

hans pappa etablerats på en annan plats (Glick Schiller 2005a). Migration föranleds av olika 

orsaker vilket berättelserna visat prov på. Gemensamt är att migration skapar två eller fler 

platser som kommer att benämnas som ”hem”, det vill säga i det nya hemlandet kommer det 

uppkomma situationer och tankar som gör uttryck för det forna hemlandet. Tesfay ifrågasätter 

sitt val till att lämna Eritrea, vilket uttrycker en hemlands orientering som kommer att diskuteras 

vidare i nästa delkapitel.  

 

Jag hade alltid en längtan efter pappa, jag hade ju nästan aldrig träffat honom. Sen så 

uppfattas ju västvärlden som mycket grönare än den andra sidan. Så jag tänkte att jag 

vill flytta till Sverige, jag var 11 år. Men om det hade varit nu så vet jag inte, 

personligen så brukar jag säga att jag inte skulle sticka eftersom jag skulle lämna min 

mamma ensam. Men när jag bestämde mig gick jag i skolan och var en av de bästa i 

klassen och ville ha det bättre.  

 

5.2 Det forna hemlandet i berättelsen och utmaningen från det nya  

Det forna hemlandet är mer eller mindre ständigt närvarande i berättelserna om transnationella 

samhällen och diasporiska föreställningar. Det kan skönjas en stark uppfattning kopplat till 

rötter och ursprung med olika diskurser av nationalism. Dessa diskurser innebär att en 

identifierar sig i linje med sina rötter och aktivt deltar i det nya hemlandets civilsamhälle, genom 
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aktiviteter som är i riktning till sitt ursprung (Brubaker, 2005; Glick Schiller 2005b). Detta 

skapar nya kulturella gemenskaper, som kan verka främmande för det nya hemlandet. Men i 

självaverket gynnar ett samhälles mångskiftande demografiska nyanser där gränsöverskridande 

medborgare arbetar i riktning mot flera geografiskt spridda platser och kulturer. Berättelser om 

uppfattningar till ett ursprungsland ska inte ses utifrån statiska relationer utan ligger i 

självaverket i ständig förändring i betydelse till livet i det nya hemlandet, med uppfattningar 

som konstrueras därefter.  

 

Tesfay har ett stort engagemang och är ordförande i en eritreansk förening i sin hemregion i 

Sverige, där fokus är att samla unga människor för att bilda en gemenskap i det nya samhället 

där det eritreanska ursprunget är en gemensam nämnare. 

 

Ja jag är medlem och ordförande här i regionen. Vårt mål är att vara en plats för 

eritreaner och skapa en gemenskap, vi engagerar oss mycket för ungdomar oavsett 

vad de har för bakgrund och vilken resa de har gjort. Så vi jobbar mycket med att 

underlätta integrationen.     

 

Gemenskapen och engagemanget tyder på en hemlandsorientering i termer av att den är 

identitetsskapande i det nya hemlandet med solidariska handlingar för eritreaner i Sverige. 

Senait beskriver i sin berättelse att hennes engagemang har förändrats över tid, från att ha varit 

aktiv i sina yngre år är hon idag mer intresserad av att följa den politiska händelseutvecklingen 

i Eritrea. Vilket tyder på ett intresse vad som händer i det forna hemlandet. Orienteringen kan 

deduceras att ha kopplingar till sitt tidigare engagemang och de initiativ som hennes föräldrar 

tog för att känna med deras gemensamma ursprung (Brubaker 2005)   

 

Jag var mer engagerad som yngre. Men engagemanget har förändrats över tid nu är 

jag mer intresserad av det politiska och vad som händer i landet, och vill diskutera 

även om jag inte är superinsatt. Innan var det mer att man skulle skapa en gemenskap 

mellan oss eritreaner. Man kanske ändå har en plats att gå till där vi alla är lika. Men 

det har väl avtagit också mer att man har fått andra prioriteringar i livet. Men det finns 

ändå där i bakhuvudet. 

  

Samtidigt nämner Senait att prioriteringar som en huvudsak till det avtagande kulturella 

engagemanget. Detta ligger i linje med att omgivande kontexter förändras i och med ålder och 
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utbildning vilket gör att den diasporiska uppfattningen kan ses utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv (Khayati & Dahlstedt 2013).  

 

Nej faktiskt inte, när jag och min familj kom. Så förstod jag det som att det inte fanns 

så många eritreaner i Sverige. I alla fall inte i den staden dit vi kom. … de flesta 

eritreaner är i Stockholm jag tror att det är svårt att vara engagerad om man inte har 

så mycket kontakt med andra eritreaner. Jag har själv ingen kontakt med eritreaner, 

inte ens i staden där jag bor.   

 

I berättelsen skönjs en uppfattning om att de mest aktiva i hemlands orientering till Eritrea finns 

i Stockholm. Mohammad anger detta som ett skäl till att han inte är engagerad. Det kan tolkas 

vid att han ser närheten till andra som en utgångspunkt för att upprätthålla en identitet som går 

i hand med ens ursprung. Vilket spridningen motverkar och upprätthållandet av gränser får 

enligt teorin en avgörande roll i Mohammads berättelse när vi diskuterar engagemang 

(Brubaker, 2005).   

 

För det kan göra att man blir mer engagerad, eftersom man vill fördjupa sig i sina 

rötter gällande sin eritreanska kultur och identitet, så blir man också mer engagerad 

av politiken. I fall man väljer att se sig som bara svensk så väljer man att inte göra det. 

      

 

Ella har inte heller något större engagemang i riktning till det forna hemlandet, men relaterar 

till sin pappa, som är aktiv i demonstrationer mot den sittande regimen. Hans deltagande sker 

på flera platser i Europa och gör uttryck för en hemlands orienterings i syfte att vara 

identitetsskapande i diasporan genom sitt motstånd (Brubaker, 2005). Genom att lyfta 

oppositionellt motstånd transnationellt visar Ellas pappa prov på en långdistans nationalistisk 

aktivitet mot den sittande makteliten i strävan för ett regimskifte (Glick Schiller 2005b).   

 

Min pappa, han är helt emot regimen. Så han är engagerad för den saken och 

demonstrerar och åker till andra länder för att göra det. Nu senast var han i Italien för 

att demonstrera. Han är engagerad för att försöka få ett stopp på förföljelser så att inte 

fler människor ska råka ut för samma sak som vår familj gjorde. Men jag personligen 

är inte speciellt engagerad. 

 

Senait har likt Ella också erfarenhet i hemlandsorienterade aktiviteter, men om Ella genom sin 

pappa uttrycker en långdistans nationalism som karaktäriseras av oppositionellkamp för ett 
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regimskifte. Karaktäriseras Senaits långdistans nationalism av deltagande inom det nya 

hemlandets gränser (Glick Schiller 2005b). Senait påpekar samtidigt att hennes familjs 

deltagande i föreningslivet i stort grundads i att upprätthålla och lära sig om den eritreanska 

kulturen och språken vilket i den diasporiska kontexten samspelar med den Brubakers (2005) 

gränsbevarande aspekt.   

  

När vi var yngre så besökte vi ofta dom här eritreanska föreningarna och så men det 

handlade mer om att lära sig sitt hemspråk och kulturen. Med det så kom att man var 

mer engagerad, till exempel i festivalen som arrangeras varje år, och där kan man höra 

från andra att de som går dit har en viss syn på politiken i Eritrea. Men det har inte 

varit något initiativ eller engagemang som vi har varit del av. Festivalen brukar vara i 

slutet av juli varje år runt om i världen och här är den i Stockholm. … det är en typ av 

kulturfestival där man samlar in pengar, jag vet dock inte vart pengarna går till.  

 

Festivalen har det tidigare år rapporteras om i svensknyhetsmedia samt awate.com, som är en 

regimkritisk nyhetstabloid. Rapporteringen anspelar på kritiska artiklar, där Sveriges radio 

rapporterade om protester från regimkritiska röster mot festivalen 2017 (Sveriges radio, 2017) 

och Expressen skrev en artikel 2014 om festivalens syfte att samla in pengar till den eritreanska 

staten (Expressen 2014). Rapporteringen visar på den distinktion som Senait tar upp i sin 

berättelse att festivalen är en politisk vattendelare mellan eritreaner i Sverige. Där besök på 

festivalen kan tolkas som ett uttryck av ett politiskt deltagande. Motsatsen som ses hos dem 

som demonstrerar gör uttryck för den omvända långdistans nationalismen med fokus till 

regimskifte (Glick Schiller 2005b). Tesfay visar i sin berättelse också på ett långdistans 

nationalistiskt politiskt deltagande. 

 

På den större nivån i Europa arbetar vi med projekt hemåt för att hjälpa krigsskadade 

och barnhem. … Tankesättet vi vill främja är att alltid tänka hemåt för att se vad vi 

kan hjälpa till med och inte kasta sten på vårt hemland eftersom vi har tagit oss 

därifrån. Vi försöker göra så mycket vi kan och vi skickar även pengar till våra släkter 

och familjer. Om vi kan lära ut om vår eritreanska kultur här på lokalnivå och historian 

om landet, då får barnen som är födda och uppvuxna här bättre insikt. Att vår kultur 

handlar om att dela med sig och hjälpa dem som är mindre förmögna eller mer 

behövande. Om vi för över den tanken så kommer de hemma i Eritrea att få det bättre 

och fler möjligheter.  
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Det större perspektivet i berättelsen lägger tonvikter som ger uttryck åt att engagemanget för 

Tesfay är ett gränsöverskridande deltagande. Med den gemensamma nämnaren att förenas med 

människor av samma ursprung. Detta ligger i linje med det gränsöverskridande medborgarskap 

som sträcker sig över nationsgränserna, vilket uttrycker en långdistans nationalism med 

inriktning på ett politiskt deltagande som samspelar mellan Eritrea och den eritreanska 

diasporan i Europa och Sverige (Glick Schiller 2005a; Glick Schiller 2005b). Tesfays 

deltagande på den transnationella nivån förenar dessutom samtliga diasporakriterium som 

Brubaker (2005) resonerar kring. Eftersom syftet är att arbeta i en hemlands orienterad 

bemärkelse med aktiviteter för Eritrea och diskuterar hur kultur och tradition kan förmedlas i 

gränsbevarande syfte på en arena som är spridd över gränser i det transnationella fältet.  

 

Jag tror inte att det leder någonstans genom att sitta här och sura, det kommer inte 

göra någon skillnad hemma. Jag har sett att många som bor här i Sverige är aktiva och 

jag tror inte att de gör någon stor skillnad egentligen, enligt mig. De samlas till sina 

möten och de har haft dessa sammankomster i många år, men jag kan inte se att det 

leder till någon skillnad. För egen del så tycker jag bara att det är slöseri med tid, så 

ja, att sitta här och ropa efter förändring kommer inte leda någonvart.  

     

Sophia har under vår intervju uttryckt att hon är mot regimen, men hon har svårt att se vilken 

skillnad som kan åstadkomms genom ett engagemang. I förhållande till teorin så uttrycker hon 

en röst för långdistans nationalistiskt regimskifte i sin hemlands orientering, som samtidigt 

genomsyras med en känsla av hopplöshet om att inte se förändring. Detta skapar en intressant 

distinktion i orienteringen till det forna hemlandet och det nya hemlandet då hon uttrycker att 

det känns som slöseri med tid, vilket kan uppfattas att tiden är bättre att investera genom 

integration i det nya hemlandet istället för att tänka på sitt ursprungsland. Även Ella uttrycker 

en hopplöshet i sin hemlands orientering.  

 

Grejen är att man inte orkar följa med eftersom man inser att du inte riktigt kan 

förändra någonting. Om det fanns förutsättningar för att göra någonting som skulle 

kunna förändra så skulle man kunna satsa och verkligen engagera sig. Men när man 

verkligen inser att vad du än gör, hur mycket jag än springer så kommer jag inte kunna 

påverka. Nu känns det som att det enda alternativet till att få en förändring, så måste 

du vara där och kriga. Det känns som att makt är den enda utvägen. Att kunna samtala 

och prata har inte funkat på många år och jag tror inte att det kommer att funka även 

om man utför sanktioner så funkar inte det eftersom det är folket som blir lidande.  
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Uppfattningen gör att både Sophie och Ella uttrycker en skepsis mot den diskurs av nationalism 

på långdistans som uttrycker nationalismen som projekt. Det vill säga att delta inom projekt 

som riktar sig till det forna hemlandet i det transnationella, som anspelar till sociala- och 

politiska rörelser i riktning mot det forna hemlandet med regimkritiska aktioner (Glick Schiller 

2005b) Istället skönjs en form av maktdiskurs i Ellas berättelse som metaforiskt kan tolkas vid 

Davids kamp mot Goliat, genom känslan av att vara på plats och kriga för att nå en förändring 

och ett slut på folkets lidande.  

 

Om vi återkommer till Mohammad som tidigare uttryckt att närhet till andra eritreaner i Sverige 

skulle kunna öka hans intresse för Eritrea, så berättar han att hans familj fortfarande visar stöd 

för sina närmsta i det forna hemlandet   

 

Mina föräldrar är mer engagerade, de har ju fortfarande familjemedlemmar kvar, 

Politiskt har de inte så mycket engagemang eftersom de inte kan. Men socialt så 

skickar de ju pengar ifall det behövs. Så på så sätt påverkar eller hjälper de 

familjemedlemmar där. 

 

Mohammad tornar ner föräldrarnas möjligheter till att kunna delta politiskt, men de 

upprätthåller sina sociala relationer till sitt forna hemland som gränsöverskridande medborgare 

genom att vara tillgängliga för sina familjemedlemmar i Eritrea (Glick Schiller 2005a). Senait 

berättar att hennes familjs hemlands orienterade aktiviteter i lokala föreningar, som tidigare 

syftade till att delta i gränsbevarande aktiviteter för att bevara sin kulturella tillhörighet har 

tappat i betydelse med åren.  

    

Ja de blir ju äldre och har kanske inte samma behov som innan. … i början handlade 

det om att vi som barn skulle lära känna vår bakgrund, språket och kulturen. Men i 

takt med att vi har släppt det så har mina föräldrar också gjort det lite. Men, Pappa har 

egna projekt i Östafrika. Han har fastigheter som han hyr ut i Sydsudan och dom hyr 

han ut till ”myndigheter” som räddabarnen och något bolag som håller på med medicin 

och sådär.  

 

Senaits pappa är fortfarande engagerad i vad som kan uppfattas som hemlands orienterade 

projekt där den tidigare diasporiska spridningen medfört att det finns kontakter och relationer 

till Sydsudan. Detta fallet visar att diasporisk spridning och diasporisk hemlands orientering 
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skapar och går hand i hand i det transnationella sociala fältet. Där individuella kontakter flätar 

samman flera lokala platser med aktiviteter tvärsigenom statsgränser. Senaits pappa har 

möjligheter att delta som en gränsöverskridande medborgare och nyttja tidigare förvärvade 

kunskaper och kontakter som visar att institutionella och aktörsstrukturella band skär 

tvärsigenom gränser i en större transnationell geografi (Glick Schiller 2005a). 

5.2.1 Sammanfattning 

I berättelserna skönjs olika uppfattningar om det forna hemlandet vilket visar att uppfattningar 

tenderar att öka eller minska engagemanget från en diaspora till det forna hemlandet. En 

diaspora kan som Roger Brubaker (2005) menar inte ses som en gemensam enhet med förenade 

uppfattningar av det forna hemlandet. En diasporas gruppdynamik är i självverket heterogen 

vilket märks av berättelserna. Diaspora är således inte en sammansluten unison gemenskap utan 

i självaverket ett förhållningssätt som beskriver individers uppfattningar om ett ursprung i en 

transnationell spridningskontext. Berättelserna visar även att hemlands orientering är beroende 

av den lokala kontexten som en befinner sig i. Likt Mohammads berättelse om att inte känna 

något sammanhang av Eritrea i Sverige. Men ett diasporiskt förhållningsätt är samtidigt 

identitetsskapande i det nya hemlandet, vilket Tesfay ger uttryck för genom att agera solidariskt 

till sitt ursprung och andra eritreaner i Sverige.    

 

Slutligen visar berättelserna att hemlands orienteringen kan ha två olika karaktärer som Nina 

Glick Schiller beskriver som nationalismens diskurser av identifiering och projekt. Vilka i 

berättelserna skönjs genom två olika ställningstaganden i form av ett mer optimistiskt 

deltagande i syfte att främja det forna hemlandet. Samt ett mer pessimistiskt deltagande och 

agera som regimkritiker (Glick Schiller 2005b).      

 

5.3 Den diasporiska identiteten i interaktionen mellan länder 

Att komma till ett nytt land innebär ett miljöombyte där det som tidigare relaterades till inte har 

samma betydelse, i diasporan söker sig människor till varandra för att upprätthålla en 

gemenskap och exempelvis fira traditioner som skildras av ens kulturella tillhörighet. I 

diasporasammanhang är detta inte bara ett tecken på hemlandsorientering utan även det som 

Roger Brubaker (2005) benämner som gränsbevarande, vilket anspelar på upprätthållandet av 

kulturell identitet. Betraktandet som uppstår tenderar att skapa antingen former av själv 

segregering för att behålla den ursprungliga identiteten eller assimilering för att passa in i det 
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nya samhällets normkulturella ramar (Brubaker, 2005) Utifrån den individuella nivån kan vi se 

att detta skapar en inre ambivalens där en betraktas dubbelt, med en identitetsförankring både i 

det nya hemlandet och i det forna hemlandet.   

 

När jag och min familj kom. Så förstod jag det som att det inte fanns så många 

eritreaner i Sverige. I alla fall inte i den staden dit vi kom, …. Vi var de enda 

eritreanerna där. Jag var den enda svarta i skolan, så det var en stor skillnad. … Det 

var först då jag kände mig annorlunda. Jag hade ingen aning om den amerikanska 

historien om svarta och vita jag förstod det när jag kom hit 

 

Mohammad och hans familj hamnade på en plats i Sverige där det i princip inte fanns några 

andra eritreaner och bemöttes direkt med att han var annorlunda på grund av hans hudfärg. 

Identifieringen av att inte ha samma hudfärg återkommer i Tesfays upplevelse av det nya 

hemlandet Sverige. Han visar i berättandet en värdering för det forna hemlandet att där betraktas 

en som alla andra så länge lagar och regler följs, vilket förstärker hans lojalitet till Eritrea 

oberoende av att han lever utom nationens gränser.  

 

Jag har bott i Sverige längre än vad jag har bott i Afrika, men när jag åker till Eritrea 

så känner jag mig hemma! Här kallar folk mig jävla neger och blatte. I Eritrea, så 

länge man följer lagar och regler så är man som alla andra. Jag är lycklig över att jag 

har två medborgarskap jag lär mig av två kulturer, och jag har haft möjlighet att utbilda 

mig här i Sverige.    

 

Tesfay uttrycker samtidigt en tacksamhet gentemot de möjligheter han har fått genom att bo i 

Sverige med dubbelt medborgarskap och samtidigt lära sig av två kulturer. Utifrån Mohammads 

tidigare berättelse kan vi skönja likheter i Senaits berättelse. Båda pratar om relationen till andra 

eritreaner, vilket tycks bli avgörande för ens identifiering i det nya hemlandet. Tillskillnad från 

Mohammad är Senait uppvuxen nära andra med samma ursprung.   

 

Vi har inte en jättestor familj i Sverige, jag har växt upp med andra eritreaner som jag 

har trott varit min släkt men egentligen inte haft något blodsband till. Kommer man 

från Eritrea och inte har så mycket släkt här så dras man till andra eritreaner. Jag har 

till exempel växt upp med att grannpojken är min kusin och ni ska ta hand om 

varandra. Så för min familjs del har det blivit att vi har dragits till andra eritreaner 

eftersom vi inte har haft så mycket släkt i Sverige.  
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Senaits upplevelse att ha ett annat ursprung än det land som hon är uppvuxen i visas i berättelsen 

genom identifiering om att känna släktband med andra som har samma ursprung. I 

sammanhanget kan detta tolkas i linje med Glick Schillers (2005a) tankar om att leva i ett 

transnationellt socialt rum. Där etniskt ursprung och föräldrars tidigare nationella tillhörighet 

skär genom generationsgränserna för att överföras till ens barn. Vilket samtidigt visar på en 

diskurs av nationalism där vi finner tydliga referensramar till att identifiera sig med en 

ursprunglig nationstillhörighet och lojalitet till andra med samma ursprung (Glick Schiller 

2005b). Ursprunget och den nationalistiska diskursen blir på så sätt ett uttryck för diasporisk 

gränsbevarande gentemot landsmän i det nya hemlandet. Mohammad beskriver att hans 

föräldrar gjort uttryck för samma strävan som Senaits, en strävan som aldrig Mohammad säger 

sig ha haft utan för honom är det viktigaste att försöka passa in.   

   

De har alltid varit i jakt på att hitta andra eritreaner för att bevara sina rötter och kultur 

samtidigt som de vill passa in i Sverige. Jag själv har aldrig känt att jag har behövt 

hålla kvar vid den eller vid rötterna jag har aldrig känt den pressen eftersom jag inte 

har så stor upplevelse eller med Eritrea att göra. När jag kom hit så försökte jag bara 

att passa in. … Som svensk eritrean har jag alltid haft en identitetskonflikt, i Sverige 

är jag invandrare och om jag pratar med mina släktingar i Eritrea så är jag svensk. ... 

Så det kan gå åt två håll, antigen så fördjupar jag mig mer i den svenska identiteten 

och struntar i den eritreanska och bara anser mig själv vara svensk. Eller fördjupar jag 

mig mer i den eritreanska traditionen och kulturen för att hitta den kopplingen till 

Eritrea. Det tror jag många andra med samma ursprung som mig känner igen sig i, att 

det är svårt att hitta den där identiteten. 

 

I jämförelse mellan Mohammads och Senaits berättelser kan vi urskilja att konstruktionen av 

identitet i viss bemärkelse beror på närheten till andra människor med liknande bakgrund och 

erfarenhet. Senait är uppvuxen i en eritreansk gemenskap medan Mohammads familj har varit 

i ständigt sökande efter andra eritreaner, vilket lett till att Mohammad tappat de diasporiska 

gränsbevarande aspekter, som i Senaits berättelse är mer utmärkande.  

 

Ella beskriver att firandet av högtider kan ses som en aktivitet för att behålla sina eritreanska 

rötter. Men deltagandet i detta firande har blivit alltmer beroende av hennes föräldrar då hon 

idag bor i en annan del av Sverige för att studera.  

 

Man firar eritreanska högtider för att behålla sina eritreanska rötter. Men jag som själv 

är uppvuxen i Eritrea tänker inte på dessa om jag inte är hemma hos mina föräldrar. 
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Så man kan säga att jag börjar glömma det som mina barn kommer att glömma och 

som deras barn inte ens kommer att komma ihåg. Det är någonting från oss som 

försvinner men samtidigt får vi tillbaka något annat det är inte så att det är tomt. Vi 

får bli en del av det svenska samhället och se oss i att det här också är vårt land även 

om vi är födda i Eritrea, och då får man lära sig om den svenska kulturen och göra det 

till sitt eget. Även om jag inte firar det 100 procent som alla andra så får jag skapa 

mina egna traditioner. Så är det. 

 

Ella lägger stor vikt vid samspelet mellan hennes ursprungskultur och den nya som skapas i 

Sverige, det kan tydas som en form av assimilering (Brubaker, 2005). Men samtidigt beskriver 

Ella att den dubbelförankrade tillhörigheten skapar nya former av identitet och samhörighet. 

Upprätthållandet av diaspora ska inte ses som en fast punkt, som Brubaker beskriver det. Utan 

den gränsbevarande aspekten är i kontinuerlig förändring och konstrueras utifrån ständigt nya 

sociala kontexter som också innefattar ett generationsberoende (Brubaker, 2005).  Samtidigt 

lyfts sammanhanget att det inte sker i ett tomrum, nya identiteter och tillhörigheter skapas inte 

i ett vakuum. Utan ombildas snarare hela tiden och anpassas utifrån sig själv i en social 

konstruktivistisk samhällskontext. För Senait har detta inneburit att hon i högre utsträckning 

har bevarat sociala och kulturella banden via sina vänner.  

 

Mina närmsta vänner är också från Eritrea och med åren har man dragits mer och mer 

till dom för man kan relatera till varandra på ett annat sätt, i kulturen och man kan 

känna igen sig mer i varandra. De flesta av dom eller ja alla är födda i Sverige för där 

kan man säga finns en skillnad. För det finns en skillnad med dem som har vuxit upp 

och bott i Eritrea ganska länge innan de har kommit till Sverige.  

 

Grupptillhörigheten som beskrivs i berättelsen visar en avgränsning till personer som är 

uppvuxna i samma kontext som Senait, det vill säga i Sverige. Detta ger uttryck för att det inom 

diasporasammanhang skapas nya kulturella identiteter som flätas samman mellan två platser, 

ett ursprung och ett hem. Armstrong beskriver detta som ett kvasi-samhälle (Armstrong 1976). 

Kvasi-samhället skapar nya kulturer i en mindre samhällsgrupp som inte är den ena eller den 

andra utan snarare något annat. Mohammad beskriver detta som en beröringspunkt att i Sverige 

kunna identifiera sig till andra med invandrarbakgrund.  

 

Hemma är man en person, eritrean, medan utanför hemmet i andra miljöer försöker 

man vara så svensk som möjligt. Det är svårt att hitta den balansen och kanske erkänna 

att jag inte behöver vara varken eller, jag kan vara båda. Men det är väldigt svårt 
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beroende på vilka cirklar man umgås i. … Vem man än frågar som är invandrare har 

upplevt samma saker, man blandar ihop identiteterna, man är en person hemma och 

en annan i skolan…... På något sätt bortsätt från att vara eritrean kan jag känna att vara 

invandrare bara det är ett medborgarskap 

 

I Senaits berättelse kan vi skönja ett liknande resonemang, men hon refererar till ”en tredje 

grupp”. Vilket i hennes kontext inte innebär att vara invandrare utan istället ha föräldrar som 

invandrat. 

 

Jag brukar få frågan, känner du dig som svensk eller som eritrean, och jag brukar svara 

att man känner sig inte som något utan är i stället i en tredje grupp, om man säger så. 

… Och jag kan också känna att man framförallt har en stark anknytning till folk från 

Eritrea men också folk med samma bakgrund fast från andra länder, vilket påverkar 

ens identitet ganska mycket. 

 

Både Mohammad och Senait skildrar sin identitet utanför det forna hemlandet med att relatera 

till andra med liknande bakgrund oberoende av sambandet med det forna hemlandet. Detta 

öppnar upp ett större transnationellt perspektiv där långdistans nationalismen och föreställandet 

av ett ursprung vigs mindre betydelse. Det som beskrivs är istället en större transnationell 

gemenskap, som bildas i det nya samhället där människors migrationsberättelse och 

spridningserfarenheter ligger till grund för att relatera till varandra över gränser. För att hitta 

nya gemenskaper. Sophia skapar en ny dimension av det som Mohammad och Senait har skönjt 

i sina berättelser 

 

Mina rötter är eritreanska, men om vi pratar om beteende, så relaterar jag inte så 

mycket till Eritrea. Det är framförallt min nationalitet, som jag bär och där mina rötter 

kommer ifrån. Men i beteendet är jag helt annorlunda och kan inte säga att jag ser mig 

så mycket som en eritrean i den bemärkelsen, men det är svårt att beskriva.   

 

Hon beskriver att vara eritrean har två olika diskurser, rötter och beteende. Hon relaterar till 

sina rötter med diskursen av att det har givit henne en nationalitet men det innebär inte att hon 

anser sig vara eritrean beteendemässigt. I den transnationella diasporiska spridningskontext hon 

är uppvuxen i, med rötter i Eritrea, uppväxt i Saudiarabien och nu bosatt i Sverige så ligger 

hennes identitet snarare i att relatera till sin religion.    
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Jag älskar Sverige som är mitt hem, här har jag fått möjligheter som jag aldrig haft 

någon annanstans, än här. … Jag är protestant och det är inte tillåtet i Eritrea, det är 

inte ens tillåtet i Saudiarabien, för där har de ju inte riktigt någon religionsfrihet.  Men 

ja, jag är verkligen trogen och engagerad i kyrkan, jag menar att jag går dit ofta, och 

jag är aktiv i församlingen. Det var också där som jag träffade min man.  

 

Identifieringen vid sin religion är stark och också en anledning till den diasporiska spridningen 

över det transnationella fältet då det enligt henne inte är fullt tillåtet att tillhöra den 

protestantiska tron i Eritrea vilket även FN rapporten (2016) stärker med flera vittnesmål om 

förföljelse och kränkningar av kristna protestanters rättigheter i Eritrea. Sophia gör en 

idealisering av Sverige och de möjligheter som hon har fått i det nya hemlandet, framförallt 

baserat till att utöva sin religion öppet. Idealiserandet blir i hennes fall omvänt då det gäller det 

nya hemlandet istället för hennes forna hemland. Där det istället tyds en form av offerförankring 

i och med att en stor vikt läggs vid erkännandet av hennes religionstillhörighet som blir en 

bärande komponent i hennes diasporiska identitet.  Vilket Khayati och Dahlstedt (2013) 

beskriver som ett idealistiskt offerperspektiv. Utifrån detta perspektiv företräder Tesfay en 

motsats och idealiserar istället för sitt forna hemland. 

   

För mig är Eritrea ett och inte två. Jag ska vara ärlig mot dig, jag är svensk på papperet. 

Men min farbror har dött för det här landet, mina morbröder dog för landet, det finns 

inte en person som inte har offrat någon, därför måste man verkligen visa respekt. 

Man får vara för eller emot ledaren men jag tycker det viktigast är att ge och ta till sig 

av konstruktivkritik. Jag vill som kritiker ha det bättre för mig min familj och för 

Eritrea. Jag vill själv flytta till Eritrea fram över jag vill att mina barn ska kunna 

komma och besöka även om de bor i Sverige så vill jag att de ska kunna känna sig 

som eritreaner och vara stolt över det.  

 

Tesfays berättelse idealiserar om hemlandet med tonvikt vid gränsbevarande aspekter om att 

känna med sitt ursprung och dem som offrade sig i självständighetskampen, vilket skapat en 

berättelse om ett martyrskap. Detta visar tydliga diskurser om långdistans nationalism i form 

att identifiera sig inom tydliga referensramar av nationstillhörighet. Refereringen till 

martyrskapet kan ses som ett nationalistiskt projekt för att visa sin tacksamhet till det forna 

hemlandet och visa lojalitet i att arbeta i riktning för en bättre framtid till sin familj och nation.     
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5.3.1 Sammanfattning  

Att finna sig själv och identifiera sig i nya sammanhang skapar många frågeställningar vilket 

det finns spår av i alla de presenterade berättelserna. Mohammad och Senait gör uttryck för att 

finna sina egna identiteter i vad som kan förklaras av någonstans mittemellan i att ha en 

dubbelförankring. De uppfattar sig ha starka identitetsgrunder vid människor med samma 

erfarenheter. Således är identiteten inte beroende av en nationalitet utan snarare uppfattade 

erfarenheter som bildas mellan människor och utvecklas i interaktion med varandra. Där en 

transnationell spridning verkar vara en grund för nya sociala konstruktioner. Sophia uttrycker 

sin identitet i linje med sin religion samt en stolthet till att fritt få utöva den vilket har förvärvats 

genom att bo i Sverige. I Tesfays berättelse kan vi istället skönja en stark förankring i hemlands 

orientering och gränsbevarande när han resonerar kring sin identitet. Han uttrycker sin identitet 

inom referensramarna av att vara eritrean och värna om sitt ursprung genom att tänka hemåt.  

 

Slutligen kan vi se i Ellas berättelse att hon känner att hennes eritreanska arv sakta tvinar bort i 

det nya hemlandet ”man kan säga att jag börjar glömma det som mina barn kommer att glömma 

och som deras barn inte ens kommer att komma ihåg”. I citatet kan vi utläsa den 

generationsberoende aspekten som Roger Brubaker beskriver återfinns i den diasporiska 

förhållningen till att upprätthålla sitt ursprung. Att kulturer och traditioner anpassas och 

konstrueras mellan två samhällen. Enligt Ella så gäller även denna anpassning sitt 

ursprungsspråk vilket får mindre betydelse i kommunicerandet inom det nya hemlandet. 

 

För min del så börjar jag tappa tigrinjan som är ett av nio språk i Eritrea. Man märker 

att man börjar tappa bokstäver och får svårt att läsa. Jag har inte läst det på riktigt sen 

årskurs 7. Jag och min familj har våra egna ord som är en blandning mellan Tigrinja 

och svenska som bara min familj förstår. Min syster tillexempel som kom hit när hon 

var ännu yngre än vad jag var. Hon kan exempelvis inte läsa tigrinja hon kan knappt 

prata det. 

 

5.4 Idealiserandet av det forna hemlandet  

I en spridd diaspora uppkommer olika tankar och uppfattningar riktat till sitt forna hemland. 

Det tidigare kapitlet om den globala eritreanska diasporan visar oss att det finns starka 

motsättningar bland eritreaner som lever spridda i det transnationella. Tidigare avsnitt i detta 

kapitel har också visat oss olika ställningstagande i relationen till hemlandsorienterade 

aktiviteter. På ett eller annat sätt uppkommer alltid olika typer av idealiserande om sitt ursprung 
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där det forna hemlandet associeras med ett förflutet vilket kan innehålla upplevda trauman som 

skapar en offerkänsla, vilket påverkar den diasporiska identiteten. Eller som William Safran 

resonerar om, att det forna hemlandet kan ses som den förevigade myten med en skapad vision 

om att den ideala platsen som en eftersträvar att återvända till. Den hemlands orienterade 

aspekten skapar tillsammans med den gränsbevarande ett idealiserande om att återvända. Eller 

för ett engagemang bildat i det transnationella där en använder sin röst på fler än en lokal plats. 

Fenomen kan skönjas i berättelser där en strävan om att återvända ständigt är påtaglig.  Enligt 

Senait har hennes pappa alltid haft en föreställning om att återvända hem till Eritrea.  

 

Farsan har alltid haft en bild att vi ska tillbaka till Eritrea det här är bara tillfälligt. Det 

pratades exempelvis när jag skulle börja plugga att jag skulle åka till Eritrea och 

studera jag skulle inte gå i en skola här utan det skulle jag göra i Eritrea. Jag tror också 

om de hade fått välja så hade vi inte varit här utan vi hade varit i Eritrea.     

 

Senaits pappa har levt med förhoppningar om att återvända till sitt ursprung, uppmuntran till 

hans dotter att utbilda sig i Eritrea kan urskiljas i den gränsbevarande diaspora aspekten om att 

visa solidaritet gällande kompetens och upprätthålla familjens kulturella identitet. Men den 

gränsbevarande aspekten är som Brubaker (2015) påpekar generationsberoende och i ständig 

förändring där socialiserandet till det nya hemlandet skapar nya former av identiteter och 

förväntningar på ett samhälle som Senait uttrycker.   

 

Landet håller ju fortfarande på att byggas upp, det är inte så att vi känner att vi kan 

åka dit och leva där nu. Inte bara det ekonomiska och sådant, utan vi har ju vant oss 

vid att saker och ting ska funka på ett visst sätt. Här finns det ordning och reda, en 

struktur med processer som gör det enklare för folk. Kommer man dit så finns det ju 

inte exempelvis den infrastruktur som gör det lätt att leva. 

 

Senait visar en tydlig erfarenhet att det inom en diaspora skapas nya förväntningar till hur en 

samhällsstruktur ska fungera. Även Ella berättar om hur förankringen i det nya hemlandet 

skapar och ombildar ens förväntningar till sitt forna hemland.  

 

Jag har till exempel försökt eller jag vill fortfarande ha och behålla mitt ursprung så 

därför vill jag ha eritreanskt pass. Så då åkte jag till ambassaden i Stockholm och 

ansökte, eller man skulle betala först för passet så jag betalade och därefter skulle de 

höra av sig. Men de hörde aldrig av sig så jag ringde till dem tre gånger och frågade 

varför de aldrig hörde av sig och vad som hade hänt. De sa då att de hade skickat 
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papperna och passet till Eritrea. Men nu har det gått över ett år vilket känns 

jättekonstigt eftersom de är The Eritrean Embassy och måste kunna hjälpa mig. Jag 

ställer mig frågan hur de kan bedriva sådan verksamhet måste de väl visa att de menar 

allvar.  

 

Ella har en traumatisk erfarenhet av migration och diasporisk spridning det finns ändå en vilja 

i att identifiera sig med sin ursprungliga nationalitet. Vilket tyder på ett gränsbevarande som 

karaktäriseras av ett diasporiskt offerperspektiv om att känna en hopplöshet i förskingringen 

från sitt forna hemland (Khayati & Dahlstedt 2013).  

 

Jag skulle vilja kunna åka och se den platsen man kommer från, sina rötter och träffa 

sina familjemedlemmar. Jag har ju tyvärr aldrig kunnat se mina far- och morföräldrar 

igen för de har gått bort nu. Minnena är inte riktigt starka längre. … Jag kommer inte 

ihåg så mycket faktiskt, eller det jag kommer ihåg, jag vet inte om det är egna minnen 

eller historier som jag har fått berättade för mig. Så man skulle vilja åka dit och se hur 

de lever och vad ens kultur står för.  

 

Mohammad gör uttryck för en tendens av ett generationsberoende. När han idealiserar om 

hemlandet så fokuserar samtalet kring förlorade minnen och ett spridningstrauma om att skiljas 

från sina far- och morföräldrar. Samtidigt får han berättelser från sina föräldrar om sitt ursprung.  

 

Problemet är att Eritrea är väldigt isolerat så den information som man får är svårt att 

veta om den stämmer. Det jag har hört från mina föräldrar är att majoriteten egentligen 

är muslimer men att staten vill att det ska se ut som att de är hälften hälften.  Men 

bilden är från mina föräldrar att muslimer är majoritet eftersom de flesta och de största 

folkgrupperna är muslimer och på så sätt bör vara i majoritet.  

 

Bland intervjupersonerna finns det olika uppfattningar om den demografiska uppdelningen i 

Eritrea och identifieringen till sin folkgruppsreligion tycks ha stor betydelse i diasporan. Sophia 

avhandlar samma ämne när hon idealiserar om hemlandet och beskriver ett offerperspektiv 

utifrån att hon identifierar sig som protestant. Hon hänvisar till kristendomen när vi diskuterar 

olika religioner i Eritrea, tills jag lyfter frågan om muslimers tillhörighet.   

 

Till exempel så är den enda religionen som är tillåten ortodoxa och katolska kyrkan. 

Om du inte följer dem så riskerar du att bli fängslad och torterad. … Ja förlåt, Islam 

är också tillåtet. 
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Jag tror att de flesta är kristna men det råder även dispyter mellan de kristna 

exempelvis så är jag protestant men den största är ortodox och sen katoliker. Och de 

är mest accepterade, man kan fängslas för sin tro. Jag kan inte gå och be som jag vill 

utan måste gå underground. Det är svårt att ha sin egna kyrka om man inte är ortodox 

eller katolik. 

 

Liksom Sophia så är Ella protestant och vittnar om samma förföljelse som Sophia i sin berättelse 

om den religiösa uppdelningen i landet. I kontrast till Mohammads berättelse så har Ella 

uppfattningen att de kristna grupperna är i majoritet. Detta visar att religionstillhörigheten har 

betydelse i diasporan. I Mohammads, Sophias och Ellas berättelser skönjs uppfattningar och 

idealiserande kopplat till sina religioner. Vilket har skapat uppdelningar i den eritreanska 

diasporan i Sverige enligt Senait.  

 

Jag tror inte man håller sig borta medvetet, men de som jag umgås med är oftast 

kristna. Det känns som att det har bildats olika Communitys. Men idag umgås jag med 

fler eritreanska muslimer. Och det är betydligt fler i Sverige än vad man tror och det 

finns någon uppdelning någonstans.    

 

Frånhållsamheten kan tyda på att det diasporiska gränsbevarandet fokuseras till individers 

demografiska tillhörighet i diasporan och det skapas olika Communitys med bas i religionen 

som Senait uttrycker det. Hon uppvisar samtidigt generationsberoendet som Brubaker (2005) 

lyfter kopplat till den gränsbevarandeaspekten. Ett generationsberoende förändras i takt med att 

sociala gemenskaper förändras och barn till eritreanska föräldrar börjar att socialisera sig 

utanför den tidigare etablerade gemenskapen.   

 

Jag har åkt till Eritrea två gånger, 2015 och 2018. Och jag tycker att det inte finns 

något bättre land där två religioner kristna och muslimer lever i fred. Det har gjorts 

tack vare den sittande regeringen och sedan kriget. Under kriget fick man inte predika 

oavsett religion som kristen, muslim, jude eller buddist, men man fick tro på vad man 

ville. Men inte predika eller föreläsa, om det inte var i ändamålet frihet och frihet till 

Eritrea.  

 

Tesfay utrycker en tredje linje i religionsdiskussionen och gör uttryck för hemlandsorientering 

i sin idealisering om Eritreas religionsfrihet och tolerans. Vilken grundas i kampen för 

självständighet och en stark känsla för den nationella gemenskapen. Detta ligger i linje med 

Gaim Kibreabs forskning om den nationella militärtjänstegörningen, vilken enligt Kibreab 
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anspelar till att bilda en nationelltillhörighet som lyfter den eritreanska identiteten bort från 

religionstillhörighet till patriotism (Kibreab 2009b; Kibreab 2014). Detta leder oss vidare i 

diskussionen bort från skiljelinjer berörande religion till politiska skiljelinjer i diasporan. Där 

den nationella servicen ses från två perspektiv. Mohammad ser skeptiskt till den vilket har en 

förklaring i att hans pappa flydde från tjänstgöringen. 

   

Förutsättningarna och möjligheterna är ganska vaga i Eritrea på grund av den. Jag 

menar staten använder militärtjänsten och soldaterna som arbetskraft vilket innebär 

att om du inte är soldat så har inte staten någon användning av dig. En soldat i Eritrea 

kan arbeta med vad som helst. Vilket innebär att det är svårare för civila personer att 

få ett arbete. Och sen när du är soldat så arbetar du gratis, du får inget betalt för det 

mer än att du får mat och någonstans att sova. Det finns ingen framtid riktigt för att 

bilda familj.    

 

Militärtjänstgöringen, som officiellt kallas för nationell service har avhandlats tidigare i 

uppsatsen. Tjänstegörningen ses av forskare som forced labour, vilket kränker de mänskliga 

rättigheterna i landet då den sedan 2003 i stort sett är på obestämd tid (Kibreab, 2014; Hirt & 

Mohammad, 2013) . Både Mohammad och Sophia utmärker att den nationella servicen 

genomsyrar hela det eritreanska samhället då den påverkar människors möjligheter till att jobba 

och bilda familj.  

 

Det är ganska svårt att leva i Eritrea är min uppfattning, mycket att på grund av den 

nationella servicen som är ”endless” såvitt jag känner till. Även om du har en familj 

så måste du stanna i militären, du måste vara hemifrån i månader och kan bara träffa 

dina nära och kära ett par veckor för sen måste du tillbaka. 

 

Men det finns skiljelinjer, Tesfay ger bilden att tjänstgöringen har varit den enda möjligheten 

för Eritrea att försörja sig som ett självständigt land.  

 

När sanktionerna fanns så hade man inga möjligheter till att exportera varor så vad 

skulle man bygga upp landet av. Jo tjänstegörning och ”free labour”, det var ju den 

enda chansen. Man får ta av det man har. Eritrea har aldrig velat tigga av andra länder, 

det har aldrig varit ett mål när man krigade för sin självständighet i 30 år att bli 

beroende av andra länder. … De som blir militärer är de som inte klarar eller får så 

bra betyg i skolan. Samtidigt militären fungerar också som yrkeshögskola, de får lära 

sig att mecka med bilar och hur man bygger. 
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Tesfay ger tydliga svar på kritiken med argument för staten och bevisar ett tydligt 

gränsbevarande i sin diasporiska ställning, som anspelar på den eritreanska nationen. Detta 

utmärker en långdistans nationalism med Glick Schillers diskurser om att identifiera sig med 

nationen och se den som ett gränsöverskridande projekt, vilket Tesfay är en del av i diasporan 

(Glick Schiller 2005b). Det nationella projektet visar ett ställningstagande för den politiska 

ledningen och stoltheten av att vara oberoende av andra länder, vilket även Senait gör uttryck 

för.  

 

Många har ändå länge uppskattat honom (Afwerki), Eritrea är litet men han har ändå 

stått upp för det och är ingen svans åt västerländska eller asiatiska ledare. Utan han 

gör det som han tror är bäst för landet, vilket man självklart ska ha delade åsikter om 

men han står i alla fall upp för det som han tror på.  

 

Både Tesfay och Senait ger uttryck för Eritreas självständighet och stolthet till att vara en 

självständig nationalstat i det internationella samfundet. Medens Ella har en annan förklaring. 

  

Det har ju varit samma ledare sedan jag föddes 1993. Så jag har den uppfattningen att 

Afwerki driver en diktatur. Eftersom folk inte har rätt till att välja och det finns inget 

annat parti som man kan välja. … Man får inte säga något annat än vad han vill att 

man ska säga, då fängslas man. Så enligt mig är det en riktig diktatur. 

 

Ella bedriver sin regimkritiska inställning genom hela sin berättelse, även Sophia och 

Mohammad har kritiska inriktningar i sina berättelser. Medan Senait är mer pragmatiskt och 

visar kännedom om de problem som finns.  

 

Jag vet inte vilka som är i majoritet men det finns verkligen båda delarna. Jag har 

umgåtts mer med dem som är för regimen eftersom jag har varit engagerad i föreningar 

och allt vad det kan vara. Men alla vågar inte att speak up för man vet inte vilka de 

eventuella konsekvenserna kan vara. Speciellt om du åker dit ofta och har familj där 

då pratar man inte så mycket om det. Många som pratar högt om det är ofta, upplever 

jag, väldigt kritiska och det är individer som många gånger inte vill åka tillbaka eller 

känner att de inte kan åka tillbaka i och med detta.  

 

Tesfay gör tydligast uttryck för ett långdistans nationalistiskt deltagande och idealiserande av 

det forna hemlandet, i termer av att visa respekt för självständighetens martyrer.  
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De som är som mest kritiska här i Sverige borde åka till Eritrea och prata med folket 

hemma istället för att sitta här och klaga. Och till och med kriga för de rättigheterna 

som de förespråkar och stå upp för det som våra förfäder gjorde som offrade sina liv. 

Om det är så att alla tycker som de största kritikerna tycker, varför sitter då Afwerki 

kvar. … Jag kan inte komma och begära demokrati, utan det måste komma från dem 

som bor där och inte från mig som bor i Sverige. Vi kan inte begära en viss förändring 

utan att fråga folket som bor där först. … Men självklart har jag som medborgare en 

demokratiskrättighet, men jag har samtidigt en skyldighet genom att betala skatt som 

är 2 %.  

 

5.4.1 Sammanfattning 

Berättelserna visar oss olika uppfattningar i idealiserandet av Eritrea som det forna hemlandet, 

där skiljelinjerna framförallt skönjs i frågor beträffande religion och politik. Detta tycks 

sedermera påverka den diasporiska förhållningen i det nya hemlandet, i form av olika 

grupperingar vilket åter engång påvisar en heterogenitet i det diasporiska. William Safran lägger 

i sin forskning stor vikt vid idealiserandet om det forna hemlandet, vilket utgår från 

upprätthållandet av hemlandskulturer och religion. Safran menar samtidigt att detta skapar ett 

tvivel inom en diaspora berörande att de inte ser sig som fullt accepterade av det nya hemlandet. 

Vilket leder till att upprätthållandet av den ursprungliga kulturen är existensbringande till myten 

om att återvända (Safran, 2004). I berättelserna om idealiserandet av Eritrea kan vi urskilja att 

religionen ständigt är återkommande. Men inte i termer av idealiserande utan snarare i termerna 

om att visa skepsis till Eritreas religionsfrihet, vilket istället skapar ett offerperspektiv (Khayati 

& Dahlstedt, 2013). I denna fråga urskiljer sig Tesfay allra mest då han idealiserar om Eritrea 

som nation och uttrycker snarare en nationell stolthet.  

 

Andra skiljelinjer gäller det politiska klimatet i Eritrea där Tesfay och Senait uttrycker att en 

stark ledare inte behöver uttrycka ett diktatorskap utan snarare stabilitet och uppvisande av 

självständighet mot omvärlden. Ellas berättelse ger dock uttryck för diktatur och hänvisar till 

grundläggande demokratiska principer som rätten till friåsiktsbildning och behovet av 

demokratiska val. 

 

Slutligen kan vi se att den diasporiska tillhörigheten formas utifrån de tillhörigheter som en har 

med sig från Eritrea i termer av religion och migrationstrauma som påverkat ens inställning till 

det politiska klimatet i Eritrea. Senait påpekar framförallt att religionen har skapat olika 

Communitys i Sverige, men så även den politiska inställningen som kan påverka möjligheterna 
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till återbesök. Under intervjuerna så framkom det att Senait och Tesfay var de enda som har och 

haft möjligheten till att besöka Eritrea från Sverige, vilket är viktigt att ha i åtanke när vi ser till 

deras berättelser.   
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6. Slutsatser 

Uppsatsens huvudsyfte var att belysa hur olika personer med ursprung från Eritrea ger uttryck 

för sin diasporiska tillhörighet i Sverige och hur denna framträder i deras berättande om sitt 

forna hemland.  Likt att transnationalism ses som en myriad av olika kulturer och relationer, 

bör en diasporisk tillhörighet betraktas som en myriad av berättelser vilka skapar olika 

uppfattningar om sitt ursprung i relation till ens migrationshistoria och sammanhang i det nya 

hemlandet. Med anledning av den mångfacetterade företeelsen krävdes en undersökning kring 

den antagna eritreanska gemenskapen som bildats i Sverige. Undersökningens intervjuer visar 

att den diasporiska tillhörigheten skiljer sig beroende på självupplevda händelser och berättelser 

som finns bland människor i den eritreanska diasporan.  

 

Den diasporiska spridningen som föranletts av migration skiljer sig i berättelserna i den form 

att den i vissa fall ses som påtvingad. Där den gemensamma beröringspunkten är den 

obligatoriska militärtjänstgöringen, vilken har setts som anledning till migrationen. Migrationen 

skönjs även i berättelserna som frivillig där flytten till Sverige har möjliggjorts genom 

transnationella gränsöverskridande rörelser där spridningen skapar möjligheter i form av 

uppbyggda kontaktnät och relationer i det sociala fältet. Migrationsberättelserna i uppsatsen 

visar även att den diasporiska spridningen av eritreaner inte är ett nytt fenomen utan har ägt rum 

sedan tiden för självständighetskriget från Etiopien. Ett land som utmärker sig i berättelserna 

om migrationen är Sudan, vilket majoriteten av studiens intervjupersoner på ett eller annat sätt 

har varit i kontakt med. De största utmaningarna som går att urskilja inför ankomsten till Sverige 

är migrationens spridningskontexter och trauman om ovisshet och familjesplittring.  

 

Betydelsen av det forna hemlandet bland eritreaner skönjs i berättelserna genom att det kan 

verka som ett attribut för gemenskapsbildningar i det nya hemlandet Sverige. Dessa bildningar 

är starkt kopplade till uppfattningar om det politiska livet i Eritrea. Det går att urskilja två typer 

av långdistans nationalism där den ena fokuserar till ett politiskt deltagande i den diasporiska 

gemenskapen för det sittande politiska styret. Medens den andra verkar som politiskopposition 

med hemlandsorienterade uppfattningar som kräver regimskifte. Graden av Eritreas betydelse 

märks även i hemlandsorienterade aktiviteter som en viss grad verkar för upprätthållandet av 

kulturella identiteter som inom gruppen kan beskrivas som heterogena med flera olika typer av 

identifieringar.  
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De diasporiska berättelserna skönjer olika typer av identitetsutmaningar inom det nya 

hemlandet där dubbelförankringen föder en ambivalens till vart en hör hemma. Berättelsen visar 

på erfarenheter av att känna sig annorlunda på grund av ens hudfärg och inte kunna identifiera 

sig med ett majoritetssamhälle. Berättelserna visar tecken på att dubbelförankringen tenderar 

till att skapa en identitetensgrund till en större transnationell grupp som har samma 

spridningserfarenheter föranledda av migration. Mindre traumatiska upplevelser av migration 

tycks samtidigt öka individers diasporiska aktiviteter i orientering till det forna hemlandet. Detta 

är bärande för deras gränsbevarande av den eritreanska identiteten, som enligt berättelserna 

karaktäriseras av patriotism och tacksamhet till självständighets martyrerna.  Samtidigt skönjs 

uppfattningar om att nya identiteter förvärvas i interaktionen och socialiseringen med det nya 

hemlandet, vilket tyder på att varje människa är unik och identitets utvecklande sker i sociala 

konstruktioner mellan det forna hemlandet och det nya hemlandet i en transnationell kontext.  

 

Eritrea framställs som det forna hemlandet genom splittrade narrativ framförallt rörande 

uppfattningar om religion och politik. Det kan även urskiljas två typer av vad som kan tolkas 

som idealiserande. Där en idealisering baseras på att alltid tänka hemåt och sträva efter ett 

återvändande. En annan idealisering utformas av traumatisk migration vilket ger en 

offerkaraktär genom en forcerad flykt. En av de tydligaste splittringslinjerna i berättelserna är 

beträffande religion och dess fördelning i Eritrea. I diasporan sprids det berättelser som riktas 

hemåt i syfte att gagna den egna demografiska och religiösa tillhörigheten med vilken som är i 

majoritet. Berättelserna visar tendenser till att detta har skapat Communitys i diasporan vilka är 

baserade på ens religionstillhörighet i det forna hemlandet, vilket gör uttryck för en stark 

gränsbevaring av forna kulturella tillhörigheter i diasporan.  

 

Slutligen visar de narrativa berättelserna att det finns politiska skiljelinjer i hur makten uppfattas 

i Eritrea. Det görs uttryck för att den starka ledaren Afwerki har bevarat och skyddat den 

Eritreanska självständigheten och inte gjort sig vika för omvärldens påtryckningar. Samtidigt 

som andra diasporiska berättelser är öppet kritiska och kräver ett regimskifte i sitt forna 

hemland.           

 

Respondenterna i denna studien kom alla till Sverige under olika omständigheter och på många 

sätt så lever de helt olika liv här i Sverige. Detta visar en heterogenitet och bekräftar den 

problematik som Roger Brubaker (2005) lyfter när en refererar diaspora till en bestämd grupp 

utan att studera det sociala kontexter som dess medlemmar vistas inom. Det som studiens 
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respondenter har gemensamt är dock den komplexitet beträffande diaspora begreppet där en 

diasporisk tillhörighet inte kan refereras till en geografiskt avgränsad kontext, utan flera. Många 

anser att diaspora är ett samspel mellan två spridda lokaliteter. Ur den transnationella lins kan 

vi dock se att en diasporisk spridning sammanflätar flera kontextuella platser vilket påverkar 

personers uppfattningar om den globala värld vi lever i. I denna uppsatsen har vi exempelvis 

hört att Sophia har en förankring i tre länder; Eritrea, Saudiarabien och Sverige. Samtidigt har 

vi genom det eritreanska fallet hört om att Sudan är ett ständigt återkommande land, som en 

antigen flyr tvärsigenom eller uppehålls i under en kortare period. Faktum är att Senaits pappa 

bodde i landet för drygt trettio år sedan, vilket idag lett till att han äger fastigheter i landet och 

bedriver mindre projekt. En diasporisk tillhörighet visar genom detta det transnationella sociala 

fältets styrka om att förmedla och bevara kontaktnät i människors liv. 

 

Detta öppnar upp nya forskningsfrågor inom migration och studier som berör transnationella 

förbindelser. Det skapar även statsvetenskapliga forskningsfrågor rörande medborgarskap och 

nationalstatens betydelser, då transnationella individer blir alltmer gränsöverskridande i sina 

aktiviteter och rörelser. Samtidigt har jag i denna uppsatsen lämnat frågor om diasporaturism, 

det vill säga möjligheter till återbesökande för eritreaner i diasporan till det forna hemlandet, 

utanför studiens syfte. Detta är frågor som har tangerats i uppsatsen men haft större utrymme i 

uppsatsen intervjustudie. Angående denna fråga finns det två sidor av myntet vilket snuddas vid 

i uppsatsens analyskapitel, där en möjlig förklaring är vilka hemlandsorienterade aktiviteter 

som en deltar i, tillika om dessa är i riktning för regimen eller i opposition mot regimen.  

 

Jag vill avsluta med att rikta min största tacksamhet till de personer som har ställt upp för en 

intervju i uppsatsens syfte. Ursprung, migration och tillhörighet är ämnen som berör. Eritrea är 

även ett land som skapar många känslor av förtvivlan men samtidigt stolthet. Jag har fått en 

inblick i fem personers liv och upplevelser av att leva och känna, inte bara för ett land utan för 

två. Med en dualistisk identitet som skär tvärsigenom gränserna i det transnationella rummet. 

Detta var ett bidrag till att beskriva deras berättelser om verkligheten, och jag vill avsluta med 

ett kort citat från Tesfay.  

 

      

Vi finns i hela världen … Vi tänker och har Eritrea i våra tankar och minnen.  
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8. Appendix.  

Appendix 1. Intervjuguide 

 

Bakgrund i Sverige 

• Familj 

• Yrkesliv 

• Relation till andra personer från Eritrea  

• Politiskt intresse och engagemang 

 

Bakgrund i Eritrea 

• Boendesituation  

• Familj  

• Yrkesliv 

• Upplevelsen av den eritreanska regimen  

• Politiskt intresse och möjligheter till politiskt deltagande 

 

Migrationen 

• Anledning till migration 

o Varför 

o Hur togs/växte beslutet fram 

• Hur och varför en kom till Sverige 

o Hjälp från exempelvis familj och vänner eller internationella organisationer 

 

Att vara eritrean i Sverige 

• Engagemang i svensk-eritreanska social och kulturella föreningar 

• Intresse för utvecklingen i Eritrea 

• Tillgången till information för att följa utvecklingen i Eritrea  

• Initiativtagande till att lyfta situationen i Eritrea i form av olika aktiviteter Kontakt med 

nära och kära i Eritrea, hur är deras upplevda situation  

• svensk-eritreanska engagemanget, hur ser det ut?  

o Specifik inriktning, typ mänskliga rättigheter, jämställdhet, hälsa, ekonomi etc. 
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• Hur har ditt engagemang för Eritrea utvecklats över tid?  

•  Hur ser/uppfattar du den senaste tidens utveckling i Eritrea och på Afrikas horn?  

o Fredsavtalet mellan Eritrea och Etiopien 

▪ Militärtjänstgöring  

• Vilka perspektiv och frågor tycker du är viktigast när det gäller utvecklingen i Eritrea 

och Sveriges roll?  

 

 


