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Erik Olsson, Catarina Lundqvist, Annika Rabo, Lena Sawyer, Osren
W'ahlbeck & Lisa Akesson 

-(2907) 
TVansnationella rum.'Diaspom,

migration och grrinsiiuerskridande relationer. Borea.
Under ling tid forknippades diasporaperspektiver inom svensk forskning med anrro-
pologen Ulf Bj<trklund. I sin avhandling Frin of:ird till utilfird frin 1979 skildrade
han hur assyriers liv i Sverige prdglades av att vara en del av den assyriska diasporan.
I Bjiirklunds efterftiljd har det funnits enstaka forskare som ftirutom honom sjalv till-
iempat perspektivet. Men det iir egenrligen under de senasre tio i.ren som diasporabe-

Breppet ftirts fram mer systematiskt inom forskningen i Sverige. Bland frontfigurerna
f<ir denna rcirelse iterfinns sociologer som Erik Olsson och Osten Vahlbeck och etno-
logen Maja Povrzanovii Frykman, vilka alla ir inblandade i den aktuella antologin.
I boken tar 14 forskare frin olika discipliner sig an vitr skilda empirier utifrin nyck-
elbegreppen diaspora och transnationalism. Fdr att exemplifiera, Mirja-Liisa Luk-
karinen Kvist beskriver hur eskilstunabor med ursprung i Haapajd.rvi i Finland intar
komplexa fctrhallningssett till bida dessa platser. Maja Povrzanovii Frykman skildrar
passagerarnas diasporiska tillvaro under en bussresa tur och retur mellan Malmti och
Zagreb. Lisa Akesson visar hur emigranters kvarboende sldkringar pi Kap Verde pi-
verkas av att vara en ofrinkomlig del av diasporan.

En bok med si. mi.nga lorfattare och felt riskerar att bli bide splittrad och in-
tetslgande, nigot som man lyckats stlvja genom att leta varje enskilt bidrag rotera
kring antologins "grillspett": diaspora och transnationalism som analytiska perspek-
tiv. Inledningsvis mcits lesaren av sjdlva "spettet" i form av tvi introduktionskapitel.
I den ena av dessa dversikter ger Per Gustafsson exempel pi sex dimensioner som ur-

96r ett transnationellt inslag i en migrationsrorelsc: mlnniskors ftirflyrtningar, na-
tionsciverskridande sociala nitverk och strukturer, kulturfldden mellan platser, po-
litik och lagstiftning, ekonomiska aktiviteter och utbyten, komplexa identiteter och
tillhiirigheter. Gustavsson framhiller hur mdnniskor och foreteelser kan vara synner-
ligen transnationella ur en synvinkel men inte alls ur en annan. Denna <ippna hill-
ning i begreppsanvdndningen delar han med'Wahlbeck och Olsson, som i piftiljande
introduktionskapitel reder ut diasporaperspektivet. De tvi ftirfartarna redog<ir frir hur
diaspora utvecklats genom iren frin att beteckna kristna och .iudiska och sedermera
etniska grupper i fcirskingringen till dagcns anvdndning av diaspora som ett teoretiskt
och dermed ett "analytiskt begrepp fcir art srudera den diasporiska karakrdren hos en
viss grupp".

Dessa vdl smllta och pedagogiska grundkipitel tjlnar som en gemensam inging
till bokens civriga bidrag. Den som exempelvis vill ftirdjupa sig i Stuart Hall och Paul
Gilroy kan ta del av Minoo Alinias artikel om kurdisk diaspora eller Lena Sawyers
om Sverige som en del av den "svarta atlanren". Alinia ser den kurdiska diasporan som
en transnationell social r<irelse som utdvar ett kollcktivt handlande riktat mot social
forandring. Kurders transnationella politiska arbete piverkar exempelvis det inrerna-
tionella samfundet som i sin tur piverkar den turkiska staten. Sawyer lyfter fram hur
unga minniskor med afrikanskt ursprung i Sverige genom ett diasporiskt samman-
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hang kan ftirsti. sig sjdlva och finna strategier fdr att bryra upp dominerande dikoto-
mier som svarthet/afrikanskhet kontra europeiskhet.

Det dr framfdrallt cre bidrag som sdtter slrskilt stora avtryck hos mig som lesare.

Det firrsta dr skrivet av Annika Rabo som behandlar rransnarionell familjerdtt och

hur den transnationella familjen ofta hamnar i vad hon kalla ftir "rlttslig korseld" pi

grund av att olika familjeriittsliga ft;rhillanden gdller i de lander som familjerna 16r sig

mellan och dr spridda iiver. Trots att detta 1r vllkinda och ofta smlrtsamma vardags-

foreteelser ftir minga iir jag iivenygad om att en stor del av antologins lisare inte ens

anat detta ftilts vidd och angelegenhet, nigot som Rabo lyckas ftirmedla.

Det andra bidraget som etsar sig fast Ir Tobias Hiibinettes text om hur vuxna

adoptivkoreaner vlrlden iiver organiscrar sig som en social riirelse mcd egen kultur-

produktion inom bland annat konst, litteratur och film. Ett annat diasporiskt drag

hos adoptivkoreanerna dr att de har att forhilla sig till bide assimilationsansprik frin

vdst och sydkoreansk inkluderande nationalism. Men enligt Hiibinette utg<ir man

ingen klassisk diaspora. Man ing5,r varken i diasporiska familje- och slektskapsnit-
verk eller gifter sig med gruppmedlemmar. Man omfattar endast en gcneration; bar-

nen blir inte "adoptivkoreaner" och vare sig ftirdldrar eller syskon ir delar av diaspora-

gemenskapen. Genom att fiira in adoptivkoreanerna i forskningen stiills begrepp som

diaspora och etnicitet pi sin spets, menar Hiibinette och jag har bara att instimma i

denna synnerligen tankeviickande och nydfnande artikcl, der diasporabegreppet ftir

in heh ny kunskap kring ett vilkiint fenomen.

Det tredje bidraget som sticker ut er Ingemar Grandins artikel om dagens vdstli-

ga nlrvaro i tredje vdrlden i form av bisdndsarbetare, antropologer, nyhetsfiirmedla-

re, turister, affersmen och andra kategorier vilka tillsammans bildar en vit diaspora.

Grandin skildrar hur mlnniskor frin vdst blev utposterade tidsbegrinsat redan under

det engelska Ostindiska Kompaniets dagar och hur personer darefter kommit att av-

l<isa varandra i en aldrig sinande strcjm. Handelsdiasporan dvergick scdan i en kolo-

nial diaspora som idag blivit en postkolonial diaspora, der nya individer, projckt och

idCer fortsiitter att ersdtta gamla, Grandin menar att dagcns vita gemenskap upprltt-

hills genom deltagande i vardagligt umgenge, sammanslutningar, organisationcr och

gemensamma aktiviteter, etc. I det gemensamma m6jlighetsrum som skapas ingir

[ven diasporiska karrierer; en person kan flytta runt mellan olika posteringar, inta

flerfaldiga roller (som skribent, expert, konsult) efter att kanske ha inlett sin bana som

medfoljande familjemcdlem, backpacker, volontdr for am idag pendla mellan Sverige

och utlandsuppdrag. Grandin menar att den vita diasporan inte tidigare karaktirise-

rats som ett sammanhillet fenomen eftersom det saknats en sidan utsiktspunkt som

diasporaperspektivet ger. Han tar ett djervt grepp och analysen kastar ett nyrtigt re-

flexivt ljus over sivdl forskar- som praktikervdrlden.

Ett av bokens mantran 1r att diaspora och det transnationella utrnanar iildre per-

spektiv och man kan stiilla sig frigan om det her verkligen ir nigot nytt? Bitvis kdnns

gamla 
'push 

and pull" resonemang igen, hur ftirhillanden pi flera platser samverkar i

migrationssammanhang. Stundtals kan resonemangen i boken 6lla in i en vdletable-
rad "invandrardiskurs", ddr immigranters fcirehavanden ska ftirklaras med'icjtter och
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ryggseckar" frin forna hemlender. Men dessa brister dr marginella, eftersom minga

valkanda empirier faktiskt placeras i etr nytt analytiskt ljus. Spriket dr enkelt och

klart men aldrig trivialt eller oniidigt ftirenklat. Minst tre kategorier av ldsare torde

finna stort utbyte av Tiansnationelh rum. Forskare kommer sannolikt att inspireras

av bokens vetenskapliga grundlighet och uppslagsrikedom. Studenter har en peda-

gogisk och heltickande grundbok som inspirerar till vidare ftirdjupningar. En tredje

milgrupp som med stor sannolikhet kommer att ha anvindning av boken dr perso-

ner som Ir verksamma inom migrationsfdltet eller inom skolan och andra samhells-

institutioner. Liksom forskarna efterfrigar praktiker texter som vidgar vyer och lyfter

blickar. Och det formS.r Transnationella rum.
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