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Transnationella inslag i utsatta barnfamiljers konsumtion  
Ämnet socialt arbete uppstod i specifika nationella kontexter som fortfarande präglar vår 
förståelse av och vår fantasi kring hur utsatta grupper/individer klarar sin vardag. 
Nationalstaten anger de geografiska ramarna för både praktiken och forskningen i vårt ämne, 
vilket innebär att vi har svårigheter att förstå fenomen som utspelar sig i ett territoriellt ram 
som sträcker sig över nationsgränser. Detta gäller även utsatta gruppers konsumtion som 
länge har uppmärksammats i det sociala arbetets praktik och även som forskningsämne 
utomlands, till exempel i USA (Caplowitz 1963, Andreassen 1975, Alwitt & Donley 1996, 
Hill 2002, etc.). I USA har det också utvecklats forskning kring utsatta gruppers konsumtion i 
ett transnationellt rum men denna forskning saknas i Sverige. Syfte med detta papper är att 
utifrån ett mycket begränsat empirisk material visa att utsatta barnfamiljer kan organisera sin 
konsumtion utifrån villkor och strategier som går tvärsöver gränserna för nationalstaterna. 
Papper inleds med en diskussion kring det sociala arbetets förhållningssätt till både 
invandring och invandrarnas konsumtion. I ett andra avsnitt fokuseras på den 
”transnationalitet” som immigranterna är med om att skapa och som utgör en del av deras 
vardagliga konsumtionsvillkor.  
 
Konsumtion och migration i socialt arbete 
1983 skrev Thomas Hammar att den svenska invandringsforskningen främst hade fokuserat 
på integrationsfrågor (Hammar 1983). Detta gäller även i hög grad invandrarrelaterad 
forskningen inom socialt arbete, som huvudsakligen sökt identifiera hinder och svårigheter i 
invandrarnas integration. Att socialt arbete följer politiska direktiv i sin forskning är kanske 
lätt att förstå, eftersom själva ämnet har sitt existensberättigat i en praktik som sanktioneras av 
staten. Praktisk socialt arbete syftar till att förebygga och motarbeta avvikelser av alla slag, 
vilket skapar ett klart intresse för vardagslivet, för hur individerna organiserar sin vardag, 
vilka resurser de förfoga över och hur dessa resurser fördelas. Konsumtionen utgör en viktig 
del av denna vardag och är ett ofta uppmärksammat område. Det gäller inte mins utsatta 
gruppers konsumtion som länge sysselsatt det sociala arbetets praktik. I det förra sekelskiftets 
USA där invandrarna också var en del den fattiga befolkningen riktades uppmärksamheten på 
deras konsumtion (Zelizer 1994). De skulle lära sig att konsumera enligt etablerade normer. 
Utgångspunkten för dessa studier var etablerade föreställningar kring fattiga och främlingar1.  
Det som är intressant i dessa dokument är att konsumtionen uppmärksammades inte bara som 
ett område för insyn och kontroll utan också som ett område där särskilda insatser skulle leda 
till en snabbare assimilation. I debatten togs även upp socialarbetarens roll. Den amerikanske 
ekonomen Simon Patten (1889) menade, att de fattiga behövde både bättre materiella 
förutsättningar för att klara av en ökad konsumtion. Patten menade att det var viktigt att dessa 
förbättringar skulle gå hand i hand med uppfostrande insatser i de sociala myndigheternas 
regi.  
 
Invandringen till Sverige var inte stor i början av det förra seklet. Däremot var 
uppmärksamheten på den egna fattiga befolkningen stort, inklusive intresse för de fattigas 
konsumtion. En fråga som också uppmärksammades i bl.a. fattigvårdsrapporter där man 
noggrann gick genom de fattigas vardagskonsumtion. I Social Tidskrift utgiven av 
Centralförbundet för Socialt Arbete (1901-1917) utgjorde de fattigas konsumtion ett viktigt 
debattämne. Förutom fördömandet av vissa konsumtionsvanor propagerades för bildandet av 
kooperativa konsumentföreningar2.

                                                 
1 Skillnader i konsumtionen framställdes som en skillnad mellan olika stadier i civilisationsprocesser. USA 
framstod i dessa skrifter som den ledande nation i samma process, andra länder som mindre civiliserade eller helt 
enkelt primitiva (Patten 1889) 
2 Idéhistorikern P. Aléx citerar i detta sammanhang G.H. Koch en av initiativtagarna för bildandet av 
Cenntralförbundet för Socialt Arbete som var en aktiv förespråkare av konsument kooperativ (Aléx 1994:67). 
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Invandringen till Sverige ökade under1900-talets senare del. Det sociala arbetets intresse för 
invandrarna utvecklades först i relation till de flyktingar som inte kunde klara sin egen 
försörjning.  Under 1970-talet då flera nyanlända flyktingar fick allt svårare att komma in på 
arbetsmarknaden blev ett ökat antal invandrare föremål för det sociala arbetets verksamhet. 
Socialtarbetarna intresserade sig alltmer för invandrarnas konsumtion. Fokus på invandrarnas 
konsumtion skedde och sker ofta i samband med biståndsutredningar. Socialarbetaren ska 
bland annat ta reda på vilka materiella tillgångar finns i hushållet och hur de fördelas. 
Biståndet ska bedömas utifrån antal hushållsmedlemmar och deras identifierade behov. När 
pengarna inte räcker till så ska den biståndssökande noggrant redovisa för sina utgifter. 
Nyanlända flyktingar ska rätta sig efter vad som kallas normen för biståndsgivande. Förutom 
biståndsgivande utvecklas idag andra konkreta verksamheter som syftar till att lära 
invandrarna att konsumera ”rätt” (Konsumentverket 1999). Detta innebär att socialarbetarnas 
insatser utgår från etablerade normer kring vad som utgör en normal konsumtion. Avvikelser 
från detta ”rätta” sätt att konsumera förklaras som antigen en fråga om bristande resurser eller 
en fråga om brist på kunskaper. 
 
Det finns och har alltid funnits starka normativa inslag i det sociala arbetets tänkande kring 
utsatta grupper (i detta fall utsatta invandrare). I dagens segregerade städer måste vi samtidigt 
konstatera att det är just socialarbetarna som på grund av sina arbetsuppgifter har möjlighet att 
få relevant kunskap om dessa gruppers levnadsvillkor på vardagsnivå. Det är till 
socialarbetaren som barnfamiljer vänder sig till när de har ekonomiska svårigheter och det är 
socialarbetaren som möter dem när de anländer till Sverige och ofta följer familjen under flera 
år. Många av de människor som socialarbetarna möter rör sig, genom sina relationer och 
handlingar, i ett geografiskt rum som går tvärs över de nationella gränserna. Men 
socialarbetaren har fortfarande en lokal och normativ föreställning kring vad som utgör 
immigrantens vardag.  
 
Transnationell migration 
Transnationell migration är ett begrepp som används för att beskriva vår tids migration. 
Begreppet invandrare framstår här som föråldrat, eftersom den står för en ensidig och 
tidsbegränsad rörelse. Enligt den traditionella synen på invandring är invandrarna individer 
som lämnar sitt hemland och bosätter sig i ett annat land där de söker skapa ett liv utifrån de 
förutsättningar som värdlandet anger (Glick Schiller, Basch,m.fl 1995). Begreppet 
transnationell migration visar på att vår tids immigranter skapar en vardag som är beroende av 
vad som sker i hemlandet, värdlandet och även i andra länder.  
 
”We call this immigrant experience ”transnationalism” to emphasize the emergence  of a social process in which 
migrants establish social fields that cross geographic, cultural, and political borders. Immigrants are understood 
to be transmigrants when they develop and maintain multiple relations _ familial, economic, social, 
organizational, religious, and political _ that span borders. We came to understand that the multiplicity of 
migrants’ involvements in both the home and host societies is a central element of transnationalism. 
Transmigrants take actions, make decisions, and feel concerns within a field of social relations that links together 
their country of origin and their country or countries of settlement.” (Glick Schiller, Basch, Blanc-Szanton 
1992:ix) 
 
I många studier fokuseras på föränderligheten i de processer och relationer som dessa 
transnationella migrationsrörelser leder till (Appadurai 1996). Intellektuella abstraktioner 
inspirerar empiriska studier där samma fascination kan förtrolla forskare: Den nye 
världsmedborgaren som har rötter överallt och ingenstans, den som idag kan likaväl bosätta 
sig i Tokio som i Havanna för att imorgon fortsätta sitt resande till andra platser där han/hon 
lika väl kan skapa ett nytt liv med hjälp av nätverk som etableras mellan olika länder.  
I praktisk socialt arbete (och i verkligheten) är det svårt att finna dessa lättrörliga och nästan 
exotiska människor/grupper. Däremot kan socialarbetaren möta människor som deltar i dessa 
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”transnationella” processer för att de inte kan annat. Det som socialarbetaren möter är 
människor som använder de resurser som finns tillhands. Oftast finns dessa resurser spridda i 
olika delar av världen eftersom släkt, gamla vänner och fördetta landsmän också har migrerat. 
Dessa kontakter kan i många fall innebära hjälp eller räddning i jobbiga situationer. Att ta få 
kunskap om dessa strategier förutsätter en radikal förändring både i föreställningen kring vad 
som utgör fältet för det sociala arbetets praktik och i de normativa föreställningar som alltid 
finns i tänkande kring utsatta individers/gruppers vardag.  
 
Det handlar om att ifrågasätta de geografiska förutsättningarna för att tänka kring det sociala 
livet: nationalstaten. Att utgå från nationalstaten som ett fält för seende och agerande hindrar 
socialarbetarna att ta till sig de ovannämnda förändringarna. Assimilationsperspektivet eller 
nationalstatens projekt är ifrågasatt. I en värld av snabba och billiga kommunikationer är de 
sociala relationerna mer föränderliga. Det handlar om processer som inte kan förstås utifrån 
statiska föreställningar kring normaliteten. Att studera utsatta gruppers konsumtion kan ge oss 
kunskaper om de förändringar som sker och kan lära oss om de villkor och strategier som 
utsatta människor utvecklar när välfärdslösningar inte fungerar eller inte omfattar dem. 
Immigranterna är ingen enhetlig grupp, deras villkor och strategier vad gäller konsumtion är 
mångfaldiga. Immigranter är inte enbart ”transmigranter” i sitt vardagsliv. Deras 
konsumtionsvillkor utgår också ifrån lokala förutsättningar men deras konsumtionsstrategier 
förändrar också de lokala sammanhangen. 
 
Forskningsmaterial 
Det empiriska materialet till detta papper har hämtats från en större studie kring utsatta 
barnfamiljers konsumtionsvillkor och konsumtionsstrategier i tre nordiska länder ” 
Consumption and Vulnerability in the Nordic Welfare States”. Syftet med det nordiska 
projektet var att skaffa kunskap kring utsatta barnfamiljers konsumtion. I forskningsprojektet 
ställdes inga frågor kring transnationella konsumtionsstrategier, men när det svenska 
materialet samlades in fick vi kunskap om en vardagskonsumtion som inte sällan var 
beroende av handlingar, relationer, etc. som gick tvärsöver de nationella gränserna. Intervjuer 
genomfördes i tre länder (Danmark, Norge och Sverige). I varje land intervjuades både 
barnfamiljer och personal från skolan och socialtjänsten som arbetar i respektive 
bostadsområdena. I Sverige intervjuades bl.a. 18 barnfamiljer som på grund av sin arbets-, 
bostads- och inkomstsituation placerades i kategorin utsatta. I detta papper fokuserar jag 
endast på de transnationella drag som finns i barnfamiljernas konsumtion. Detta innebär att 
endast 7 av de 18 gjorda intervjuer används. De intervjuade talade som representanter för ett 
hushåll med gemensamma egenskaper att de har invandrat till Sverige, bor i samma 
bostadsområde och har barn under 18 år. I övrigt representerar de en heterogen grupp vad 
gäller kön (4 kvinnor och 3 män), ålder (mellan 35 och 50 år), civilstånd (3 ensamstående och 
4 gifta), antal barn (4 hushåll med högst 3 barn och 3 med fler än 4), etc.  
 
Arbets- och hälsosituation uppvisar också en heterogen bild (1 arbetar på heltid, 2 har nyligen 
blivit arbetslösa, 4 har aldrig kommit in på den svenska arbetsmarknaden, två av dem är 
långtidssjukskrivna). Deras förutsättningar för att få ett arbete ser också olika ut, dels på 
grund av ålder men också vad gäller utbildning, språkkunskaper, etc. Alla utom en av de 
intervjuade har permanent arbets- och uppehållstillstånd i landet. 
 
Konsumtionsvillkor som skapar nya marknader 
Migrationen skapar nya relationer, relationer som pågår och utvecklas över de nationella 
gränserna. Sådana relationer utvecklas inom familjen och släkt just på grund av själva 
migrationen. Familjer som splittras förändrar eller tvingar till en omställning av etablerade 
familjemönster. Detsamma sker när nya relationer uppstår eller avslutas. Utifrån ett 
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konsumtionsperspektiv skapar dessa förändringar utrymme för nya marknader och andra 
aktiviteter som är direkt förknippade med konsumtion. 
 
En familj från Irak beskrev hur familjen splittrades när tre familjemedlemmar fick resa till 
Europa. Fadern och två vuxna söner kom först till Sverige medan modern var kvar i Irak. 
Efter något år kunde hon lämna landet med sina andra barn. Först reste de till Syrien och efter 
några vidare till Sverige. När vi träffades hade hon varit i Sverige två månader. I Irak hade de 
kvar en gift dotter och hennes barn. De två äldsta söner (som bodde med dem i Sverige) var 
förlovade med unga kvinnor i deras irakiska hemstad. Flickvännerna förväntades komma till 
Sverige inom kort. Familjen på 9 medlemmar (föräldrar, tre vuxna söner och fyra barn i 
skolålder) bodde i en fyrarumslägenhet, som fadern hade fått hyra när hans fru kom till 
Sverige.  
 
I Sverige ska kommunen bekosta boende och försörjning för nyanlända flyktingar. Under 
1970-talet fanns många lediga bostäder i Malmö. De då nyanlända immigranter löste ett 
problem för de kommunala bostadsbolag som hade svårt att hyra ut sina 
miljonprogrambostäder. Bostadsmarknaden ser annorlunda ut idag, det byggs nytt men det är 
dyra bostäder som förutsätter fasta inkomster. För de som saknar fast inkomst är det svårt att 
hitta bostad. Nyanlända flyktingar som väljer att bosätta sig i Malmö måste själva ordna 
bostad. Inneboende och uthyrning i andra hand förekommer. Detta innebär att det finns en 
icke officiell bostadsmarknad för de nyanlända flyktingarna. Lite information om denna 
marknad fick vi när vi intervjuade den irakiska familjen. 
 
”Jag delade bostad med mina söner och andra personer i Nydala. Det var bara ägaren och vi som delade 
lägenhet, det var två rum, vi fick sovrummet, han fick vardagsrummet. Det var den enda lägenheten som fanns”. 
(S12) 
 
När mannen fick reda på att hans fru och de andra barnen hade fått uppehållstillstånd så 
började han leta efter en ny bostad. Kontakter med andra invandrare som bott i staden en 
längre tid hjälpte honom att lösa problemet. 
 
”Det var en vän som lämnade över kontraktet till mig, han köpte sig en villa och därför lämnade över kontraktet 
till mig”. (S12) 
 
Immigranterna har skapat ett socialt rum i vilket nyanlända kan finna nya relationer, kontakter 
och information. Ofta finner de där sitt första nätverk. Andra kan ha kontakter med egna 
landsmän sen tidigare, de som har bott längre i staden har andra kontakter eller kan själva 
söka utöka sina inkomster genom att hyra ut i andra hand eller ha inneboende.  
 
”Efter två års lidande fick vi denna lägenhet, det är mycket bättre än hotell och flyktingförläggningen. Det var 
vänner som hjälpte oss att få det, de hade kontakt med hyresgästföreningen. Vi bodde på flyktingförläggningen 
innan som tillhör Migrationsverket, jag hade en vän som bodde på området, han pratade med folk som hade 
denna lägenhet. Det är svårt att få lägenhet. Vi bodde här i två år på olika ställe innan jag fick ta på denna 
lägenhet. Om de vräker mig från denna lägenhet, vad ska jag göra? ”. (S24)  
 
Den irakiska familjen (S12) har idag återförenats och bor i en lägenhet där hyran betalas av 
den myndighet som har ansvaret för de nyanlända flyktingarna. I fallet S24 handlar det om en 
familj som inte har fått pengar till att betala hyran och som hotas av vräkning. Det finns rykte 
om att dessa överförda kontrakt har ett pris men det är inget som bekräftades i våra intervjuer. 
I vilket fall som helst kan en sådan tjänst kräva någon slags återgäldning. När barnfamiljer 
saknar både kontakter och pengar är det de sociala myndigheterna som kan hyra en lägenhet 
som sedan överlåts till en familj som är folkbokförd i kommunen.
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”Det var länge sedan vi sökte lägenhet men vi får inte det om inte socialen hjälper oss. Sedan jag kom till 
Sverige och barnen var små vi bodde i en väldig liten lägenhet, litet kök, litet badrum, men trots det fick vi ingen 
lägenhet.” (S16) 
 

Familjen3, bestående av två vuxna och tre barn har idag en hyreslägenhet på 70 kvm. De vill 
flytta till en större lägenhet men kan inte om de inte själva står för kostnaderna. Att sakna 
kontakter och pengar innebär ett beroende av de sociala myndigheterna. I det fallet är det de 
sociala myndigheterna som kontrollerar utbetalningar. Familjen får en summa för att klara av 
det som räknas som socialbidragsnorm, pengarna ska räcka till mat och kläder. Mannen i 
familjen är sjukskriven men saknar sjukförsäkring. Han ska behandlas av sjukgymnast men 
vill inte söka extra socialbidrag, eftersom detta kräver ytterligare blanketter och nya möte med 
socialsekreterarna. Hans fru går en kurs i svenska två gånger i veckan. Hon beskriver en 
stressad tillvaro med en sjuk make, tre små barn och krav som ställs till henne från hennes 
familj i Marocko eftersom hennes mor har blivit sjuk.  
 
”Den här sista perioden har varit mycket svår eftersom min mor har varit mycket sjuk, hon lider av 
andningssvårigheter. Stressen som jag lider av är att jag inte kan hjälpa henne, jag menar ekonomiskt, hon 
behöver pengar för mediciner och annat, hon har inget arbete och ingen som kan försörja henne.” (S16) 
 
De intervjuade har i vissa fall inte bara det ekonomiska ansvaret för de familjemedlemmarna, 
som bor i det egna hushållet utan även för andra som också räknas som en del av familjen. En 
av de intervjuade berättade om att hennes make hade skickat pengar till sin mor under en 
längre tidsperiod men att han inte gjorde det längre. Den intervjuade marockanska kvinnan 
berättade om skyldigheter som hon, på grund av familjens ekonomiska situation inte kunde 
uppfylla. Transnationella familjenätverk kan i vissa fall kosta pengar medan i andra fall kan 
det lösa akuta problem eller underlätta på annat sätt. 
 
”När pappan gick i konkurs…Vi levde väldigt, väldigt…vi levde i misär i över ett år. Vi betalade väldigt högt 
pris för det. Det kostade oss hälsan. Då var hon i USA (dotter 1), den andra tjejen var också i USA. De två 
flickorna som var kvar hemma, de minskade i storlek, de växte inte för att de mådde så dåligt psykiskt, de tänkte 
dygnet runt på det. De mådde jätte dåligt, de fick också åka dit. De var kvar där i över et år.” (S25 mamman) 
”Vi var hos min syster och hennes  man också, vi skulle hälsa på från början och vi tyckte att det var jätte kul 
och det var det faktisk så var vi där. Vi gjorde egentligen ingenting men det kändes väldigt skönt att få komma 
härifrån så som vi hade det. Sen gick det inte, hon hade det inte särskilt bra heller så i slutet kom vi tillbaka…” 
(S25 dotter 3) 
 

Denna familj på 11 personer är palestinier (S25) som har bott i Sverige i 20 år. Familjen bor i 
en trerumslägenhet på 72 kvm. Fadern växte upp i Jordanien och hans fru i Syrien. De gifte 
sig i Jordanien och kom som kvotflyktingar till Sverige under 1980-talet. En dotter och en son 
har gift sig och flyttat till USA. De hade familj i Jordanien, Palestina, Syrien och USA. Två 
av de yngsta döttrar ska gifta sig med palestinier som bor i Saudiarabien. Nyligen har den i 
USA gifta dottern skilt sig och återvänt till Sverige med tre små barn och bor hos föräldrarna. 
Fadern har arbetat i en fabrik som har lagts ned. Modern har varit hemmafru. När mannen 
blev arbetslös fick han först arbetslöshetsstöd, senare fick familjen socialbidrag. När 
situationen försämrades sökte de lån för att starta eget. De fick inga banklån men lånade 
pengar från sonen och en svåger i USA. 
 
”Vi har ju lånat, vi är skyldiga pengar till släkt och vänner. Efter den där affären som gick i konkurs vi är 
skyldiga 60 tusen. Det var mycket mer än 60 tusen kronor, vi har betalat en del. De är väldigt snälla mot mig, de 
trycker inte på.” (S25)
                                                 
3 Den intervjuade är en kvinna från Marocko (S16). Hon har bott i Sverige 4 år. Tidigare bodde hon i Frankrike 
där hon studerade juridik. När familjen inte längre kunde hjälpa henne att finansiera sina studier återvände hon 
till Marocko där hon mötte sin nuvarande man. Mannen hade bott i Sverige i 12 år och hälsade på en släkting i 
Marocko. De gifte sig och hon flyttade till Sverige. 
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Det var när dessa affärer misslyckades som döttrarna skickades till USA. De är tillbaka i 
Sverige och läser en yrkesinriktad utbildning. Föräldrarna (53 år och 50 år) studerar svenska, 
vilket finansieras med studielån.  
 
Ett tema som ofta tas upp i samband med ekonomiska studier kring migrationen är 
överföringen av pengar. Under 1970- och 1980-talen tvingades invandrarna i Sverige överföra 
pengar utomlands genom invecklade banktransaktioner. Det handlade om transaktioner som 
var dyra och som krävde en viss språklig kompetens. Det var också tidskrävande att fylla i 
blanketterna och det tog lång tid för själva sändningen att komma fram till mottagaren. Det 
fanns dessutom alltid ett mått av osäkerhet (i mottagarlandet) om pengarna skulle komma 
fram. Idag finns det en specialiserad marknad för denna typ av överföringar. Det finns företag 
som inriktar sig på att snabbt överföra pengar till andra länder. De är ofta specialiserade på att 
erbjuda tjänster till vissa geografiska område ( Till exempel vissa delar av den arabiska 
världen, Latinamerika, vissa afrikanska länder, etc.). Företagen tar ut en avgift som är mindre 
än den avgift som till exempel Forex tar (valutaväxlingsbutik). Pengarna garanteras komma 
fram till mottagaren på mycket kort tid (fem minuter). Samma företag kan även erbjuda vissa 
krediter (till resbiljetter, etc.) eller/och förmedla krediter från kreditbolag. Dessa nya företag 
finns i Malmö och i andra stora städer. Andra nya företag som antingen samarbetar med eller 
är knutna till överföringsföretag finns inom resebranschen. Det handlar om företag som 
huvudsakligen riktar sina tjänster till immigranterna (resbiljetter, kredit, utskick av presenter, 
etc.). 
 
Nya relationer ifrågasätter lokala arrangemang 
Det finns de intervjuade som lämnade sitt hemland när de var barn. I vårt material finns det ett 
sådant exempel, en latinamerikansk man. Hans nätverk var mer lokal eftersom föräldrarna och 
syskon finns i Sverige. Han är född i Argentina och kom till Sverige med sina föräldrar när 
han var 11 år. Han gick grundskolan i Sverige och studerade som vuxen en 
högskoleutbildning. När han skilde sig för 4 år sen sökte han starta eget företag tillsammans 
med andra. Företaget gick i konkurs och lämnade stora skulder. 
 
”Jag har haft otur, för ett par år sen hade vi en egen städfirma som gick i konkurs och tog alla våra pengar. Vi 
städade på en fabrik som inte kunde betala, som gick i konkurs och då fick vi en massa skulder.” (S11) 
 
Han har två barn som bor hos honom varannan vecka. Hans skulder återbetalas via 
kronofogden. Han arbetar heltid men har inga pengar över för egen fritid. Efter skilsmässa 
åkte han till Argentina där han mötte en kvinna (från ett annat latinamerikanskt land) som han 
inledde en relation med. Kvinnan har nyligen fått visum och ska komma och testa om hon vill 
bo i Sverige. Hans pressade ekonomiska situation fick honom att söka skaffa ett extra arbete i 
den svarta marknaden.  
 
”M.: Då försöker jag jobba extra inom byggnadsbranschen, men det där är allt svart arbete annars förlorar man 
istället för att tjäna mer pengar… det räcker för att överleva, jag kan inte arbeta så mycket där. Jag slutar kl. 17, 
sen måste jag vara lite med barnen annars ser jag dem aldrig. När de har gått och lagt sig går jag och arbetar ett 
par timmar, dessa timmar ger men inte så mycket. Det är pengar som…till exempel bilen för mig är inget nöje, 
det är ett behov. Eftersom jag är skild från barnens mamma behöver jag lämna dem hos dagmamman. Jag måste 
få upp dem, lämna dem där…De har också aktiviteter nu som tvingar mig, den minsta spelar fotboll, jag är 
tvungen att ha en bil.” (S11) 
 
Den nya relationen kostar också pengar. Telefonkontakt har då stor betydelse men det blev 
mycket dyrt eftersom han inte visste att det fanns andra möjligheter. Långdistanssamtal 
kostade mycket och gav honom än större skulder. Efter en tid fick han kunskap om andra 
möjligheter.
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”Jag bytte från Telia till Telecom för att det är mycket billigare, mycket, mycket billigare. Jag ringer 
långdistanssamtal eftersom jag gifte mig med en kvinna från Latinamerika. Jag gifte mig i december, jag hade 
många, många samtal dit, där gick mer än det pengar jag förfogade över. Nu blir det inte så dyrt för att jag köper 
sådana speciella kort för utlandssamtal…De säljs överallt men mest är det i arabernas butiker. I andra små 
butiker har de också börjat sälja. Det är jätte bra du kan prata i en timma för 150 eller 100 kronor. Tidigare fick 
jag en telefonräkning på cirka 3000 kronor för att jag inte visste om denna möjlighet. Jag var tvungen att ringa 
och då fick jag den räkningen, jag nästan svimmade.” (S11) 
 
Telefonen har en viktig roll i de relationer som utvecklas eller/och upprätthålls mellan 
människor som befinner sig i olika länder. Den irakiska familjen upprätthåller kontakten med 
dottern i Irak och med andra familjemedlemmar som är bosatta i olika europeiska länder. De 
har inte råd att hälsa på men de kan tala med varandra via telefonen. En pakistansk familj 
kommunicerar dagligen med släktingarna i Pakistan och USA via Internettelefon. De har valt 
bort den vanliga telefonen, eftersom de har en bättre ekonomisk situation och har råd med 
bredbandsanslutning.  
 
”Och sen pratar vi nästan varje dag med min mamma och alla släktingar vi talar med dem kring en timma. Det 
blir lättare annars kommer telefonräkning, 10000… Det är fast avgift 200 kronor. Om du surfar hela dagen, så är 
det bra, vi kan prata varje dag.” (S15) 
 
Telefonkort erbjuds i de flesta små livsmedelsbutiker i området och finns att köpa i både mat 
och tobaksaffärer i Malmö. Telefonkort för att ringa till Sydamerika kostar idag 100 kronor 
för 8 timmar. För samma summa kan det handlas telefonkort som gäller för Europa, Asien 
och olika delar av Afrika. Det finns också telefonkort för mobiltelefoner. Den palestinska 
familjen har rationaliserat bort telefonsamtal från den fasta telefonen. De köper kort till 
mobiltelefon och tar emot samtal på den fasta telefonen.  
 
Förutom Internet och telefonen kan relationer upprätthållas genom att man helt enkelt reser 
och hälsar på. Den pakistanska familjen som har det bättre ställt reser vartannat år till Pakistan 
och har hälsat på släktingar i USA ett par gånger. Ofta får de hjälp av släktingarna i dessa två 
länder för att kunna resa. Den irakiska familjen har inte råd att resa, men har däremot fått 
besök av moderns syster som har bott i Danmark en längre tid. En polsk ensamstående kvinna 
får besök av sin mor som kommer med gåvor till henne och barnbarn. Den irakiska familjen 
har fått en mikrovågsugn från sin danska släkting.  
 
Resbiljetter köps vanligen hos de resebyråer som skapats  för att utnyttja den marknad som 
utgörs av immigranternas behov. Dessa resebyråer kan också sälja mer turistrelaterade resor 
men deras huvudinkomst består av just immigranternas resor. På samma sätt som 
valutasändningsföretag är resebyråerna ofta geografiskt specialiserade. De ägs av immigranter 
som vet vilka behov som finns och när efterfrågan är störst. Ägarna eller anställda har 
språkligt kompetens både vad gäller svenska och kundernas hemspråk.  
 
Resorna utgör en viktig del av familjens budget och kan spela en viktig del i deras 
konsumtion. Att resa och hälsa på släktingar i hemlandet kan också innebära ytterligare 
påfrestningar på familjens budget eftersom de sällan kan räkna med egna besparingar.  
 
”Pakistan är mycket dyrare än USA. Resan och många släktingar som vi måste ge presenter. Och vaccination, 
det är nästan två tusen…och visum också, varje person så det kostar 2000 kronor för hela familjen. USA vi bara 
tar våra pass och åker dit, inte så många släktingar att man måste köpa stora presenter.” (S16) 
 
När man väl har rest kan det bli ett utmärkt tillfälle att handla biligare kläder till barnen och 
finare plagg till de vuxna. Den polska familjen får gåvor från Polen. Den irakiska familjen 
fick gåvor från Danmark och kläder till barnens skolstart handlades i Syrien. I USA handlade 
den pakistanska familjen kläder som barnen gillar och som de inte har råd att köpa i Sverige. 
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Det finns olika skäl för att upprätthålla och/eller utveckla relationer tvärs över de nationella 
gränserna. I de intervjuer vi gjorde fanns det relationer som fick en ny vändning i och med att 
någon eller några fick lämna landet. Så var fallet för en libanesisk familj som saknade 
permanent uppehållstillstånd. De hade fått hjälp av släktingar som bodde i Sverige. Samma 
släktingar ställde nu upp när familjen inte ens hade pengar till att handla livsmedel. De fick 
inte pengar men fick livsmedel från deras butik.   
 
Den latinamerikanske mannen som hade en etablerat arbetsmarknadssituation fick efter 
misslyckade affärer sina skulder. När han var gift reste han med sin fru till hennes föräldrars 
hemland (Grekland). Efter skilsmässa åkte han till Argentina på semester med sina barn och 
där mötte han sin nuvarande fru. Hans ekonomiska svårigheter och denna nya relation 
tvingade honom att söka andra finansieringsmöjligheter, han fick andra kunskaper om de 
möjligheter som finns i staden.  
 
Den irakiska och palestinska familjen tvingades att lämna sina länder. Deras släkt finns idag 
spridda i flera olika länder. De etablerar och utvecklar nätverk som kan vara ett stöd men som 
också ger dem skyldigheter. Deras barn rör sig liksom barnen i den pakistanska familjen 
mellan dessa nätverk. Den palestinska familjen är fattig både i Sverige och i USA, men trots 
detta kunde barnen få ett andningshål där när situationen i Sverige var som svårast. Detsamma 
gäller deras dotter som bodde i USA och bosatte sig i Sverige efter skilsmässa. 
 
En verklighet som kräver förutsättningslösa studier 
Med detta papper vill jag visa några exempel på transnationella drag i vardagen som 
socialarbetaren inte kan förstå utifrån endast ett lokalt perspektiv grundat i det förra 
sekelskiftets strävan att integrera de fattiga till den nationella gemenskapen. Socialarbetaren 
arbetar idag i en annan verklighet. Det lokala perspektivet räcker inte till för att förstå de 
människor som idag lever sitt liv utifrån handlingar och relationer som spelar sig i ett 
transnationellt rum. 
 
De transnationella drag som fanns i de korta möten vi hade med de intervjuade barnfamiljer 
bekräftades också i stadens affärsliv. Immigranterna har inte bara förändrat sina liv utan 
bidrar till att förändra de lokala sammanhang i vilka de befinner sig. Det finns studier som 
visar att invandrarna är överrepresenterade i statistiken kring utsatta grupper. Dessa studier 
inkluderar endast de invandrarna som har uppehållstillstånd. Dessa studier visar att dessa 
invandrare har ofta en svag förankring till både arbets- och bostadsmarknaden. Detta innebär 
att de är ofta beroende av socialbidrag. I fallet illegala invandrare handlar det inte om 
beroende utan en ofta extrem utsatt situation som gett upphov till en informell tjänste- och 
varumarknad som troligen förser illegala invandrarna med en viss infrastruktur så att de kan 
klara sig.  
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