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INLEDNING 
I Äkta dans – en studie av förändringar i konst och konstnärskap beroende på kulturbyte, 

fallet Abdul Rahim Ghafori studeras en afghansk konstnär som flytt till och bosatt sig i 

Sverige. Vi möter honom i hans arbete som konstnär både genom att höra honom berätta 

om sin syn på konstnärskapet och genom att se på ett urval av hans verk. I Studien 

diskuteras hur olika kulturbyten genom livet, och hans nuvarande situation som invandrare 

i Sverige, påverkat honom i konstnärskapet och vilka följder detta haft på hans konst.  

 

Idén till detta arbete kommer ur vårt, författarnas, gemensamma intresse för kultur och 

kulturella uttryck. En förutsättning för studien var att vi ville syssla med båda sidorna av 

kulturbegreppet; kultur som "way of life" med etnologiska perspektiv och kultur i 

bemärkelsen konstnärliga uttryck. I den här studien har vi valt att f 

okusera på en afghansk konstnär och hans möte med det svenska. Afghanistan är ett land 

som på många sätt är olikt Sverige och som just nu, 2004 befinner sig i en intressant 

utvecklingsfas, både politiskt och kulturellt. Intressant är hur mötet mellan den svenska 

och den afghanska kulturvärlden kan te sig och hur de påverkar varandra. 

 

I studien avser vi att utöka kunskapen om och förståelsen för de förändringar en människa 

går igenom när han eller hon byter kultur. Genomgående i studien nyanseras diskussionen 

kring att byta kultur. Studien är ett inlägg i den debatt som i stort diskuterar kulturens 

komplexitet och i smått den enskilda människas beteende i kulturen. Studien är relevant för 

olika diskussioner i samhället; såsom samtal kring invandrade konstnärers position i den 

svenska konstvärlden, invandrares integration i det svenska samhället och följderna av att 

byta kultur. Stora frågor som inte kan förklaras genom en studie men som bör diskuteras 

ur så många vinklar som möjligt. Den här studien ger en inblick i hur det kan vara att vara 

invandrare och konstnär i Sverige idag. Detta bör vara intressant både för aktörer inom det 

svenska konstlivet och för personer som arbetar med invandrarfrågor. 

 

Att det över tid sker en förändring hos en person som invandrat till en annan kultur är ett 

utgångsantagande för studien. Hos en konstnär bör denna förändring visa sig i konst och 

konstnärskap. Syftet är att undersöka vad som händer och hur detta visar sig i en 

konstnärs, Abdul Rahim Ghaforis, konstnärskap och konst samt att se vilka möjliga orsaker 

dessa förändringar har. 
 
Frågeställningar 
Hur har Abdul Rahim Ghaforis konstnärskap och konst förändrats? 

- Hur har konstnärskapet och konsten förändrats till följd av kulturbyten? 

- Hur har konstnärskapet och konsten förändrats sedan han kom till Sverige? 
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Metod 
För att undersöka vilka förändringar som skett och hur de påverkat konstnären i hans 

konst och konstnärskap har djupgående intervjuer med konstnären genomförts. Studien 

bygger på dessa samtal. 

 

Kring konstnärskapet har ett antal olika områden berörts, frågorna rörde till exempel 

praktiska saker såsom utbildning eller mer filosofiska som syftet med konstnärskapet. 

Avsikten har varit att kartlägga hur konstnärskapet sett ut och utvecklats samt att jämföra 

situationen i de olika länderna.  

 

Konstnären har under intervjuerna berättat om många verk ur sin produktion. Kring ett 

antal verk har frågorna som ställts varit mer ingående och i studien redovisas diskussioner 

kring dessa verk. Diskussionerna kring verken sker med andra ord i första hand 

tillsammans med konstnären. Han har ombetts berätta om tillkomsten av verken, dess 

motiv och vad han känner för dem idag. Avsikten med diskussionerna var främst att hitta 

konkreta förändringar i och skapa diskussion kring exempelvis de olika motivvärldar hans 

konst rört sig inom. Vi har valt att låta konstnären själv vara läsare av konsten, eftersom 

det är hans egna utgångspunkter och idéer i sin konst som är av intresse för studien.  

 

Studien har till stor del en biografisk form då vi genom att se på Ghaforis konstverk och 

höra honom berätta om sitt konstnärskap tecknar en levnadsbeskrivning över hans 

konstproduktion och liv som konstnär. Metodiskt har vi inspirerats av etnologin, då det är 

följderna av händelser i konstnärens vardagsliv som undersöks, samtidigt är uppsatsen en 

fallstudie och har en deskriptiv karaktär.  

 

Genom de teorier som lyfts fram i studien kan vi titta ingående på och skapa förståelse för 

en konstnärs upplevelser och vilka följder kulturbytet haft för denne. Vi kan också genom 

fallstudien nyansera och fördjupa de teorier som lyfts fram. Det teoretiska problemområdet 

rör sig främst kring studier om upplevelser och följder av att byta kultur, att anpassa sig till 

ny kultur och att leva mellan två kulturer. Det generella i studien är kulturbytet, fallet är 

konst och mer specifikt konstnären Ghafori. Primärt ser vi på Ghafori som konstnär. Att 

han genomgått det kulturbyte hans flykt från Afghanistan till Sverige har inneburit ger att 

han nu också betecknas som invandrare, vilket är en faktor vi förhåller oss till i uppsatsen. 

Konstnärskapet och kulturbytet kan ses som parallella resor. 

 

Vi har träffat konstnären vid tre tillfällen och samtliga möten har tagit plats i Ghaforis hem i 

Stockholm. 

 

Intervjutillfälle 1) v. 46, 2003. Intervjun varade i cirka fyra timmar, effektiv tid. Vid detta 

tillfälle var det i första hand tänkt att vi skulle få en uppfattning om och förstå kronologin i 

Ghaforis liv. Vi frågade om uppväxt, utbildning, arbete och om flykten till Sverige. Ghafori 
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berättade mycket öppenhjärtigt och ingående, särskilt om sitt liv i Afghanistan och 

dessutom en hel del om de olika politiska situationer som rått i landet. Den sista timmen 

ägnades åt att titta på ett urval av hans verk. Konstnären ombads att välja ut ett antal verk 

för närmare analys men han avböjde med motiveringen att han inte kan välja mellan sina 

verk. 

 

Intervjutillfälle 2) v. 47, 2003. Intervjun varade i cirka fyra timmar, effektiv tid. Frågorna i 

intervjun fokuserade på konstnärskap och konstutbildning främst i Afghanstan, dessutom 

diskuterades hans utställningar i Sverige och hans situation som kulturpersonlighet och 

konstnär i Sverige. Inför detta tillfälle hade vi valt ut sex verk som vi ville titta särskilt på 

samt ett som vi ville jämföra med ett av de sex. Mot slutet av intervjun diskuterade vi några 

av de utvalda verken, Nedslagna tulpaner dör, Minfältet, Påverkan och Äkta dans. 

 

Intervjutillfälle 3) v. 49, 2003. Intervjun varade i cirka fyra timmar, effektiv tid. Vid detta 

tillfälle diskuterade vi verken Självporträttet, Flicka med stränginstrument och Kvinnans 

plats… i första hand men sa även något om Nedslagna tulpaner dör, Minfältet, Påverkan och 

Äkta dans. Vi fortsatte efter detta med frågor kring konstnärskapet och hans konst i 

allmänhet. I denna intervju pratade vi mycket om den svenska tiden i hans konstnärskap.  

 

Den tredje intervjun var mer konkret, vi ställde fler direkta frågor, än i de två föregående. De 

föregående och i synnerhet den första byggde mer på att Ghafori själv berättade. De tre 

intervjuerna har spelats in, transkriberats och utifrån detta har Ghaforis historia tecknats. 

 

I avsnittet Analys sätts diskussionerna kring verken och diskussionerna kring 

konstnärskapet i relation till varandra samt till de presenterade teoretiska perspektiven. 

Diskussionerna utgår från ett antal aspekter som varit de mest framträdande i intervjuerna. 

Vad det gäller konstnärskapet är det dessa aspekter Konstfilosofi, Konstverksamhet, Utkomst 

och Samhällsengagemang. Alla dessa aspekter diskuteras utifrån hur Ghafori upplevde sig 

själv som konstnär i Afghanistan och hur han upplever sig i Sverige. Vad det gäller verken 

går vi igenom varje verk separat och tittar då på form och teknik, motiv, innehåll och idé 

samt Ghaforis intryck av publikens förståelse.  

 

Att använda intervjumetod innebär alltid att författarna måste tolka det informanten säger 

vilket i detta fall bör göras med särskild försiktighet då denne inte behärskar det svenska 

språket fullt ut. Ghafori säger sig vara något orolig för att han inte kan uttrycka sig så väl 

på svenska. Han talar inte grammatiskt korrekt men han har ett tydligt kroppsspråk och 

minspel vilket bidrar till att det oftast är lätt att förstå vad han vill säga även om han inte 

alltid hittar orden. Han förklarar också tydligt om man frågar honom. Det är dock viktigt att 

vara medveten om att vissa nyanser i det Ghafori vill berätta sannolikt inte kommer fram då 

han inte kan uttrycka sig ohämmat.  
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Då vi i texten citerar Ghafori händer det att vi förbättrar språket grammatiskt för att läsaren 

ska kunna förstå hans resonemang bättre. Vi har dock noga försökt att inte ändra 

innebörden i hans ord. Ibland minns inte Ghafori när händelser ägt rum och han har svårt 

att översätta från den islamiska tideräkningen1 till vår, varför den historiska korrektheten ej 

kan garanteras. Det är dock av underordnad betydelse då syftet med studien inte har varit 

att rekonstruera Ghaforis liv. Eftersom det är fråga om en berättelse medför detta att 

Ghafori vid vissa tillfällen säger emot sig själv i undersökningen. Det väsentliga är dock just 

Ghaforis upplevelser och hans version av historien, studien bygger på hans minnen och 

känslor av hur situationen är och har varit.  

 

Eftersom det i denna studie inte är möjligt för informanten att vara anonym var det av 

högsta vikt att han redan från början var införstådd med studiens upplägg och omfattning. 

Därtill har vi låtit konstnären tar del av textarbetet, för att minimera risken för missförstånd 

av materialet. Ghafori har kontrollerat faktainnehållet i texterna och i enstaka fall gjort 

mindre korrigeringar, som att rätta felstavade namn. 

 

Avgränsning 
I studien vill vi titta på förändringar i konst och konstnärskap beroende på kulturbyte. 

Ghaforis flykt till Sverige är inte det enda som inneburit ett kulturbyte i hans liv. Studien 

fokuserar dock till stor del på skillnaden mellan livet före Sverige och nu i Sverige, men tar 

även upp andra kulturbyten i Ghaforis liv. Eftersom det visat sig under intervjuernas gång 

att Ghafori till viss del även varit verksam i Iran och Pakistan i sitt konstnärskap låter vi 

jämförelsen ligga mellan tiden innan han kom till Sverige och tiden efter snarare än mellan 

hans liv i specifikt Afghanistan och Sverige. 

 

Att vi valde en konstnär från Afghanistan beror på att landet är olikt Sverige vilket 

plausibelt gör att förändringar i konst och konstnärskap syns tydligt. Om vi tillåter oss att 

generalisera kan man säga att det är sannolikt att om studien fokuserat på en person från 

ett land mer närliggande Sverige, både geografiskt och kulturellt, hade det varit svårare att 

urskilja förändringarna. Kulturell tillhörighet är givetvis mycket mer komplext än så vilket 

kommer att diskuteras närmare i studiens teoretiska perspektiv och avslutande delar. Även 

Sverige är utbytbart i studien men mest praktiskt då vi på nära håll ville studera en 

konstnär.  

 

Kriterierna vi utgick från vid valet av informant var att denne måste ha varit verksam som 

konstnär i både Afghanistan och Sverige. Konstnären skulle ha bott i Sverige i minst fem år, 

                                               
1 I Afghanistan tillämpas islamisk tideräkning vilket innebär att man använder månår med tolv 
månader räknade från månens nytändning. Förenklat kan man säga att år 2000 motsvaras av 2000 
minus 622 det vill säga år 1378 i islamisk tid. Detta stämmer dock inte till fullo varför det är något 
komplicerat att jämföra år. 
Källa: Nationalencyklopedin, http://www.ne.se (2004-04-29). 
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detta för att han skulle ha hunnit vara verksam även i Sverige och att han skulle behärska 

det svenska språket någorlunda väl. Valet föll på Abdul Rahim Ghafori, en afghansk 

bildkonstnär som kom till Sverige för cirka åtta år sedan och som nu är bosatt i Stockholm. 

För urvalet av verken hade vi kriteriet att det både skulle vara verk gjorda före respektive 

efter flykten till Sverige, samt att de skulle vara representativa för Ghaforis produktion. 

Tanken var att konstnären själv skulle välja ut dessa verk men då han som redan nämnts 

avböjde gjorde vi själva urvalet. Ghafori har i sitt hem ett stort antal verk och även 

fotografier av äldre alster, av dessa valdes de verk ut som särskilt diskuteras i studien. 

 

Genom att göra en fallstudie på en konstnär anser vi att vi kan ge en djupgående förståelse 

för de följder ett kulturbyte kan få på ett konstnärskap och konst. Vi söker belysa 

förändringar i konst och konstnärskap genom intervjuer med konstnären och genom 

diskussioner kring hans verk.  

 

Litteratur 
I den teoretiska bakgrunden redovisas olika diskussioner kring kulturutbyte och hur detta 

påverkar individen. Sociologiprofessorn Everett V. Stonequist är en av de forskare som tas 

upp. Han skriver i sin bok The Marginal Man om marginalmänniskan, en människa som 

lever i och mellan flera olika kulturer. Han beskriver vad som utmärker marginalmänniskan 

och hur denna hanterar den situation hon är i, där hon tvingas leva samtidigt i två världar. 

Vidare diskuterar vi Young Yun Kims, professor i kommunikationsvetenskap, studie av den 

krissituation han menar en invandrare hamnar i då han flyttar från sin hemmiljö till ett 

annat land och en annan kultur. I Becoming Intercultural – An Integrative Theory of 

Communication and Cross-cultural Adaptation beskriver Kim den anpassningsprocess han 

menar att alla invandrare måste genomgå för att finna sin plats i det nya landet, och vad 

denna har för inverkan på invandrarens identitet. Vidare diskuteras ett flertal andra 

forskares teorier inom samma problemområde samt kring konstnärens och de expressiva 

uttrycksformernas roll i samband med kulturbyten. 

 

Disposition 
Ghaforis liv och person är starkt påverkat av de krig och maktspel som präglat Afghanistans 

historia, varför studien under rubriken Bakgrund inleds med en översikt över de historiska 

skeendena i landet från 1930-talet fram till idag. Efter det följer en presentation av Ghafori 

där vi kort redogör för hur hans personliga historia ser ut, vart han har bott, studerat et 

cetera. 

 

Under rubriken Teoretiska perspektiv belyses olika teorier som främst behandlar den 

situation en människa hamnar i då hon byter kultur. Dessa kommer senare i studien att 

användas för att mer ingående kunna studera och få förståelse för Ghaforis konstnärskap 

och konst och vilka effekter kulturbytet haft på detta. 

 

 5



Undersökningen inleds sedan med ett avsnitt där Ghaforis konstnärskap diskuteras utifrån 

de intervjuer som gjorts och med fokus på de fyra aspekterna Filosofi, Verksamhet, Utkomst 

och Samhällsengagemang. Därefter följer diskussioner kring Ghaforis verk Självporträttet, 

Påverkan, Nedslagna tulpaner dör, Kvinnans plats…, Äkta dans och Flicka med 

stränginstrument samt Minfältet. Diskussionerna kring konstnärskap och verk sätts sedan 

samman under rubriken Analys, där också en återkoppling till de teoretiska perspektiven 

görs. Slutligen avrundas studien med Diskussion med förslag till vidare forskning där vi fritt 

resonerar kring kulturbytens följder och vilka intressanta aspekter av dessa som vidare kan 

studeras. 
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BAKGRUND 
 
Afghanistan 1930 - 2004 

 

Afghanistan ligger i Centralasien eller i det som brukar kallas mellanöstern. De officiella 

skriftspråken är pashto och dari (vilket är en persisk dialekt). Befolkningen består av många 

olika folkgrupper, ungefär tio större och mer än trettio mindre etniska grupper. Den största 

etniska gruppen är pashtunerna som omfattar fyra till sex miljoner människor och de är 

huvudsakligen bosatta i de västra, södra och östra delarna av landet. Den näst största 

gruppen, tadzjikerna, talar dari och omfattar cirka två miljoner människor. Tadzjikerna 

finns utspridda över hela Afghanistan men de flesta bor i den nordvästra delen omkring 

Herat eller i nordost. I hela landet bor omkring 27 miljoner människor, 

befolkningsuppgifterna är dock mycket osäkra. Större delen av befolkningen är muslimer, 

störst är den sunnimuslimska gruppen men det finns också många shiamuslimer.2 

 

Afghanistan har historiskt sett alltid varit ett område för intensiv rörelse. Dess läge mellan 

de stora asiatiska kulturområdena har gjort att landet kommit att bli viktigt bland annat 

som handelsväg och därmed eftertraktat av många.3 1933 fick Mohammad Zahir Shah 

makten som kung över Afghanistan. Det var efter en splittrad tid med både brittiska och 

sovjetiska intressen i landet. 1953 utsågs kungens kusin Mohammad Daoud till 

premiärminister. Han moderniserade landet med stöd från Sovjet, innan han avgick 1963.4 

Kung Zahir Shah gav då landet en modern konstitution som godkändes av det nationella 

                                               
2 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se (2004-04-26). 
3 Utrikespolitiska institutet, Länder i fickformat nr 911 Afghanistan (Stockholm 2003), s. 11. 
4 Utrikespolitiska institutet. s. 12 f. 
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rådslaget Loja Jirga och landet genomgick en period av demokratisering.5 Dock var det 

politiska läget instabilt och ett flertal kraftlösa regeringar ersatte varandra.6  Sedan 1950-

talet slogs USA och Sovjet om att ha störst inflytande i landet genom olika 

utvecklingsprojekt.7 Under det tidiga 1970-talet rådde missväxt och svält i landet, vilket 

föranledde att den före detta premiärministern Daoud 1973 kunde störta kungen och ta 

över tronen och makten. Han hade en diktatorisk ledarstil och gjorde sig omöjlig med både 

vänster- och högerpolitiker i landet. 1978 mördades han då det afghanska 

kommunistparitet tog makten i en militärkupp understödd av Sovjetunionen.8  

 

Ledaren för kommunistpartiet Nur Muhammed Taraki blev president, och han knöt genom 

ett vänskaps- och samarbetsavtal landet nära Sovjetunionen. Efter stridigheter i många 

delar av landet mördades Taraki i september 1979 och ersattes av Hafizullah Amin som 

tillhörde en annan fraktion av kommunistpartiet. Oroligheterna inom partiet gjorde 

regeringen kraftlös vilket bekymrade den sovjetiska regimen. Ryssarna kunde inte förlora en 

kommunistisk allierad och de oroades också över att tumultet kunde leda till uppror i andra 

delar i Centralasien. Därmed invaderade Sovjet Afghansistan i december 1979. Barbrak 

Karmal, en annan ledare inom det afghanska kommunistpartiet gjordes till president. Sovjet 

hade räknat med att invasionen skulle bli enkel, men istället utbröt ett långvarigt krig 

mellan ryssarna och olika gerillagrupper i landet. Afghanistankriget var ett faktum. 9 

Samlingsnamnet på dessa gerillagrupper var Mujaheddin, trons krigare.10 Mujaheddin var 

aldrig någon sammanhållen organisation, men de olika rörelserna hade ett löst samarbete 

på initiativ av USA och ett högkvarter i Peshawar i Pakistan. I och med kriget utsattes det 

afghanska folket för stort lidande och många miljoner människor flydde sina hem. 11 Stora 

delar av landytan på landsbygden minerades eller förstördes på annat sätt. Strax efter att 

Michail Gorbatjov tillträdde som president i Sovjetunionen avsattes Karmal 1986 och 

Mohammad Najibullah Ahmedzai ersatte honom. Varken Karmals eller Najibullahs 

regeringar hade någon reell makt över Afghanistan utan styrdes till fullo av de så kallade 

sovjetiska rådgivarna.12 I och med skiftet till Najibullah försökte ryssarna dock förbättra 

regimens rykte och skapa förtroende hos folket.13  

 

1988 hölls det parlamentsval och Mujaheddin erbjöds visst mandat, de manade dock till 

valbojkott och intog inte sina platser i parlamentet. Från 1982 fördes fredsförhandlingar 

genom medling av FN, vilka 1988 ledde till att man slöt ett avtal om att de sovjetiska 

                                               
5 Ana Tortajada, Det tystade skriket – en resa bland Afghanistans kvinnor (Danmark, tryckort ej 
angiven, 2001) s. 279. 
6 Utrikespolitiska institutet, s. 12 f. 
7 Ibid. s. 21. 
8 Ibid. s. 12 f. 
9 Ibid. s. 13 f. 
10 Totajada, s. 281. 
11 Utrikespolitiska institutet, s. 13 f. 
12 Totajada, s. 283. 
13 Utrikespolitiska institutet, s. 13 f. 

 8



styrkorna skulle lämna Afghanistan och att makten skulle övergå till afghanerna själva. 

Detta skedde snabbare än väntat då Sovjetunionen var nära sitt sammanbrott. Det 

sovjetiska tillbakadragandet var avklarat i februari 1989 men Najibullahs regering satt kvar 

ytterligare tre år fram tills de sovjetiska vapenleveranserna avbröts.14 

 

Det var Rashid Dostam, ledare för en kommunistallierade usbekisk milisstyrka, och den 

tadzjikiske gerillaledaren Ahmed Shah Massoud som tillsammans ledde upproret som 

avsatte Najibullahs regering. I april 1992 kapitulerade regeringen, och även om Dostam och 

Massoud formellt bildade en ny regering så följde en period av inbördeskrig. Huvudstaden 

Kabul drabbades särskilt hårt av striderna. I december 1993 bröt Dostam med Massoud och 

anslöt sig i stället till den pashtunske gerillaledaren Gulbuddin Hekmatyar. Hekmatyar var 

den som ledde motståndet mot Massoud, samtidigt som han officiellt sett själv satt i 

regeringen.15 

 

Då det inte fanns någon fungerande politisk struktur i landet, och folket var oerhört 

krigstrött, skapades en grogrund för en annan millitant rörelse, talibanerna. Under hösten 

1994 erövrade talibanerna stora delar av södra Afghanistan och under vintern 1995 – 1996 

belägrade de Kabul. Det var dock inte förrän i september 1996 som Hakmatyar och Dostams 

trupper vek sig och talibanerna kunde ta full kontroll över huvudstaden. De avrättade den 

förre kommunistledaren Najibullah, vilken hade gömt sig på ett FN-kontor under hela 

perioden av inbördeskrig. Talibanerna förde en extremt konservativ islamisk politik och 

tolererade till exempel inte företeelser som TV och musik, vilket de ansåg vara mot 

religionen.16 Bland annat förstörde talibanerna de jättelika Buddhaskulpturerna vid 

Bamiangrottorna 2001.17 

 

Under åren 1999 –2001 drabbades Afghanistan av svår torka, och när talibanerna inte 

kunde klara av situationen förlorade folket det förtroende de haft för regimen. Vid det här 

laget var folk dessutom trötta på den ofrihet som talibanväldet inneburit. När 

talibanregimen vägrade att utlämna saudiern Usama bin Laden, som misstänktes för 

terrorattentaten mot USA den 11 september 2001, ledde detta till att USA anföll Afghanistan 

i oktober 2001. I december bildades med stöd av FN en provisorisk regering dominerad av 

Norra alliansen (Massouds milis) men med pashtunen Hamid Karzai som regeringschef. 

Våren 2004 sitter Karzais regering fortfarande vid makten men allmänna val är planerade 

till sommaren.18 

                                               
14 Utrikespolitiska institutet,. s. 14 f. 
15 Ibid. s. 15 f. 
16 Ibid. s. 16 f. 
17 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se (2004-04-26). 
18 Utrikespolitiska institutet, s. 18 f. 
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Presentation av Abdul Rahim Ghafori 
Abdul Rahim Ghafori föddes år 1966 i Afghanistans huvudstad Kabul. Familjen flyttade till 

staden Kandahar i södra Afghanistan när han var omkring sex år gammal. De var en 

medelklassfamilj som bodde i villa och hade bil. Ghaforis far arbetade som tjänsteman inom 

motsvarande väg- och stadsplanering och hans mor var hemma med familjen. Ghafori har 

många syskon; fyra bröder, tre systrar och två halvsystrar som Ghaforis far har med sin 

andra fru. Några av Ghaforis syskon gick på universitetet i Kabul när familjen flyttade till 

Kandahar och därför hade de även en lägenhet i huvudstaden. 

 

Ghaforis mor är daritalande tadzjik och kommer från Afghanistans nordöstra del. Fadern 

kommer från Kandahar, han är pashtun och har pashto som första språk. Ghafori talar 

bägge språken flytande och han tror att modern och faderns olika ursprung har lett till att 

han har stor förståelse och acceptans för människor ur olika folkgrupper. 

 

Ghafori började skolan i Kandahar och gick ända upp till årskurs nio. På skolan hade man 

skral bildundervisning men under en kort period hade Ghafori en privatlärare, en 

konstnärinna som lärde honom mycket. Då kommunistregimen tog makten i Afghansistan 

ändrades familjens situation drastiskt. En av Ghaforis äldre bröder som arbetat som pilot 

vägrade att flyga ryssarnas bombplan och fängslades därmed. Familjen flyttade då till Kabul 

igen för att vara nära fängelset där brodern fanns. Senare avrättades han av den sovjetiska 

regimen. 

 

I Kabul gick Ghafori på gymnasiet och parallellt med det läste han en tvåårig 

konstutbildning med inriktning på miniatyrmåleri på Ghulam Mohammad Majmanagis 

konstskola. Efter avslutad gymnasieutbildning skulle Ghafori göra den obligatoriska 

millitärtjänsten på fyra år som ryssarna infört. Han vägrade dock och reste istället till Iran 

för att studera konst i huvudstaden Teheran, detta var 1984. Han var dock först tvungen att 

komplettera sin gymnasieutbildning och bodde därför i Zahedan i södra Iran under ett år. 

Därefter började han sina konststudier och han valde att inrikta sig på grafik. Under tiden i 

Iran träffade han en iransk kvinna, Shamsia, som han gifte sig med. Han gick under den 

här perioden även en journalistutbildning i Peshawar, Pakistan. Det var delvis en 

distansutbildning så han kunde gå den parallellt med studierna i Teheran. Utbildningen 

gavs av ett mediacenter som drevs i amerikansk regi och han arbetade både under och efter 

utbildningen som krigsjournalist för mediacentret. När Ghafori avslutat sina konststudier, 

omkring 1990, och skulle flytta tillbaka till Afghanistan för att jobba som journalist vid 

fronten var det tänkt att Shamsia skulle följa med honom. Hon gick en intensivkurs för att 

bli sjuksköterska och Ghafori hade ordnat så att hon skulle kunna få anställning på 

krigssjukhus. Strax innan de skulle åka sade dock Shamsias familj ifrån, hon fick inte resa 

då de ansåg det vara för farligt. Ghafori bestämde sig för att resa ändå och eftersom de inte 

kunde leva på samma ställe valde de att gå skilda vägar. Paret hade inga barn. 
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Ghafori arbetade så en tid som journalist i Afghanistan. Många av hans uppdrag var mycket 

riskfyllda och hans reportage retade flera av ledarna för de olika politiska och militära 

grupperna i landet. Efter att ha gjort ett reportage om de som senare skulle komma att 

kallas talibanerna kände Ghafori att det var säkrast att lämna landet. Han hade redan 

tidigare bestämt sig för att säga upp sig från mediacentret eftersom situationen började bli 

alltför allvarlig. Nu bestämde han sig för att fly till Iran och han tog sin familj med sig. 

Ghafori hade då gift om sig med Nasima som kommer från Kandahar och är släkt med 

Ghafori på hans fars sida. När de och delar ur storfamiljen, bland andra Ghaforis föräldrar, 

flydde till Iran hade de också sonen Ahmad med sig, och Zahra, dottern till Ghaforis 

avrättade bror, som Ghafori adopterat. Detta var omkring 1992. I Iran bodde de i Zahedan 

där Ghafori tidigare studerat. Ghafori fortsatte att vara mycket aktiv som skribent och 

konstnär under den här perioden, vilket resulterade i att han var tvungen att fly också från 

Iran. Det var efter påtryckningar från sin far som han bestämde sig för att lämna sin familj 

och fly till väst. De övriga familjemedlemmarna reste tillbaka till Afghanistan, men de flesta 

av dem har sedan dess flytt bland annat till Sverige, Österrike och USA. Av hela familjen bor 

numera bara två av Ghaforis systrar kvar i Afghanistan.   

 

Ghafori och kom till Sverige den 15 november 1994. Han anlände till Arlanda och slussades 

sedan vidare till Karlslund i Upplands Väsby. Där fick han stanna över natten och också 

genomgå en hälsoundersökning. Nästa dag skickades han vidare till transitboendet 

Sagoåsen i Kållered utanför Göteborg, där han bodde cirka tre månader. Därefter 

förflyttades han till Hova norr om Mariestad. Ghafori fick praktikplats som bildlärare på ett 

par olika  skolor i Mariestad och arbetade där ett par månader. Sedan fick han möjlighet att 

flytta till Stockholm. Ghafori hade en iransk bekant som hjälpte dem att flytta och som han 

också bodde hos den första tiden i Stockholm.  

 

Det tog två år för Ghafori att få uppehållstillstånd i Sverige. Under tiden han väntade 

satsade han all sin tid på att studera, lära sig svenska och bilda sig en plats i det nya 

samhället. Han ville slippa ta socialbidrag, komma i takt med sig själv och skapa sig ett liv i 

det nya landet. Han tyckte det var frustrerande att inte få arbeta och därför vägrade han till 

slut ta emot socialbidraget. Kort därefter fick han sitt uppehållstillstånd och kunde börja 

söka jobb. Nasima,  Zahra och Ahmad kom till Sverige tre år efter Ghafori och de har sedan 

dess bott tillsammans i Stockholm. Nyligen har de fått ytterligare en son, Omid. Ghafori har  

nu etablerat sig i Stockholm. Han har hållit en del konstkurser, haft ett antal utställningar 

och är redaktör för Afghanska Pen-klubbens tidskrift Farda (Imorgon). Han försörjer sig som 

hemspråkslärare men planerar att utbilda sig till bildlärare. Ghafori är mycket engagerad 

för Afghanistans sak och för afghanerna i Sverige vilket upptar mycket av hans tid. Som 

konstnär har Ghafori idag däremot i stort sätt tystnat, han säger själv att han är passiv. 
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Ghafori vill gärna resa till Afghanistan. Att flytta tillbaka permanent ser familjen dock inte 

som en möjlighet, särskilt med tanke på barnen som nu rotar sig i det svenska samhället. 

2005 är det planerat att Ghafori ska få sitt svenska medborgarskap. Han säger att han nu 

har två länder, Sverige och Afghanistan. 
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TEORETISKA PERSPEKTIV 
Begreppet kultur är komplicerat. Thomas Hylland Eriksen, professor i socialantropologi, 

menar att levnadssätt och världsbild inte är homogent inom någon grupp och begreppet 

kultur måste därför alltid förstås utifrån att det är fråga om en process. Kultur och identitet 

är personliga, de har en relativ karaktär och de är baserade på erfarenhet skriver han. Ändå 

vill nationalistiska och etniska ideologer bunta ihop människor i homogena grupper. Viss 

historia, religion och språk betyder för dem viss politisk lojalitet och grupptillhörighet. 

Hylland Eriksen vänder sig emot dessa ideologer och vill att man istället ska förstå 

identiteter och kulturer som något som hela tiden omskapas i förhållande till andra 

identiteter och kulturer.19 

 

Det Hylland Eriksen påpekar blir ytterst intressant i studien av Abdul Rahim Ghaforis konst 

och konstnärskap. Ghafori har redan genom gått en mängd kulturbyten i sitt liv. Han har 

flyttat först från Kandahar till Kabul som ung och visserligen då med familjen som trygghet 

men ändå till en ny plats och till en ny period i livet. Han har flyttat utomlands, bott en tid i 

Iran och vistas en hel del i Pakistan. Dessa händelser i Ghaforis liv kan ses som 

kulturbyten. Även de krig och konflikter inom Afghanistan som Ghafori har upplevt kan 

innebära något som åtminstone liknar kulturbyten, med tanke på hur radikalt sådana 

skeenden förändrar det vardagliga livet i ett samhälle. Dessutom har Ghafori gift sig och 

skiljt sig och gift sig igen vilket givetvis också innebär omställningar i livet även om det inte 

direkt är fråga om att byta kultur, beroende på hur man använder begreppet. Alla 

människor byter kultur flera gånger under sin livstid, vissa drabbas dock av mer drastiska 

kulturbyten än andra. Ghaforis flykt till Sverige är ett exempel på något som gemene man 

inte behöver vara med om och därför också intressant då den bör ha påverkat honom 

starkt. Alla de kulturbyten Ghafori genomgått påverkar självfallet hans konst och 

konstnärskap som är så nära knutet till hans person och liv. 

 

För att få en förståelse för Ghaforis situation och för att sedermera kunna analysera det han 

berättar om sitt konstnärskap och sin konst följer här en genomgång av några forskares 

diskussioner kring kulturbyte och hur detta påverkar individen. Socialpsykologen Jonas 

Stier får inleda med att diskutera kring människans identitetskapande i stort, varpå ett 

antal teoretiker kompletterar hans diskussion med resonemang om hur identiteten påverkas 

av kulturbyten. Vidare kommer Erving Goffmans tanke om stigma och dess effekter på 

individen att tas upp. Även något om det kulturella uttryckets betydelse i samband med 

kulturbyte och om konstnärens roll i samhället dryftas. 
 

                                               
19 Thomas Hylland Eriksen, Kulturterrorismen: en uppgörelse med tanken om kulturell renhet (Nora 
1999), s. 12 ff. 
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Identitet och kulturbyte 
Stier behandlar i sin bok Dimensions and Experiences of Human Identity – An Analytical 

Toolkit and Empirical Illustration individens självuppfattning och identitet i sociala 

sammanhang. Enligt Stier skapas den mänskliga identiteten, hålls vid liv och förändras 

beroende på individens position i den sociala strukturen. Genom normer, värderingar och 

sätt att se på världen försörjer den sociala strukturen individen med förenklade perspektiv 

på historien, nutiden och framtiden. Dessa perspektiv bildar en inre del av individens idé 

om verkligheten och ligger till grund för att utveckla eller upprätthålla en existerande 

identitet.20  

 

Stier säger att alla individer har relationer med eller är knutna till andra kategorier av 

människor på olika sätt. Alla är del av en större social helhet med interagerande och 

definierade roller och beteendemönster. Stier menar att de sociala rollerna är en stor del av 

individens identitet. En social roll är de förväntningar och krav som läggs på en individ vid 

en given tidpunkt med hänsyn tagen till individens position i den sociala strukturen. 

Identiteten hävdar sig och värderas i dessa sociala roller, och de formar i sin tur aspekter av 

den totala identiteten.21 Att vara del av en social helhet betyder att man delar en kollektiv 

identitet, då den sociala strukturens egenheter blir integrerade och reflekterade i de 

enskilda individernas identitet.22 En individs position i gruppen har stor betydelse för 

dennes identitetsskapande, menar Stier. En människas självuppfattning reflekterar den 

sociala strukturens karaktäristiska drag, både genom det hon kan om sig själv som en del 

av gruppen och genom det som andra anser om henne. Genom interaktion med den sociala 

strukturen hon ingår i uppmärksammas och förstärks hennes ideal, åsikter och 

värderingar; hennes identitet. Det är på så sätt denna position som talar om för en 

människa vem hon är, och om hon av någon anledning skulle förlora kontakten med sitt 

sociala nätverk skulle det troligen resultera i förändringar i hennes identitet.23 

 

En liknande syn på hur en människas identitet skapas kan man läsa om i introduktionen 

till sociologiprofessorn Everett V. Stonequists The Marginal Man. Stonequist ser 

marginalmänniskan (eller människan i marginalen) som en produkt av en social process. 

Sin undersökning om marginalmänniskan baserar han på den fundamentala uppfattningen 

att en individs personlighet tar form under inflytande av den egna uppfattningen av sig 

själv. Han menar att denna självuppfattning i sin tur bygger på den roll individen tillskrivits 

i samhället och på den attityd andra individer i detta samhälle har till individen. Alltså; 

personligheten beror på individens sociala status och individens självuppfattning är inte en 

                                               
20 Jonas Stier, Dimensions and Experiences of Human Identity: an analytical toolkit and empirical 
illustration (Göteborg 1998), s. 46 f. 
21 Ibid. s. 48. 
22 Ibid. s. 46 f. 
23 Ibid. s. 47. 
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individuell uppfattning utan en social produkt.24 Likt Stier skriver han vidare att en 

människas personlighet, som summan av de kännetecken som avgör en individs roll i en 

grupp, blir desto mer komplex eftersom människan alltid tillhör flera grupper parallellt och 

har olika roller i dessa olika grupper. Individen måste dessutom försöka balansera sin 

personlighet mellan dessa olika roller och förväntningar.25 

 

Redan då Stonequist på det sena 1930-talet skrev sin bok talade han om ett samhälle, 

världssamhället, statt i ständig förändring. Då världen är rörlig måste också individen 

anpassa sig efter den utveckling som sker. Social missanpassning, liten eller stor, blir ett av 

den moderna mannens inneboende karaktärsdrag menar han. Hos de individer som 

befinner sig mellan två (etniska) kulturer ser man detta tydligt medan det inte är fullt lika 

tydligt i relationerna till mindre grupper i samhället. En individ som genom olika 

omständigheter som migration eller kanske utbildning lämnar en kultur eller social grupp 

utan att lyckas assimilera sig till den nya gruppen finner sig själv i utkanten av bägge men 

utan att tillhöra någon. Det är marginalmänniskan menar Stonequist.26 

 

Marginalmänniskan uppkommer i tider och på platser där nya samhällen, nya folk och nya 

kulturer skapas genom konflikter mellan kulturer. Här, menar Stonequist, måste vi göra 

åtskillnad mellan den gradvisa introduceringen av sociala förändringar som sker inom ett 

givet samhälle och de som orsakas av plötslig kontakt med två eller flera samhällen ur olika 

kulturer, då kollisonen mellan sociala mönster och filosofier är betydande. Individen måste 

anpassa sig på flera punkter, både i påtagliga saker som språk men också mer djupgående i 

sin person.27 Marginalmänniskan tvingas leva samtidigt i två världar vilket gör att hon både 

får rollen av kosmopolit och främling.28 De utmärkande dragen i hennes personlighet beror 

av konflikten mellan kulturer och inte av någon enskild kultur skriver Stonequist. Det är 

konflikten mellan olika kulturer som är den avgörande faktorn i skapandet av 

marginalmänniskan, men kännetecknen är snarare social-psykologiska än kulturella till sin 

natur. Eftersom hon har en obestämd status i två eller flera kulturer blir hon en egen 

särskild personlighetstyp.29 Hon är, relativt sett, alltid den mer civiliserade människan då 

hon oundvikligen vinner en vidare horisont och en mer distanserad utgångspunkt genom 

sin dubbla kulturtillhörighet.30 Dagens invandrare passar ofta in i Stonequists beskrivning 

av marginalmänniskan. 

 

För att återgå till hur individen påverkas av sin miljö skriver ekonomihistorikern Mauricio 

Rojas i sin I ensamhetens labyrint om hur individen, och i detta fall främst invandraren, 

                                               
24 Everett V Stonequist, The marginal man: A study in personality and cultural conflict (New York 1937), 
s. xvii-xviii. 
25 Ibid. s. 214-221. 
26 Ibid. s. 2 f. 
27 Ibid. s. 214-221. 
28 Ibid. s. xvii-xviii. 
29 Ibid. s. 214-221. 
30 Ibid. s. xvii-xviii. 
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påverkas av hur denne blir betraktad av andra. Rojas diskuterar där den svenska 

invandrarpolitikens utformning och konsekvenser utifrån en invandrares perspektiv. Han 

utgår från att varje individ har flera identiteter, vilket kan jämföras med Stiers tanke om 

människans olika roller, och att dessa tillsammans ligger till grund för individens 

självuppfattning. Han menar att en invandrare som kommer till ett nytt land bär med sig 

sina tidigare identiteter, identiteter som var funktionella för den sociala miljön invandraren 

levde i tidigare. Dessa är viktiga definitioner av sig själv som ger invandraren en bild av vem 

han är, som exempelvis advokat, socialist eller tystlåten. Identiteterna kan i det nya landet 

visa sig vara irrelevanta och hans bild av sig själv kan komma att skakas grundligt. Rojas 

menar även han att identiteten, eller identiteterna, finns genom och i förhållande till andra 

personer. Invandrarens nya omgivning, människorna i hans nya land, kanske reducerar 

honom genom att definiera honom som endast chilenare, svartskalle eller invandrare; 

begrepp som han tidigare inte i första hand använt i sin definition av sig själv. Rojas 

förklarar att invandraren i en sådan situation kommer att kämpa för att behålla sin gamla 

identitet. Han menar att invandraren kommer att högtidlighålla denna så fort han får 

tillfälle, och kallar detta för söndagsidentitet; ”invandrarens i medvetandets garderob 

välvårdade söndagskostym, som han tyvärr alltför sällan får tillfälle att ta på sig i sitt nya 

land”. Rojas menar dock att en invandrare förändras i det nya landet, att han pånyttföds 

och blir någon annan än den han var förut. Han skriver att invandraren är tvungen att 

skapa sig ett nytt liv och en ny identitet för att passa in i den nya miljön.31 

 

Om denna förändring för att anpassa sig till det nya landet skriver Young Yun Kim, 

professor i kommunikationsvetenskap i sin bok Becoming Intercultural – An Integrative 

Theory of Communication and Cross-cultural Adaptation. Han behandlar där de utmaningar 

flyktingar, invandrare och andra som av olika anledningar flyttar till nya platser möter då de 

korsar kulturella gränser, och hur dessa kan påverka en människas identitet. Kim utgår 

från att alla som byter kultur upplever en tid av oro då de försöker skapa sig en plats i den 

nya och främmande miljön. De måste sträva efter att upprätta ett fungerande förhållande 

till den nya kulturen, eftersom de skillnader som finns mellan en individs ursprungliga miljö 

och den nya värdmiljön begränsar hans möjligheter att fungera effektivt i det nya 

samhället.32 

 

Vid oavbruten interaktion med en kultur, exempelvis under en människas uppväxt, 

anpassar sig människan till de i den kulturen accepterade levnadsmönstren vilket leder till 

att individen utvecklas till en person i den kulturen. Kim kallar denna process för 

enkulturation och menar att människan på detta sätt formar sin identitet för att bli lämpad 

att leva tillsammans med andra från precis den kulturen.33 Då individer införlivar kulturella 

                                               
31 Mauricio Rojas, I ensamhetens labyrint: invandring och svensk identitet (Stockholm 1993), s. 85. 
32 Young Yun Kim, Becoming Intercultural – An Integrative Theory of Communication and Cross-cultural 
Adaptation (London 2001), s. 4. 
33 Ibid. s. 46 f. 
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mönster i sin person så utvecklar de en kulturell identitet. Kim menar att kulturell identitet 

hänvisar till en uppfattning om sig själv och andra, och att denna fungerar som en 

referensram där människan mäter och värderar sina tankar och sitt agerande. Den 

kulturella identiteten bidrar till att skilja på olika grupper av människor och skapar hos 

dessa grupper en känsla av sammanslutning, en vikänsla.34 Att konfronteras med en ny 

miljö kan vara en chockerande och svår upplevelse. Många saker som en människa tidigare 

tagit för givet om sig själv och sin omgivning stämmer inte längre, vilket lätt skapar en 

känsla av rotlöshet. Då man konfronteras med situationer där det egna tanke- och 

beteendemönstret ifrågasätts måste man sluta identifiera sig själv efter de kulturella 

mönster som man tidigare alltid refererat till i sin uppfattning av sig själv. Kim menar att 

dessa inre konflikter gör människan mottaglig för påverkan utifrån och förmår henne att 

lära sig det nya kulturella systemet, att anpassa sig. Denna anpassningsprocess kallar Kim 

för ackulturation.35 Han skriver också att det krävs att man lär sig av med vissa delar av sin 

gamla kultur då man anpassar sig till den nya kulturen, och kallar det dekulturation. I 

processen av ackulturation och dekulturation genomgår individen förändringar i sin identitet. 

Att grundläggande idéer och värderingar förändras är inte särskilt vanligt, utan de tydligaste 

och mest förekommande förändringarna brukar vara i de mer allmänna beteendemönstren. 

Den nya kulturen kommer dock att bidra till en ansenlig förändring av individen menar 

Kim, både ur psykologiska aspekter och hur individen agerar i samhället. Genom stöd och 

påverkan av olika grupper, institutioner och närvaron av människorna i den nya miljön 

anpassar sig individen till den nya kulturen.36 

 

Om vi här återgår till Stier ser vi att han för resonemang som överensstämmer med Kims. 

Stier skriver att en människa måste trivas med och känna sig hemma i sina roller i den 

sociala strukturen för att må bra. Han menar att om en människa bytt miljö så kan hon 

uppleva att hennes roller inte stämmer överens med hennes självbild. Detta kommer enligt 

Stier troligen att leda till dålig självaktning, men om hon däremot lyckas väl med att agera i 

sina roller i den nya miljön så kan det i stället leda till bättre självförtroende.37 Han menar 

att en individ som av någon anledning bytt miljö förmodligen söker upp och upprätthåller de 

positioner som överensstämmer med sin självuppfattning, detta eftersom det bidrar till 

bibehållandet av en positiv självkänsla. Om de positionerna däremot inte överensstämmer 

med resten av den sociala strukturen så leder det troligen till negativa konsekvenser för 

deras självkänsla och identitet. Som exempel tar även Stier en invandrare; han menar att 

det för en invandrare kan vara svårt att både upprätthålla de sociala nätverken hemifrån 

samtidigt som han etablerar nya i det nya landet. Det kan i en sådan situation vara svårt att 

definiera sig själv i de olika grupperna och känslor av stress och förvirring kan lätt uppstå.38  

 

                                               
34 Kim, s. 49. 
35 Ibid. s. 50. 
36 Ibid. s. 51. 
37 Stier, s. 48. 
38 Ibid. s. 47. 
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Författaren Akbar Golrang skriver i, I gränslandet mellan iransk och svensk kultur, om den 

krissituation han menar att flyktingar hamnar i då de flyttar till ett annat land. Han menar 

att oavsett vilket land eller område man flyttar från så uppstår det en krissituation i mötet 

med det nya landet, men att tiden det tar att gå igenom hela krisförloppet skiljer sig från 

person till person39 Många upplever en plågsam känsla av saknad och förlust av nära 

bekanta, släkt och vänner.40 Enligt Golrang finns det dessutom allt för många invandrare 

som stannar kvar i sina tidigare liv, det liv som inte längre finns. Det finns en risk för att de 

utvecklar en samhällelig, kulturell och emotionell passivitet. Han menar att vissa invandrare 

neutraliserar denna passivitet genom att ansluta sig till den egna minoritetsgruppen, medan 

andra smälter in i den nya miljön, dock utan att uppleva lycka eller psykisk god hälsa.41  

 

Detta för oss tillbaka till Kim och den anpassningsprocess han menar att en invandrare 

måste genomgå för att kunna trivas i den nya miljön. Även han menar att det inte går att 

komma ifrån att anpassningsprocessen förorsakar stress och oro. Eftersom önskan att 

behålla sin ursprungliga identitet och bevara sina gamla sedvänjor är stark, på samma gång 

som det finns en önskan att anamma nya sätt för att hitta harmoni i den nya miljön, är det 

ofrånkomligt att det uppstår slitningar i individen. Kim menar likt det Golrang skriver att 

alla som av någon anledning inte lyckas göra de nödvändiga justeringarna i sina 

levnadsmönster kommer att uppleva emotionell och social isolering om de inte återvänder 

till sin hemkultur. Kim hävdar dock att de flesta brukar lära sig de likheter och skillnader 

som finns mellan deras hemkultur och deras nya miljö, och blir med tiden allt mer skickliga 

på att klara av de nya situationer de stöter på. Han menar att varje utmaning som leder till 

ackulturation erbjuder en möjlighet att växa som person utöver gränserna för den 

ursprungliga kulturen.42 När individen börjar lära sig och förstå den nya kulturen ökar 

möjligheten till interaktion och kommunikation med andra i den miljön.43 Även Stonequist 

skriver att det alltid innebär problem för marginalmänniskan att leva mellan två kulturer, 

även om han liksom Kim menar att de positiva sidorna inte sällan överglänser de negativa. 

Han skriver att individens personlighet transformeras, både socialt, mentalt och emotionellt 

och hävdar att det finns immigranter som kan tala om ett slags pånyttfödelse och en ny 

barndom.44 Dock menar han, kan marginalmänniskan aldrig komma ifrån känslan av att 

vara annorlunda.45 

 

Vidare resonerar Kim att kulturbytet kan ge människan en möjlighet att lära sig nya saker 

och växa som person. En flytt bort från den egna hemmiljön ger mer förståelse både för 

människorna och för kulturen i den nya miljön. De prövningar och den kluvenhet man går 

                                               
39 Akbar Golrang, I gränslandet mellan iransk och svensk kultur (Borås 1997), s. 91. 
40 Ibid. s. 92. 
41 Ibid. s. 93. 
42 Kim, s. 6. 
43 Ibid. s. 62. 
44 Stonequist, s. 92. 
45 Ibid. s. 159 f. 

 18



igenom då man flyttar från en kultur till en annan resulterar ofta i att man gradvis kan 

definiera sig själv och andra mer tydligt än tidigare och man kan få en insikt som inte hade 

kunnat utvecklas om man inte lämnat sitt hem. Att anpassa sig till en okänd miljö är en 

resa som förändrar en för livet, att återupptäcka sig själv, det är en resa utanför gränserna 

av vårt eget själv säger Kim. Han förklarar att processen dock inte kräver att människan 

överger sin tidigare identitet eller den kultur där hon vuxit upp, utan förmår henne snarare 

att hitta de kulturella aspekter av sig själv som hon har allra kärast och vägrar ge upp.46 

Individens rötter finns fortfarande kvar i den ursprungliga kulturen samtidigt som han har 

fått en större kunskap om, och förståelse för, den nya kulturen och människorna som lever 

i den. Den framväxande identiteten sammanbinder på så sätt individen till mer än en endast 

en kulturell tillhörighet, och i och med en mer flexibel identitet kan individen identifiera sig 

med något utöver den enskilda gruppen eller kulturen och blir således interkulturell.47 

 

Liksom Golrang tidigare varit inne på skriver Stonequist att ett möjligt sätt för en människa 

som försöker hitta sin plats i det nya landet, som försöker hitta en jämnvikt mellan de två 

kulturerna, är att välja att starkt identifiera sig med den underordnade gruppen, 

minoriteten, den egna etniska gruppen. När individen inte uppnår den status eller roll han 

önskat i den dominerande kulturen blir han desillusionerad, han förödmjukas och vänder 

sig då istället till minoriteten menar Stonequist. Kanske skaffar han sig också en ledande 

roll i den gruppen. Detta kan ses som en reaktion på den initiala reaktionen att ansluta sig 

anpassa sig till den dominerande gruppen. Genom att leda minoritetsgruppen får individen 

status och god självkänsla. Han får en roll genom vilken han kan driva sina egna 

ambitioner. Då gruppen får större makt och dignitet reflekteras detta på individen.48  

 
Etnicitet som stigma 
Tidigare har vi fokuserat främst på hur en individ reagerar i mötet med en annan kultur och 

hur han anpassar sig till den nya miljön för att för att må bra och trivas med livet i den nya 

kulturen. Intressant i detta sammanhang är också hur individen ses på, behandlas och 

särbehandlas av andra i den dominerande kulturen. Om hur en individ med exempelvis 

avvikande utseende eller beteende bemöts diskuterar den amerikanske professorn i sociologi 

Erving Goffman, som genom begreppet stigma försöker förklara hur människor 

kategoriseras och särskiljs i samhället. Stigma eller stigmatisering hänför till utanförskapet, 

den sociala markeringen av en person, som annorlunda och skild från de så kallade 

”normala” individerna i samhället.49 Ett stigma innebär en negativ egenskap, som gör att vi 

förflyttar personen ifråga från kategorin för de ”normala” till en kategori för annorlunda 

personer. Vad detta stigma består i är mycket varierande (och också olika i olika kulturer) 

men Goffman nämner tre grupper av stigma. Den första är den rent fysiska, som exempelvis 

                                               
46 Kim, s. 9. 
47 Ibid. s. 55 f. 
48 Stonequist, s. 160 f. 
49 Erving Goffman, Stigma: Notes on the management of spoiled identity (London 1963), s. 11 ff. 
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blindhet. Den andra bygger på avvikande socialt beteende, sådant som alkoholism eller 

oärlighet. Den tredje gruppen av stigmatiserade är de som har en etnisk tillhörighet, religion 

eller nationalitet som är avvikande på den plats de befinner sig. De ”normala” i samhället 

vänder sig mot dessa stigmatiserade personer och accentuerar hans eller hennes olikhet. 

Det skapas en uppfattning om dessa personer där deras olikhet förklaras, och där brukar 

också den stigmatiserades påstådda hot mot samhället etableras. Den stigmatiserade 

personen ses inte som en riktigt riktig människa.50 

 

Stigmatiserade personer blir avskurna från delar av samhället genom att deras sociala 

identitet degraderas av deras stigma. Detta leder ofta till att de söker sig till andra personer i 

samma situation och sluter sig samman i grupper. Vissa av dessa grupper erbjuder hela 

livsstilar för sina medlemmar, ett sådant exempel är Anonyma Alkoholister skriver Goffman. 

Bland de som har den etniska stigmatiseringen är det vanligt att man skapar hela 

samhällen, en diaspora av personer med samma etnicitet, religion och språk och här blir 

familjen den viktigaste samanslutningen mot det "normala" samhället runt omkring dem.51 

De personer som blir stigmatiserade senare i livet, till exempel genom att de flyttar till ett 

land där de har en avvikande etnicitet, upplever ofta känslan av att inte passa in i det nya 

samhället. Människorna kring den stigmatiserade personen, både gamla och nya 

bekantskaper, får svårt att avväga hur de ska förhålla sig till den stigmatiserade. På så vis 

blir personen även stigmatiserad i sitt forna hemland.52  

 

Stonequist som diskuterar immigranter USA tidigt under förra det seklet menar i likhet med 

Goffman att immigrantens utländska kläder, seder, språk och uttal och även hans utseende 

markerar att han är en nykomling och därmed alienerad från samhället. När han sedan 

ändrar sina mer ytliga karaktärsdrag, som sin klädsel, så har han lättare att komma in i 

samhället och exempelvis få ett jobb vilket ger honom en trygghetskänsla. Ofta är det dock 

svårt att hitta rätt, den sociala status och personliga tillfredställelse han åtnjöt exempelvis 

genom sitt jobb i sitt förra hemland är förlorad, han är nedflyttad i social klass. Detta blir 

ofta något som är mycket signifikant i hans upplevelse av att vara invandrare. En immigrant 

som kommer från en högre klass har särskilt svårt att identifiera sig själv med det nya 

landet hävdar Stonequist.53 

 

Konstnären och de expressiva formernas betydelse  
Konstnärens funktion i samhället varierar men blir kanske särskilt viktig för människor 

som lever i landsflykt. Människor som tillhör en minoritet i samhället sluter sig ofta 

samman i minoriteten och kulturuttrycken får då ofta särskild betydelse. Konstnären har 

ofta en mängd funktioner i samhället i stort likväl som i minoriteten. Genom sitt 

                                               
50 Goffman, s. 11 ff. 
51 Ibid. s. 31 ff. 
52 Ibid. s. 49. 
53 Stonequist, s. 92. 
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konstnärskap blir konstnärer inblandade i en mängd sociala aktiviteter menar Timothy Van 

Laar, professor i konst och Leonard Diepeveen, professor i engelska i Active Sights Art as a 

social interaction. De diskuterar konstnärens funktion i samhället, främst ur ett 

västerländskt perspektiv, och har förenklat detta till att se ett antal olika sociala roller som 

en konstnär kan hamna i eller använda sig av i sin interaktion med samhället. Van Laar och 

Diepeveen menar att konstnären genom sina konstverk kommer i kontakt med många olika 

delar i samhället beroende på vilken typ av verk de skapar, vilka material de använder och 

vilka syften de har i sitt konstnärskap. När konstnären bestämmer sig för att skapa ett visst 

verk antar denne också en viss social roll. I modern tid har konstnären haft många olika 

roller i samhället, skapat verk med varierande syften som påverkat samhället på olika sätt. 

Det är därför viktigt att fråga sig vilken social roll en konstnär haft när han skapat sitt verk 

och kanske också vilken social roll skapandet av verket gett upphov till.54 De sociala roller 

som van Laar och Diepeveen talar om är konstnären som; hantverkare, intellektuell, 

entreprenör, samhällskritiker och social helbrägdagörare. Tittar man då exempelvis på 

konstnären som samhällskritiker så diskuterar författarna vilken roll konstnären haft i olika 

tider. Konstnären som samhällskritiker framför inte sitt budskap enbart genom sina verk 

utan genom hela sin livsstil. Van Laar och Diepeveen menar att under det sena 1700-talet 

tog många konstnärer på sig rollen som en från samhället alienerad landsflykting och ett 

slags profet som stod utanför samhället. Detta som började med en slags revolutionär kritik 

av samhället har sedan via den bohemiska konstnärsrollen i 1800-talets Paris tagit sig fram 

till den postmoderna social-aktivistiska roll många konstnärer av i dag har anammat. I 

rollen som social helbrägdagörare ser sig konstnären på ett annat sätt som en slags medlare 

mellan samhället och människan. Dessa konstnärer menar att deras arbete kan uttrycka 

sanningar som kan åstadkomma förändringar och förbättringar i samhället. Deras konst är 

ett medel för att nå mänsklig frigörelse, ett verktyg i kampen mot orättvisor och ett sätt att 

försöka förändra världen hävdar Van Laar och Diepeveen.55  

 

För att förstå vilken funktion bildkonstnären kan få för en invandrare eller en 

invandrargrupp kan man jämföra med musikerns betydelse för invandraren. Studien Musik 

Medier och Mångkultur – Förändringar i svenska musiklandskap (MMM) av Dan Lundberg, 

Krister Malm och Ove Ronström belyser hur viktiga kulturuttrycken kan vara för 

invandrare. I deras studie ser man musik som en indikator på mer generella förändringar i 

samhället.56  I MMM menar man att kultur och identitet är hårt sammanhängande och att 

våra kulturella identiteter är beroende av stil och smak. Stil och smak är avgörande för 

identitetsproduktionen men också för skillnadsproduktionen, det vill säga vem man inte är. 

Kulturella uttryck som till exempel musik är de mest effektiva för att betona stil och smak. 

”Identiteter formas, förhandlas och överskrids i och genom en gestaltande praktik. Musik 

                                               
54 Timothy Van Laar & Diepeveen, Leonard, Active sights: art as social interaction (Mountain View 
1998), s. 52 f. 
55 Ibid. s. 60 ff. 
56 Dan Lundberg, Krister Malm & Ronström, Ove, Musik Medier och Mångkultur: förändringar i svenska 
musiklandskap (Hedemora 2000), s.14. 

 21



inte bara representerar hållningar, värden och identiteter av olika slag, musik förkroppsligar 

och ger upphov till dem.” 57 skriver författartrion. Grupper i ett mångkulturellt samhälle 

skapar, upprätthåller, överför och förstärker sin kulturella identitet genom kulturella 

uttryck. I dagens samhälle spelar musiken en avgörande roll både som indikator och verktyg 

för förändring av kulturell identitet och många typiska tendenser kan ses genom studier av 

musik.58 De expressiva formerna är inte bara uttryck för skillnader utan ger samtidigt 

upphov till skillnader. I mångkulturella samhällen där olikhet blir viktigt är estetisering en 

förutsättning.59 I MMM menar man att i det mångkulturella Sverige strider de olika (etniska) 

grupperna om utrymme och uppmärksamhet. Det är viktigt för grupperna att profilera sig, 

att framhäva specifika särintressen och liksom säga ”vi är också olika, vi har vår egen 

kultur!”60 När folk flyttar till ett nytt land tar de med sig sin musik skriver Dan Lundberg i 

The Musician in fokus. Ofta får musiken en ny mening på den nya platsen då man använder 

den för andra syften än i hemlandet. Exempelvis kan den bli ett medel för att föra folk 

samman på ett annat sätt än i hemlandet. Musiken får en funktion som bärare och symbol 

för kulturen och blir också en möjlighet för människor att aktivt delta i kulturen. Utan 

musiken skulle det till exempel inte ha funnits många invandrarorganisationer skriver 

Lundberg.61 För att synliggöra en grupp medvetandegör man sådant som en grupps ”kultur” 

eller ”identitet”, man visar hur gruppen ”är”. Det betyder att ”gruppens kollektiva särprägel 

standardiseras, objektifieras, fixeras och ges tydliga symboliska kännetecken”.62 En kris som 

kan uppstå hos en invandrare är när man inte längre känner igen sig i andras beskrivning 

av en och därmed börjar omformulera vem man är eller vad som ska representera en som 

kollektiv. 63 Författarna resonerar i detta sammanhang att nationalismen är en process som 

får en dominoeffekt, i och med att en grupp framhäver sina säregenheter så måste de andra 

grupperna också göra det för att inte försvinna.64 De expressiva formerna används av 

grupper för att skapa, upprätthålla och markera kulturell identitet.65 Även autenticitet i 

uttrycken blir viktiga, som exempel tar MMM den svenska folkmusikgruppen Väsen. När de 

spelar i USA hyllas de av vissa svenskättlingar medan andra inte anser att deras musik är 

tillräckligt äkta.66 Minnen är en annan viktig faktor för en invandrargrupp. När de inte 

längre har samma möjlighet att skapa gemensamma minnen blir de yttre tecknen mycket 

betydelsefulla.67 Stonequist menar också att immigrantens minnen idealiseras över tid och 

avstånd, och att han ofta drömmer sig bort till det land han lämnat. Han revolterar mot 

tanken på att tvingas ge upp de vanor han hade i sitt gamla land, vilket han håller för 

                                               
57 Lundberg, Malm & Ronström, s. 16. 
58 Dan Lundberg & Ternhag, Gunnar (red.), The Musican in fokus: individual perspectives in Nordic 
ethnomusicology (Stockholm 2000), s. 103. 
59 Lundberg, Malm & Ronström, s. 23. 
60 Ibid. s. 22. 
61 Lundberg & Ternhag, s. 111. 
62 Lundberg, Malm & Ronström, s.25. 
63 Ibid. s. 419. 
64 Ibid. s. 22. 
65 Ibid. s. 73. 
66 Ibid. s. 79. 
67 Ibid. s. 417 f. 
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utvecklat och upphöjt medan det land han kommit till ter sig grovt och mekaniskt.68Hylland 

Eriksen, som i inledningen till detta avsnitt talar om kultur som en process, påstår på 

liknande sätt att det inom minoriteter är vanligt att man förstärker och romantiserar sitt 

kulturarv, att man börjar dansa folkdanser och klä sig traditionellt för att hävda sin särart 

gentemot hegemonin på den plats där man bor. Hylland Eriksen menar dock att denna, den 

rekonstruerade kulturen, bara är fragment av en kultur som tidigare varit en levande 

process. Rekonstruktionen kan aldrig bli samma sak som den ursprungliga kulturen, det 

blir ett spel för gallerierna.69 

 

Den indiske författaren Salman Rushdie, en av de kanske just nu mest kända 

kulturpersonligheterna i exil, får avsluta detta avsnitt av studien med ett inlägg om 

utlandsindiers syn på sitt hemland. Han menar att en person som lämnat sitt land aldrig 

kommer att komma tillbaka till det. Minnet av landet är ett annat än det verkliga landet. 

Rushdie säger att de som lever i samma situation som han själv (boende i en 

diaspora/utanför sitt hemland) har en komplicerad identitet, ibland har de två kulturer och 

ibland ingen. Samtidigt som det är en invecklad och kanske förvirrande situation så finns 

det fördelar att dra av sådana positioner menar Rushdie, exempelvis uppstår ett annat 

perspektiv på världen och därmed en möjligheten att just ifrågasätta och diskutera 

verkligheten.70 

 
Reflektion 
För att åter se på den inledande diskussionen kan vi inte nog förstärka hur viktigt det är för 

denna studie att vi förhåller oss till kultur, men också till andra begrepp som exempelvis 

identitet och konstnärskap, som processer. När vi talar om Ghaforis konstnärskap i Sverige 

måste vi förhålla oss till att Sverige inte har en homomogen kultur och att Ghafori har en 

individuell tillhörighet till Sveriges kultur, på samma sätt som han är en individ i 

Afghanistan med en individuell tillhörighet till den kultur som råder där. Kultur och 

identitet är, som Hylland Eriksen poängterar, personliga. 

 

De presenterade teoretikerna skapar mönster och förståelsemodeller för hur människor som 

genomgår ett eller flera kulturbyten, och då i första hand invandrare, upplever sin situation. 

Teorierna förenklar bilden av en person som genomgått kulutbyten och gör på det sättet 

processen och följderna mer förståeliga, men därmed riskerar de också att beskära bilden 

och inte få med helheten. Det är intressant och viktigt att teoretisera kring dessa frågor men 

det skapar också en risk för att problematiken förenklas och generaliseras genom teorierna.  

 

                                               
68 Stonequist, s. 83 ff. 
69 Hylland Eriksen, s. 52 ff. 
70 Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz & Thörn Håkan (red.), Globaliseringens kulturer: den 
postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället (Nora 1999), s. 249. 
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Även om vi i uppsatsens avslutande delar kommer att jämföra och diskutera Ghaforis 

situation gentemot de presenterade teorierna är det viktigt att förhålla sig till att Ghafori är 

en individ och teoretikerna presenterar mönster. Något vi noterat är att invandraren eller 

överhuvudtaget en person som bytt kultur skildras som svag hos många av teoretikerna, det 

är de negativa effekterna av kulturbyte som man tar fasta på. Dock är det flera av 

teoretikerna som påpekar att de positiva effekterna av att byta kultur ofta är större än de 

negativa.  
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KONSTNÄRSKAP 
Att det över tid sker en förändring hos en person som invandrar till annat land är, som vi 

utvecklat ovan, ett utgångsantagande för studien. När man kommer till ett nytt samhälle 

och möter en ny kultur påverkas ens person. Hos vissa märks kanske förändringarna 

mycket medan hos andra knappt alls. Hos en konstnär bör denna förändring visa sig i konst 

och konstnärskap. Utifrån intervjuerna med Ghafori har vi här plockat ut ett antal områden 

som vi bygger upp de kommande diskussionerna kring. Det är två områden som direkt är 

kopplade till hans konstnärskap; Filosofi och Verksamhet. Dessutom har vi området 

Samhällsengagemang, vilket är relevant eftersom Ghafori är politiskt intresserad och starkt 

engagerad i samhällsfrågor och att detta återspeglas i hans konstnärskap. Till sist har vi 

också utgått från Utkomst i diskussionerna vilket mer konkret handlar om hur han ställer 

sig till att försörja sig på sin konst och får exemplifiera hur han förhåller sig till sitt 

vardagsliv och till samhället runt honom i stort i sitt konstnärskap. I diskussionerna delges 

vad Ghafori berättat på dessa områden i intervjuerna. Löst är det upplagt så att varje 

diskussionsområde inleds med en sammanfattning av vilken typ av frågor vi där kommer att 

redovisa svaren på. Därefter anförs vad Ghafori sagt om tiden innan han kom till Sverige 

och sedan det han säger om tiden i Sverige, därefter blir diskussionen mer allmän. Detta 

upplägg innebär att vissa upprepningar uppstår eftersom vi går igenom hans historia från 

barndomen och fram till nu i varje avsnitt.  

 
Filosofi 
För att ta reda på vad Ghafori har för idé eller grundtanke med sitt konstnärskap ställdes 

frågor kring konstnärsrollen; hur hans konstnärskap fungerar filosofiskt sett. Hans idéer 

kring den egna konsten diskuterades och frågor som; Hur han såg och ser på sig själv som 

konstnär? Varför han är konstnär? Vad han vill uppnå med sitt konstnärskap och sin konst? 

ställdes för att ringa in problematiken. Ghafori fick berätta både om sin syn på sitt 

konstnärskap och på konsten innan han kom till Sverige och i Sverige. Han ombads också 

att jämföra de båda situationerna. Vidare diskuterades vad måleriet (som är hans främsta 

konstnärliga teknik) är för slags verksamhet, vad det betyder för honom som person. 

Ghafori berättade både fritt utifrån öppet ställda uppmaningar som Berätta om din 

konstnärskarriär! och utifrån mer specifika påståenden eller frågor som Är det någon 

skillnad på att vara konstnär i Sverige mot att vara konstnär i Afghanistan? 

 

Diskussionen börjar mycket tidigt redan i Ghaforis begynnande konstnärskap. När han som 

barn började måla, ägnade han sig endast åt enkla och kärleksfulla motiv, exempelvis 

målade han vackra kvinnor som dansade och musicerade. På den tiden målade han bara 

motiv om kärlek och aldrig om något som handlar om problem. Han hade ingen egen stil 

eller speciell teknik utan kopierade oftast hela eller delar av andras tavlor i sina försök att 

lära sig hantverket. Han köpte iranska vykort som föreställde äldre miniatyrbilder och 

kopierade delar av dem. Han säger att han försökte lära sig, försökte förstå hur man gjorde 

för att kunna måla så fint. Ofta plockade han ihop delar, till exempel ett mönster, och 
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komponerade ett eget motiv som han kunde sätta sitt namn under. Däremot, säger Ghafori, 

signerade han aldrig ett motiv som han kopierat rakt av med sitt eget namn. När han 

kopierade såg han det bara som övning och han sparade dem inte. De var inte hans tavlor, 

det var bara träning.  

 
Ghaforis period med enbart glädjefulla motiv gick dock snart över, när hans mer seriöst 

ämnade konstnärsutbildning och karriär började så hade också den sovjetiska 

ockupationen av Afghanistan börjat. Ghafori säger att inget positivt fanns kvar, utan att 

hela livet uppfylldes av en rädsla för kriget. Han säger att det "fanns ingen privatliv kvar allt 

det blev förstört på grund av kriget. När jag började och fick pennor att måla någonting, 

kriget började redan omkring mig, och då om jag hade ett vanligt liv fanns inte sådana 

situationer, fanns inte sådana motiv, som fanns nu i mitt land." och beskriver att han fick 

gå på så många begravningsceremonier, allt eftersom vänner och släktingar blev offer för 

kriget, att de privata glädjeämnena helt försvann. Därför blev det så att det var kriget han 

målade och så har det fortsatt sen dess.  

 

På frågan om varför hans tavlor inte handlar så mycket om känslor och upplevelser från 

hans privatliv eller yrkesliv svarar Ghafori att han gör skillnad på sådant han räknar som 

sin konst och sådant som han så att säga bara målar. Han säger att hans konstproduktion 

inte innehåller motiv som berör hans privata liv. De porträtt eller familjebilder han målar 

räknar han inte som riktiga tavlor eftersom han inte tycker att de visar någonting. De saker 

som bara rör honom privat och hans familj känner han inte är lika viktigt att behandla 

genom konsten. Det är, som han säger, ”redan klart”. Han berättar att han har målat 

många porträtt till olika vänner men ibland signerar han inte ens dessa tavlor. Porträtten är 

inte hans konst menar han. "För att om jag ändrar på saker och ting i den här personen, 

ah, det blir en tavla. Men om jag bara tar ett foto och sitter och ritar det är som en fotografi." 

Porträtten blir mer som minnen än konst.  

 

Det finns andra motiv som är långt viktigare för Ghafori. Han säger att det inte är sig själv 

han vill framhäva genom sina utställningar. Det viktiga är att han får synliggöra sitt land, 

Afghanistan. Han vill berätta om de svårigheter han gått igenom, om problemen landet haft 

med fiender, fattigdom och förluster. Ghafori har inte haft möjlighet att besöka Afghanistan 

sen talibanregimen föll trots att han gärna velat. Han lider med det afghanska folket men 

han känner att han inte har någon riktig överblick över situationen. Han försöker hålla 

kontakt med författare och journalister som är aktiva i Afghanistan idag, han läser deras 

texter och följer nyheterna för att på så sätt hålla känslorna levande säger han. Det är dock 

inte tillräckligt, han känner att han måste åka dit för att samla på sig nya röster, mönster, 

bilder och motiv till sin konst. Det är mycket han undrar över som till exempel om 

kalligrafistilarna har ändrats sedan han flydde, vad som har hänt med hans gamla 

konstskola och vilka motiv de konstnärer som idag är aktiva i Afghanistan arbetar med. Han 

säger att om han fick möjligheten att åka dit så skulle han blomstra upp och inspireras till 
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sin konst. Ghafori säger att han visserligen har blivit inspirerad till sin konst även i Sverige. 

När han hör andra afghanska flyktingar berätta om sina tragiska livsöden så väcks frågor 

och bilder hos honom. Han berättar bland annat historien om en kvinna som skär halsen av 

sin man för att han mördat deras son. Ur den berättelsen säger Ghafori att han får två 

bilder. Dels hennes inre bild när hon, som själv är mor, mördar någons son. Dels bilden av 

mannen som blir mördad. Ibland känner Ghafori för mannen som dör, ibland för kvinnan 

som dödar honom. Genom berättelser som denna säger Ghafori att han får inspiration även 

i Sverige. Han berättar att han under en av de kurser i oljemåleri som han hållit i Sverige 

hade en ung afghansk kvinna som modell. Han började även själv måla av henne men 

förlade scenen till afghansk miljö. Han förklarar att han lät henne sitta modell ”men inte i 

sina egna moderna sexiga kläder utan i afghanska kläder”. Han ville att hon skulle bära de 

kläder han gillar mest, de afghanska. Kvinnan ifrågasatte varför Ghafori i målningen hade 

placerat in henne i ett afghanskt landskap när han faktiskt målade av henne sittande i ett 

vanligt rum och Ghafori svarade att "sådana kläder kräver sådant landskap" berättar han. 

Att i stort sett allt i Ghaforis konst handlar om Afghanistan förklarar han med att det finns 

så mycket att berätta om som ännu inte har berättats. Saker som han upplever i sitt liv nu, 

i Sverige, har redan berättats av någon annan menar han. Dessutom känner han att det är 

hans plikt att berätta historierna från Afghanistan. Det finns många som varit med om 

hemska saker där men som inte har en chans att själva berätta om det, till exempel en 

flicka han känner till som blev våldtagen av ett femtontal talibaner och som sedan dess inte 

gör annat än gråter. Historier som den känner Ghafori att han måste berätta, och varje 

sådan historia kan bli en tavla.  

 

Det finns emellertid motiv Ghafori undviker. Han säger att han känner till många historier 

om människor som blivit avrättade på grund av sin religiösa tillhörighet. Daritalande 

shiamuslimer blev mördade av pashtotalande sunnimuslimer och tvärtom. Han säger att 

dessa motsättningar vill han inte ta upp i sin konst. Gör han det är han rädd att han istället 

för att motverka konflikten levandehåller den. Han säger att han lider med alla parter och 

vill inte ta parti för någon. Som jämförelse säger han att han grät lika mycket för Serbien 

som för Bosnien i kriget mellan dem. Mycket i Ghaforis konst handlar om Afghanistan och 

krigen men han tycker själv att hans tavlor är väldigt olika. Han säger att det beror på att 

det finns så många olika sätt han kan beskriva sina tankar på och han gör många olika 

motiv. Som exempel tar han en akvarellmålning han gjorde när han nyligen kommit till 

Sverige. Målningen, som föreställer en tall, ser ut som en ganska typiskt svensk akvarell 

menar han. Ena gången gör han en sådan bild medan han en annan gång gör en 

blyertsskiss.  

 

Ghafori säger att friheten är viktig för honom, han måste få vara fri att göra och tycka vad 

han vill för att kunna arbeta. Han vill kunna tänka fritt med sina tavlor. Han berättar också 

att det är viktigt för honom att känna för det motiv han ska ta sig an. Han förklarar att han 

måste ha en känsla som är sann, en känsla som han kan tro på för att kunna måla. Han 
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säger att han inte kan gå in i en annan person och gestalta dennes upplevelser eller förstå 

vad denne tänker. Även om han skulle förstå hur eller vad någon annan tänker så kan han 

inte teckna det, det är för svårt menar han. Ghafori säger att upplevelsen han ska gestalta 

måste komma inifrån, från honom själv för att det ska bli äkta. Annars kan han bara säga 

"jaha jag är ledsen" men inte göra mer än så menar han. För att kunna måla någons sorg till 

exempel så måste han själv ha samma upplevelse, ”stå i deras kö” som han uttrycker det 

och på samma sätt förhåller han sig till sin journalistik. Som exempel på detta berättar han 

om en period då han arbetade som journalist i Iran. Det fanns många fängslade afghanska 

flyktingar där och han intervjuade dem för att skriva en artikel, men han kunde inte skriva 

något bra. Därför lämnade han bort sina id-handlingar till en vän och lät sig tillfångatas av 

iranska soldater. Han placerades i ett läger med de andra afghanska flyktingarna och 

stannade där i fyra dagar innan han förklarade för personalen i lägret att han var journalist 

och återfick sina id-handlingar. Efter den upplevelsen kunde han skriva sin artikel med mer 

patos. Han hade samma upplevelse som de han skulle skriva om. Även om han bara hade 

varit med om det för en kort tid så hade han fått "samma sparkar som de andra 

afghanerna". Det gjorde stor skillnad säger han, innan han suttit i lägret så var den han 

skulle intervjua bara någon som stod och grät framför honom men efteråt kunde han sätta 

sig in i situationen och därmed blev det känsla i texten. Ghafori säger att på samma sätt 

som han lider för det afghanska folket lider han också för de som drabbas i andra 

krigsområden eller naturkatastrofer. Han nämner det serbiska folket under Milosevic, det 

bosniska folket, israelerna och palestinierna. Men, säger han, han kan inte visa en 

palestiniers svårigheter genom sin konst. För att kunna göra det hade han varit tvungen att 

vara där och själv uppleva situationen med dem. Han måste ha drabbats på samma sätt 

som de för att kunna skildra deras lidande, han måste ha varit i en situation med en 

självmordsbombare för att kunna berätta om det. När han inte själv har varit där har han 

bara medias bild. "Nu bara ser jag och det är bilden efter händelsen, inte i händelsen […] 

Därför jag kan inte rita. Om jag ritar det blir bara någon propaganda som jag har."  

 

Ghafori säger att det är stor skillnad på att vara konstnär i Afghanistan jämfört med hur det 

är i Sverige. Han anser att en svensk inte kan måla bilder från Afghanistan, det går att 

genomskåda att det inte är en afghan som stått bakom staffliet när målningen blivit till 

säger han. Han säger också att man ser mer detaljer och kan sitt eget land bäst. Han tycker 

inte att han kan se samma bilder i Sverige som en svensk kan se, han kan inte uppfatta 

samma nyanser, han säger också att konstnärer arbetar på olika sätt i de båda länderna. I 

Afghanistan lider man då man arbetar med sin konst. Ghafori säger att han håller sig au 

jour med vilka utställningar som är aktuella och besöker ofta något galleri. Han tycker dock 

att det är sällan han ser någon lidelse i konsten om konstnären är svensk eller från ett 

annat europeiskt land. Här i Sverige lider inte folk säger Ghafori. De svenska konstnärerna 

behandlar kanske de problem de har, men Ghafori tycker inte att det finns några problem i 

Sverige i egentlig mening. Som exempel säger han att  alkoholisterna i Sverige får hjälp av 

staten, inte ens de dör av hunger. 
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Ghafori menar att han har ett uppdrag i sitt konstnärskap. ”Jag känner mig som en profet. 

Jag kan ändra och påverka, avslöja, ge kunskap.” Det som någon annan försöker gömma 

eller glömma kan han plocka fram och visa och han känner att han nu när han i stort sett 

är passiv som konstnär, inte har samma möjlighet att berätta som han hade när han 

målade. Han hoppas dock att han snart ska kunna börja igen. Han vill förmedla olika 

historier och budskap, men då han går på utställningar i Sverige så tycker han att många är 

mer upptagna med tekniken än med budskapet. Han berättar om en konstnärsvän som 

hade en utställning med temat afrikansk musik. Målningarna visade afrikanska instrument 

och danser men Ghafori tycker att bilderna saknade budskap. Han förstår inte hur vännen 

kunde tillbringa flera månader i Afrika utan att skildra de problem som finns där säger han. 

Han hade önskat att tavlorna parallellt med musiken och glädjen visade misären. 

 

Ghafori berättar att han känner och känner till många svenska konstnärer. Han pratar ofta 

med den aktuelle konstnären, om denne är på plats, när han besöker utställningar. Han 

säger att han frågar om tavlorna i fall det är något som han inte har förstått. Ibland har han 

ett annat förslag eller en annan tanke om hur tavlan skulle kunna ha gjorts annorlunda och 

då ”rättar” han dem, till exempel om en konstnär avbildat något från den asiatiska kulturen 

som Ghafori uppfattar som felaktigt. Han säger att han gjorde så även på den tiden då hans 

svenska ännu inte var så bra. Han gick fram och förklarade att här har konstnären förstått 

eller gjort fel. Ghafori säger att det är viktigt för honom att ha kontakt med andra 

konstnärer, att kunna diskutera. Han säger att det är den enda världen där han känner sig 

hemma. Om han är ensam och känner att han inte kan något eller duger något till så 

brukar han gå till en utställning. Där laddas han med ny energi, nya tankar och idéer. 

 

När Ghafori ska berätta om sitt måleri, mer konkret, säger han att när han färdigställt en 

tavla blir han helt slut. Han beskriver att det är som när en man älskar med en kvinna, så 

slut blir han. Han har ingen känsel kvar och det är likadant varje gång en tavla blir klar. 

När han är klar känner han sig fri och sätter sig och betraktar tavlan någon minut innan 

han går och sover eller bara går därifrån. Han kan inte komplettera sina tavlor i efterhand, 

när han har sagt sitt så är det omöjligt för honom att göra tillägg, kanske kan någon annan 

rätta till dem men han själv kan det inte. "Den är född och klar. Jag har igen kontakt, 

känsla kvar för den. För mig så är den perfekt." säger han. För att kunna måla på en tavla 

igen efter att han en gång avslutat den måste han ha samma känsla som han hade när han 

började måla och den känslan kommer inte igen förklarar han. För Ghafori kan målandet 

innebära att han hamnar i många olika slags känslotillstånd, ibland gråter han då han 

målar och ibland dansar han. Under de femton dagar det tog honom att måla Äkta dans (se 

s. 69) dansade han hela tiden. Han säger att när han får en känsla som han måste få ur sig 

så målar han. Känslan dock är olika för varje tavla och ibland blir tavlan precis som han 

ville ibland lite annorlunda men han kan aldrig göra om den.  
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På frågor om publikreaktioner och hur han resonerar kring målgrupp och liknande berättar 

Ghafori att det är ganska olika. Han säger att när han har haft utställningar i Sverige, 

exempelvis på Etnografiska museet eller på Studieförbundet Vuxenskolan Internationellt 

Kulturcentrum (IKC), så har folk berömt hans tavlor men också frågat vad de betyder. 

Ghafori vill inte behöva förklara, han vill att betraktaren ska förstå själv. Han säger att han 

vid sådana tillfällen ber den som frågar att själv försöka hitta tavlans mening. När han är 

död kommer han inte att vara där och tolka bilderna åt dem, då måste de själva hitta vad 

han vill säga med bilden. Han menar att han i första hand vänder sig till afghanska 

ungdomar i sina utställningar. Han vill informera de afghaner som kom till Sverige i unga år 

och som inte har några egna minnen från hemlandet. Det finns ungdomar som känner sig 

förödmjukade när någon påpekar att de är afghaner påstår Ghafori och det vill han 

motverka. Han säger att han känner sig medskyldig till deras okunskap och att han känner 

en plikt att informera dem. Han tror att han kommer långt genom att visa dem sina tavlor. 

När de ser hans tavlor så är det ungdomarna som ställer frågorna, till skillnad från om han 

skulle stå och föreläsa för dem då informationen bara skulle gå in genom ena örat och ut 

genom det andra. Han tror att de visuella bilderna gör mer intryck, att färgen och formen 

dröjer sig kvar i ungdomarnas medvetande. Han ser konsten som det språk, det vapen han 

kan använda för att nå dem. "Jag har bara det här vapnet, den här möjligheten." Dessutom, 

säger han, kan verken tala för sig själva utan att han själv är närvarande.  

 

Ghafori berättar att han vid ett tillfälle ställt ut i Österrike där en av hans bröder är bosatt. 

Brodern hade påtalat att det fanns stora problem i den afghanska minoriteten i Österrike. 

Det fanns då cirka 12000 afghaner i landet och tolv olika föreningar för dem, en för 

tadzjiker, en för pashtuner, en för hazaras et cetera. Brodern tyckte precis som Ghafori att 

man borde glömma det som varit med motsättningar mellan de olika folkgrupperna och 

istället enas som afghaner och värna om den gemensamma kulturen. Brodern ordnade så 

att Ghafori fick ställa ut sin konst i Österrike för att genom den försöka förmedla dessa 

tankar. Ghafori resonerar på samma sätt som när han sa att han vänder sig till afghanska 

ungdomar med sin konst. Han tror att han kan förmedla budskapet bättre genom sin konst 

än han skulle kunna genom föreläsningar eller dylikt. "Du kan inte gå fram och bjuda de 12 

000 afghaner att lyssna på mig, säga att jag vill ha en föreläsning. De sitter inte, de lyssnar 

inte på dig. Men tavlorna lockar dem till den här utställningen, och utan något ord eller 

förklaring de får den här tanken som du ville ge dem. Och det lyckades." Situationen har 

förbättrats sedan utställningen säger Ghafori. Flera av de gamla föreningarna har slagits 

samman och en ny förening för ungdomar från alla de tolv tidigare föreningarna har bildats, 

och den är oberoende av religionsinriktning, språk eller politisk riktning.  

 

Ghafori säger att de utställningar han haft i Sverige har betytt mycket för honom. Den 

första, som han hade i Göteborg, ser han som särskilt viktig då han där försökte ändra den 

negativa bild som många har fått av Afghanistan genom media. Han ville att hans tavlor 

skulle påverka besökarna så att de fick en annan bild av hans hemland. Han jämför detta 
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med en annan utställning som hölls på Etnografiska museet. Även den var som en 

presentation av Afghanistan men främst riktad till de afghaner som Ghafori hoppades skulle 

besöka utställningen. Han ville visa sina tankar och idéer om kriget och visa att oavsett om 

de är pashtuner, tadzjiker eller hazara så är de alla afghaner. Afghanerna vet redan allt om 

den afghanska kulturen menar han, så i den utställningen ville han istället visa på de 

problem och konflikter som fanns i landet. Exempelvis hade han ett av sina tulpanmotiv 

med i vilket han låter tulpanerna symbolisera afghaner som brinner. Just tulpaner är ett 

vanligt förekommande motiv i Ghaforis målningar. Han säger att tulpaner, röd färg och blod 

är något han ofta arbetar med i sina bilder. Han berättar om en målning, som han gjorde 

när han höll en av sina kurser. I den målningen har han öppnat upp tulpanen, han låter 

tulpanens svarta ståndarsträngar och knappar symbolisera flaggor. Här ville han föra 

tankarna till de oräkneliga och stora krig som så många folk utkämpat för sin frihet.  

 

Ghafori tror inte att svenskar har svårare att förstå hans konst än afghaner. Han berättar 

som exempel om när han arbetade med en målning som han kallar Alkoholen. Magnus, en 

av konstnärerna han då delade ateljé med, såg målningen och han förstod den. Ghafori 

säger att de diskuterade tavlan och han kände att Magnus utan problem kunde förstå hans 

intentioner. Ghafori medger dock att vissa tavlor, som exempelvis Nedslagna tulpaner dör (se 

s. 59), helt klart är mer lättförståelig för en afghan än för en svensk. För en afghan krävs 

exempelvis ingen förklaring av vad det är för man som målningen föreställer, vilket det 

däremot gör för en svensk säger Ghafori. Han säger dock att han inte tar illa upp om någon 

utställningsbesökare frågar honom om betydelsen. Oftast skriver han också en kort 

beskrivning på svenska för att det ska bli lättare för besökarna att förstå hans konst. 

Ghafori är intresserad av publikreaktionerna och säger att han sparar gästböckerna från 

alla sina utställningar som minne. Han säger att han inte är så intresserad av de som bara 

skriver att de uppskattade verken eller utställningen, utan snarare av kommentarer som 

visar att besökaren har förstått hans verk, att de har tänkt. Ghafori säger att han inte målar 

sina tavlor för en speciell publik. Han erbjuder svenskar och afghaner samma bilder, men 

tror att hans målningar för en svensk kanske inte betyder mer än en målning, vilken som 

helst. För en afghan däremot får den en djupare innebörd och talar till dem om de problem 

de har. Samma tavla har olika budskap för olika personer menar han och han säger att han 

vill visa svenskarna den afghanska kulturen men också genom konsten berätta för alla om 

sina tankar och idéer.  

 

Ghafori har idéer om en mängd nya tavlor som han ska göra till en kommande utställning, 

men han väntar på det han kallar för signaler, en kreativ lust som säger åt honom att nu 

måste han måla. I framtiden tror han att hans konst främst kommer att handla om enighet 

och kärlek. Han vill visa en shiamuslim bredvid en sunnimuslim, en tadzjik bredvid en 

hazara och på så sätt förespråka medmänsklighet, att det inte spelar någon roll vilken 

bakgrund man har för alla är människor. Detta gäller inte bara för Afghanistan säger han 

utan även för iranier, ryssar, västerlänningar, pakistanier eller andra menar han. Det är ett 
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tema han vill arbeta med; att vi alla är människor. Han säger att han inte kan garantera att 

han kan påverka, men att han tror på konstens förmåga att påverka. 

 

Verksamhet 
Vilken plats tar konstnärskapet i Ghaforis liv? Vad har förändrats sedan han kom till 

Sverige, och hur visar det sig i hans verksamhet som konstnär? Konstnärskapet diskuteras 

här ur ett praktiskt perspektiv med tanke på sådant som hur mycket tid han lägger ner, 

vilka utställningar han haft och vad han har för utbildning. Studien vill också belysa hans 

engagemang för sin konst och hur verksam han är i sitt konstnärskap. För att ta reda på 

något om Ghaforis konstnärsverksamhet ställdes frågor av olika karaktärer. Raka frågor 

som; Vilka utställningar har du haft? och frågor som fick honom att berätta mer utförligt 

som till exempel: Hur fungerar ditt konstnärskap i Sverige? 

 

Sin första ansats till utbildning inom konst fick Ghafori av sin systers broderilärare. Ghafori 

säger att han, bara sex eller sju år gammal, visade broderiläraren sina teckningar eftersom 

han tyckte att läraren var så duktig på att rita de blommor som skulle bli brodyrer. 

Broderiläraren hjälpte honom lite då och då, bland annat med att rita ansikten. När han 

sedan började skolan uppmärksammade hans lärare att han var duktig. Tyvärr var 

bildlärarna inte själva så kunniga, de ställde bara fram någon växt och gav barnen i uppgift 

att rita av den berättar Ghafori. Han säger att han avskydde de uppgifterna men han 

försökte ändå visa läraren vad han kunde. Han minns också att han fick oljefärger av sin far 

men att han inte visste hur han skulle använda dem. Ghafori förstod inte att han skulle 

använda penslar så han använde fingrarna istället. Han hade inte heller någon duk så han 

experimenterade på olika material som glas och tyg. När broderiläraren såg detta visade hon 

honom hur han skull använda penslar till färgen. De akryl- och akvarellpenslar han hade 

var  inte lämpliga så Ghafori fick skaffa riktiga oljemålningspenslar. Ungefär så gick det till 

innan han började måla på riktigt beskriver Ghafori, men det var inte lätt säger han, han 

hade ju ingen riktig lärare.  

 

Ghaforis syster hade en klasskamrat, Lejiloma som hade en bok, motsvarande en Mina 

Vänner bok som Ghafori fick rita i. Lejiloma tyckte om teckningarna och föreslog att hennes 

syster, som var konstnär och dessutom lärare skulle hjälpa Ghafori med hans måleri. Han 

berättar hur glad han var över att få en riktig konstnär som lärare. Det här var när han gick 

i femte eller sjätte klass och han var redan då känd bland sina kamrater för sin förmåga att 

teckna och måla. Tyvärr blev hans tid som elev hos Lejilomas syster Noorjahan inte lång, 

bara cirka en och en halv månad. Noorjahan avrättades av Mujaheddin på grund av att hon 

var kvinna och lärare. Ghafori säger att han dock hade mycket nytta och glädje av tiden 

med henne. Hon hade stor betydelse för honom och för utvecklingen av hans konstintresse. 

Att hitta en sån lärare i Kandahar var unikt, det fanns inte någon annan. Han var hos 

henne varje dag hon hade tid med honom och varje gång fick han en ny läxa. Noorjahan 

började arbeta klockan sju så Ghafori brukade vara där klockan sex på morgonen för att 
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visa sina bilder. Detta innebar att han, och hans bror som var tvungen att följa honom dit, 

var tvungna att cykla iväg klockan fem för att hinna i tid. Han upprepar att han är väldigt 

glad för den tid han hade med Noorjahan och säger att han, när hon dog, lovade sig själv att 

hålla hennes namn levande så länge han själv lever. Han säger att han inte riktigt vet hur 

många utställningar han hade innan han kom till Sverige men det rör sig om cirka femtio 

varav ett tiotal var separatutställningar. Under hela den tiden hade han hennes namn med 

och han säger att han är stolt över att ha haft henne som lärare. Efter att Noorjahan 

avrättats hade Ghafori ingen konstlärare i Kandahar mer men han berättar att han började 

arbeta väldigt hårt med sina tavlor. Väggarna i det stora vardagsrummet i hemmet fylldes av 

hans verk. Tyvärr har han endast ett fotografi av en av dessa tavlor kvar, Flicka med 

stränginstrument (se s. 67).  

 

Ghafori berättar att det var när han var i sextonårsåldern som det började gå upp för honom 

hur viktig konsten var och vilken betydelse den för honom och för hans ställning i skolan. 

Han säger att många av eleverna var duktiga i skolan men att han stack ut tack vare sin 

fina handstil, sitt måleri och de utställningar han hade. Sedermera flyttade familjen från 

Kandahar till Kabul då Ghaforis äldre bror fängslats och hölls fången i huvudstaden, det var 

1979. Samtidigt som Ghafori läste på gymnasiet i Kabul började han också på Ghulam 

Mohammad Majmanagis konstskola. Det var möjligt att läsa utbildningarna parallellt då de 

inte gick heldagar i skolan. Ghafori säger att Majmanagis konstskola hade hög status i 

Afghanistan, har man gått på där så anses man vara konstnär. Nivån ligger just under 

universitetets och efter att ha gått där behöver man bara komplettera med två år på 

konstuniversitetet för att betraktas som färdigutbildad. Många av lärarna på Kabul 

universitet undervisade även på Majmanagis konstskola. Ghafori säger att han är glad att 

han fick chansen att gå där. Som antagningsprov visade han upp de miniatyrtavlor, 

omkring 10 – 20 verk, som han målat och berättade om de utställningar han haft i 

Kandahar. Lärarna lät honom därefter göra ett prov och då det visade sig att han redan 

hade en del färdigheter fick han hoppa över den första delen av utbildningen som till stor 

del handlade om att rita mönster med vanlig penna. Han fick istället börja direkt på den 

andra delen i utbildningen och använda färger. Ghafori valde miniatyrinriktningen på 

skolan men det fanns även grafik, skulptur och kalligrafi. Anledningen till att han valde 

miniatyr var att det var det han var intresserad av och att det var vad han jobbat med ända 

sedan han började måla. Han förklarar att det finns ett brett spektra av miniatyrmåleri. 

Fyra länder, Kina, Indien, Iran och Afghanistan ser det som sin nationalkonst och på skolan 

fick eleverna jobba med alla de ländernas speciella stilar. Dessutom läste man teori och 

arbetade med att analysera verk berättar Ghafori. Han säger att det var mycket att lära sig 

och att två år knappast räckte, därför var han särskilt glad att slippa det första steget med 

mönsterträning och istället få större möjlighet att enskilt träffa lärarna för att diskutera sina 

och andras tavlor. 
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I Kabul brukade Ghafori också besöka konstutställningar bland annat på universitetets 

konstfakultet där de ibland hade stora utställningar. Om konstnärerna själva var 

närvarande talade han ofta med dem, annars skrev han ned de tankar och frågor han hade 

kring konsten. Det fanns en stor utställningslokal på Majmanagis skola där de bästa 

eleverna från respektive inriktning fick visa sina verk och där ställde Ghafori ut flera gånger. 

Två gånger hade han separatutställningar men han deltog också i samlingsutställningar. 

Ghafori fick också möjlighet att ställa ut två av sina verk på en barn- och 

ungdomsutställning i Japan. Han berättar att han skickade en miniatyr och en annan 

målning som bägge skildrade livet i Afghansistan. Det fanns även möjlighet för eleverna på 

skolan att ställa ut i en sal på Kabul museum eller på universitetet, Ghaforis lärare valde 

dock aldrig ut honom till någon av de utställningarna. Senare fick han även möjlighet att 

ställa ut i Pakistan och Iran. Han säger att han aldrig har känt att det varit brist på ställen 

att ställa ut på, har han velat ställa ut så har det funnits möjlighet. 

 

Första gången Ghafori reste till Iran reste han för att komma bort från kriget, men han reste 

också för att han ville studera konst i Teheran. Till att börja med var han dock tvungen att 

komplettera sina gymnasiebetyg och bodde därför i staden Zahedan i södra Iran under ett 

år. Därefter påbörjade han sina konststudier. Det var inte vanligt att afghaner studerade i 

Iran berättar Ghafori, i alla fall inte när han började. De iranska myndigheterna försökte 

hindra honom från att gå utbildningen, de ifrågasatte vem han var och varför han ville gå på 

skolan. Ghafori hade dock visum och hade därmed rätt att vistas i landet. Trots att han 

kompletterat sina gymnasiebetyg fick han besked om att han inte skulle få något betyg från 

sina studier, något som gjorde honom mycket arg. Han hade läst in det iranska gymnasiet 

för att de sagt att han behövde iranska betyg för att kunna studera på högre nivå i landet. 

Nu fick han veta att han inte skulle få något betyg och detta med motiveringen att inga 

afghaner får studera i Iran eftersom de bara stannar under utbildningen och sen återvänder 

till Afghanistan. Han fick dock möjligheten att gå utbildningen utan att få betyg och en av 

lärarna övertalade honom att stanna då kunskapen är viktigare än betygen. När han väl 

hade kunskapen skulle det räcka med att visa arbetsprover eller att komplettera med någon 

kortare kurs sa läraren. Ghafori har därmed inte med sig något slutbetyg utan bara enstaka 

betyg från vissa kurser där lärarna skrivit betyg åt honom trots allt. Utbildningen på det 

iranska universitetet är enligt Ghafori i nivå jämförbar med utbildningen man får på 

exempelvis Konstfack i Sverige. Han menar att om man här i Sverige får betyg från 

Konstfack så räknas man som konstnär och på samma sätt var det med utbildningen i Iran.  

I Iran valde Ghafori att inrikta sig på grafik istället för miniatyr. Efter att ha läst 

kursbeskrivningarna kom han fram till att grafikkursen var bredare. ”[…] om jag väljer 

grafik så har jag även miniatyr men om jag väljer miniatyr så har jag ingen grafik." säger 

han. Grafikinriktningen innehöll sju delar medan miniatyrinriktningen bara två. Genom att 

välja grafik kom han nu att studera persisk kalligrafi, engelsk kalligrafi, europeisk 

konsthistoria, asiatisk konsthistoria och iransk konsthistoria, vilken är ungefär den samma 

som afghansk konsthistoria säger Ghafori. Han har svårt att förklara vad han menar med 
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grafik men han säger att i grafik är allt tillåtet medan det i miniatyr finns regler för vad man 

kan och får göra. Inom grafik är det fritt att välja vilken teknik eller metod som helst säger 

Ghafori, det kan vara allt från collage till lera. Vad det gemensamma för grafik är har han 

svårt att definiera, för honom betyder grafik att han använder alla stilar och alla tekniker.71 

Ghafori tycker att det är intressant att blanda stilar och han säger att han kände sig fri när 

han fick använda vilka tekniker han ville och gjorde gärna blandade tavlor. Detta är något 

han fortsatt med även i Sverige.  

 

Ghafori berättar vidare att han även använt uttryckssätt mer lika performance i sin konst. 

Han beskriver ett tillfälle då han fått i uppgift att göra ett verk i samband med den så 

kallade krigsveckan. Kriget mellan Iran och Irak pågick när Ghafori bodde i Iran och man 

firade krigsveckan för att försöka förklara vad kriget handlade om. Ghafori byggde då en 

modell över en by med en moské och han målade modellen med miniatyrmönster. När den 

var färdig samlade han alla lärare och de andra studenterna omkring sig och tog en yxa och 

började slå sönder modellen. Han var dock mycket noga med var han slog eftersom han ville 

ha något kvar av varje byggnad. Sen tog han en duva vilken han dödade och spred blodet 

över modellen och till slut kastade han duvan i modellen. Detta var ett av mina verk 

förklarar Ghafori. Genom beskrivningen av detta verk vill han visa att han ville gå utanför 

miniatyrens gränser och utvecklas fritt i sitt konstnärskap. 

 

Efter att Ghafori avslutat sina studier flyttade han tillbaka till Afghanistan där han 

huvudsakligen jobbade som journalist. När läget i landet blev allvarligare tvangs han att fly 

och reste då till Iran igen. Där arbetade han mycket hårt med att uttrycka sina åsikter och 

upplevelser bland annat genom konsten. Under den här perioden arrangerade han många 

utställningar, det var i första hand samlingsutställningar med iranska och någon afghansk 

konstnär. De flesta av dessa utställningar hölls i Zahedan men han ordnade även 

utställningar i andra städer. Utställningarna i Zahedan hölls på en stor konsthall som 

kallades Khana e sura (Versernas hus). Khana e sura var som en konsthallskedja som fanns 

i fler städer i Iran och som drevs av motsvarande de Iranska kulturmyndigheterna. Ghafori 

var med och startade konsthallen i Zahedan och han var ledare och ansvarig för den tills 

han lämnade Iran.  

 

När Ghafori kommit till Sverige och placerats på flyktingförläggningen i Sagoåsen var 

konsten det första han tog sig för. Han berättar att redan dagen efter att han anlänt så satt 

han i det aktivitetscenter som fanns på förläggningen och ritade. Han pratade med en av de 

ansvariga och fick tillgång till lite material, som nog egentligen var till för barn, så att han 

kunde måla. Nästa dag visade han sin handläggare fotografier av några av sina tavlor och 

                                               
71 Förklaring: Ghafori har därmed en annan definition av grafik än den västerländska 
konstterminologin, vilken talar om grafik som en konstform där flera kopior kan göras från samma 
original som till exempel linoleumsnitt. 
Källa: Nationalencyklopedin, http://www.ne.se (2004-06-10) 
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förklarade att det han helst vill göra var att måla och ordna utställningar. Handläggaren 

ordnade så att han fick en rekvisition och någon som kunde följa med honom och köpa 

konstmaterial. Han fick även tillgång till aktivitetscentret på kvällarna då det egentligen var 

stängt. Allt detta skedde under den första veckan i Sverige, och det var konstens förtjänst 

säger Ghafori, den blev hans språk. Han tror att han tack vare konsten hade det lättare och 

fick bättre kontakt med handläggarna. Handläggaren presenterade honom för alla som en 

konstnär från Afghanistan och berättade om hans bakgrund. Alla var intresserade av 

konsten och frågade inte om något annat som utbildning eller så. Det blev en möjlighet för 

honom, han behövde inte bara sitta rakt upp och ned och vänta på måltiderna utan kunde 

sysselsätta sig. Ghafori säger att det även påverkade de över hundra afghaner som också 

var där. Han upplevde att de var stolta över honom. I tre månader kämpade han med sin 

konst i Sagåsen berättar han och alldeles i början av februari 1995 hade han en utställning 

i Göteborg. Det var tavlorna han gjort i Sagoåsen som ställdes ut och lokalen ordnades av 

invandrarverket. Exakt vart det var minns han inte, eventuellt var det i invandrarverkets 

egna lokaler. Det kom många besökare som de bjudit in, bland andra både svenska och 

invandrade konstnärer. Först skulle utställningen bara stå en vecka men den förlängdes 

ytterligare två veckor. 

 

Dagarna efter vernissagen förflyttades Ghafori till Hova norr om Mariestad. Hans 

handläggare från Sagåsen Bibbi besökte honom där och gav honom rekommendationsbrev. 

Han fick mer konstmaterial och han blev presenterad för den enda galleristen i Hova 

centrum. Ghafori säger att han målade mycket när han bodde i Hova också, mestadels 

naturmotiv eftersom det var så vackert där. Ghafori bodde bara några månader där innan 

han med hjälp av en iransk bekant flyttade till Stockholm. Han kände att det fanns större 

möjligheter för honom i Stockholm än i Hova. Det fanns mer resurser, fler afghanska 

familjer och större möjlighet att få tag på afghanska tidskrifter och litteratur. Han tycker att 

han har lyckats bra i Stockholm, han är engagerad i olika föreningar och har ställt ut sin 

konst ett flertal gånger. Själv trivs han bra men hans fru Nasima är mindre nöjd med 

situationen säger Ghafori. Han är mycket upptagen med annat, sådant som ligger utanför 

familjen och hon tror att han skulle få mer tid till familjen om de bodde i en liten stad.  

 

När Ghafori kommit till Stockholm och etablerat sig där startade han sin första konstkurs. 

Det var en grundkurs i grafik för så väl dari-, pashto- och svensktalande. Den hölls på 

Internationellt Kulturcentrum (IKC). Han hade stor hjälp av sin iranska vän som dels satt i 

IKC styrelse och också som var ledare för en förening för iranska turkar berättar Ghafori. 

Kontakten IKC och grafikkursen blev starten för Ghaforis alla aktiviteter i Stockholm. 

Ghafori säger också att det gjorde honom glad att han kunde arbeta, tjäna pengar och 

betala skatt. Under kursen ordnade man också två utställningar. I den ena var det bara 

elevernas tavlor som visades och den hölls med hjälp av Nacka kulturtråd, Fisksätra 

bibliotek och IKC. De tre institutionerna hjälpte sedan till att ordna så att Ghaforis elevers 

verk ställdes ut i en stor hall i Fisksätra. Därefter fick Ghafori ha en personlig utställning, 
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hans andra separatutställning i Sverige. I utställningen visade Ghafori några tavlor han 

gjort under kursen men också fotografier av gamla tavlor. De riktiga tavlorna var kvar i Iran, 

förklarar han. 

 

Vid ett annat tillfälle då ABF och Nacka kommun i samarbete med Fisksätra bibliotek 

anordnade en tillställning med Afghansistantema var Ghaforis konst en del. Fisksätra är ett 

invandrartätt område säger Ghafori och man försökte genom afghansk musik och 

föreläsningar om Afghanistans konsthistoria locka publik till tillställningen. Ghafori berättar 

att många hemspråkslärare tog med sig sina afghanska klasser till hans utställning och 

genom barnen lockades även deras föräldrar dit. Som svar på frågan om varför just Ghafori 

fick ställa ut genom IKC, om det bara är invandrare som får ställa ut säger Ghafori att IKC 

är till för invandrare. De vill visa invandrade konstnärers konst i det svenska samhället. De 

har ett varierat program men de fokuserar mestadels på invandrarfrågor. Överhuvudtaget 

har Ghafori mest fått ställa ut i egenskap av invandrare eller som afghan i Sverige. Någon av 

de utställningar han deltagit i genom IKC hade mindre koppling till Afghanistan säger han, 

till exempel då han deltog i en större samlingsutställning. 

 

En utställning Ghafori gärna berättar om är den han hade på Etnografiska museet 1996. 

Det var i samarbete med Svenska Afghanistankommittén och SIDA. De ordnade en 

Afghanistandag på museet med bland annat musik och konst och då fick Ghafori ställa ut. 

Det var lite speciellt säger han, då Etnografiska museet vanligen inte har konstutställningar. 

Svenska Afghanistankommitténs och SIDA:s tillställning varade bara under en dag medan 

hans utställning stod i en vecka. Den här utställningen, liksom den utställning han höll i 

Österrike, ser Ghafori som i det närmaste ideala utställningar för hans konst eftersom de 

sker i sammanhang som syftar till att lyfta fram afghansk kultur och ena olika afghanska 

folkgrupper. Det var ungefär samma urval av verk som visades på de båda utställningarna, 

tavlor med motiv som handlar om det afghanska folkets lidande.  

 

På senare tid har han själv inte varit särskilt aktiv för att få ställa ut eftersom han inte har 

haft någon ny konst att visa. Har däremot någon frågat om han vill ställa ut så har han 

tackat ja. Nu har hans verk dock visats ett flertal gånger och han känner att han vill ställa 

ut igen först när han har producerat något nytt. ”För mig gäller utställning när jag har nya 

tavlor och nya tanken, nya ord och nya idéer att ge folket.” 

 

Ghafori menar att det varit sällsynt med aktiviteter för afghanska invandrare, exempelvis 

var Afghanska Pennklubben som han själv var med och startade en av de första 

organisationer som tog en afghansk artist till Sverige. Officiellt startade Afghanska 

Penklubben i juli 1996 men arbetet hade påbörjats redan under våren. De anordnade en 

sagoläsningskväll på två språk i samband med utställningen på Etnografiska museet. 

Pennklubbens verksamhet riktar sig i första hand till afghaner men det har hänt att de 

samarbetat med Svenska Afghanistankommittén i deras insamlingskampanjer. I de fallen 
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blir dock målgruppen en annan säger Ghafori. I övrigt så ordnar de föreställningar med 

afghanska artister, musik och dans och lockar då även intresserade svenskar och 

människor med andra nationaliteter men kanske med närliggande språk som iranier, irakier 

och kurder säger Ghafori. Ungefär ett år efter att Penklubben bildades så startades deras 

tidskrift Farda (Imorgon) som Ghafori är redaktör för.  

 

Ghafori säger att han har blivit passiv som konstnär i Sverige och ibland funderar han över 

varför. I Sverige är det så viktigt med betyg menar han. Det är de formella pappren som 

gäller och det går inte att bara visa arbetsprover. Han säger att han varit på Konstfack och 

velat komplettera sin utbildning där men fått svaret att han är överkvalificerad eftersom han 

redan har en likvärdig utbildning. På arbetsförmedlingen däremot och på skolor där han 

sökt jobb som bildlärare accepteras det inte att han är konstnär om han bara söker på 

arbetsprover. ”De kräver ett betyg och det måste vara från Konstfack. Och jag som har bott i 

Iran och Afghanistan och har betyg därifrån, det accepteras inte. Det dög inte ens för 

kulturarbetsförmedlingen.” säger Ghafori. När han fick detta besked tyckte han att de var 

galna säger han. Han hävdar att han har läst det han behöver som exempelvis 

konsthistoria. Möjligen skulle han kunna komplettera med svensk konsthistoria men det 

skulle inte behövas mer än en termin. Ghafori menar att dessa omständigheter gjort att han 

blivit passiv som konstnär. 

 

En annan strakt bidragande orsak till att Ghafori nu i stort sätt slutat måla är att han blivit 

upptagen med så mycket annat. Att han bor i storstaden Stockholm är en av orsakerna till 

att han blivit passiv tror han. När han bodde på de mindre orterna fanns det inte så mycket 

annat än konsten att hänge sig åt medan det i Stockholm finns så mycket annat som 

upptar hans tid. Han känner att den tid han tidigare ägnade åt konsten nu har gått honom 

förlorad. Han tror också att han hade målat mer om han inte hade haft Farda att arbeta 

med, men samtidigt är han glad att han har Farda där han får göra något kreativt och 

använda sig av sitt journalistiska intresse. Helt passiv vad det gäller måleriet är han dock 

inte men han måste ha en särskild anledning för att måla. Han berättar att han ibland 

målar tavlor till vänner och bekanta men det blir inte särskilt ofta. Dock har han ett 

konstprojekt på gång. Afghanska Penklubben planerar att öppna ett afghanskt kulturhus, 

där det bland annat ska finnas en konsthall säger Ghafori. Till en utställning i den har han 

stora planer på verk han vill göra, han har redan skisser på tolv målningar. Ghafori säger 

att han letar efter en villa att flytta till så att han kan få ett arbetsrum och börja med dessa 

målningar. Han räknar med att det kommer ta upp till sex månader att producera verken 

och under denna tid kan han inte ha något annat jobb. Alla de här tavlorna kommer att 

handla om Afghanistan, om kultur, krig, människor, barn och allt säger han. Han ska 

använda sig av afghanska symboler för att visa att tavlorna handlar om Afghanistan, om 

kriget och den situation som rått där under de senaste 25 åren. Trots dessa planer känner 

han sig fortfarande passiv som konstnär. Han har nästan 20 timmar undervisning varje 

vecka i sitt arbete som hemspråkslärare, och dessa kräver 20 timmar förberedelser vilket 
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resulterar i en del övertid. Dessutom går många timmar av kvällarna åt till att jobba med 

Farda, så det blir inte mycket tid över till annat. Han säger att han är tacksam för att 

Nasima är så förstående. Ibland är hon dock orolig för att han sitter för länge framför datorn 

och uppmuntrar honom att bjuda hem vänner så att han kommer ifrån.  

 

Ghafori träffar en del konstintresserade afghaner i Sverige på sin fritid. Vissa är hans gamla 

elever från de kurser han hållit och även en av lärarna från Maimanagis konstskola som 

också har kommit till Sverige. Ghafori säger dessutom att han gärna träffar och lär sig mer 

om svenska konstnärer, och minst en gång i månaden besöker han något galleri. Om han 

stöter på någon som han inte känner till i en utställning så brukar han leta upp information 

om personen. Han tycker det är viktigt att sätta konsten i relation till konstnärens liv för att 

veta vad det är som påverkat honom eller henne. Han läser gärna memoarer, biografier och 

recensioner för att lära sig mer om konstnären. Han säger också att han blir påverkad av 

äldre svenska konstnärer, både av deras stilar och deras livshistorier. 

 

Ghafori säger att om han bara får en chans att återvända till Afghanistan så tror han att 

han kommer att börja måla igen. Det är så mycket i Afghanistan som brukade vara så 

vackert innan kriget kom och fördärvade allting, och det väcker många känslor hos honom 

när han tänker på allt som blivit förstört. En dröm är att få måla och ställa ut på gatorna i 

Afghanistan, ute på en basar där många människor passerar. Han vill träffa människorna 

på gatan, göra dem glada, lära dem någonting, visa sina idéer och svara på frågor. Han vill 

säga till folket att alla är de konstnärer, alla är de födda konstnärer säger han. Tidigare 

hade han plats i en ateljé i Nacka men nu målar han hemma i vardagsrummet eller i köket 

och på sommaren sitter han ute på balkongen. På grund av allt annat som upptar hans tid 

så kommer det han kallar för kreativa signaler mer sällan nu för tiden, och kommer det 

något så är det oftare dikter och texter än bilder, vilket nog beror på att han hela tiden 

arbetar med text tror han. Staffliet har han dock framställt, och färgerna ligger redo i en 

kartong, så att allt ska vara förberett om han skulle få en idé och vilja måla. 

 

Utkomst 
Hur förhåller sig Ghafori till att använda sina konstnärliga kunskaper för att försörja sig? 

En konstnär kan använda sina kunskaper på olika sätt för att tjäna pengar. För att 

undersöka hur Ghafori vill använda sitt konstnärskap för detta ändamål så diskuterades 

frågor kring hur han ställer sig till att sälja sin konst, arbeta som bildlärare eller dylikt. 

Ghafori fick även berätta om hur man ser på konstnärsyrket i Afghanistan och vilka 

möjligheter en afghansk konstnär har att tjäna pengar på sina kunskaper. Exempel på 

frågor som ställdes är; Är konsten en hobby eller skulle du vilja att det var ditt huvudsakliga 

yrke? och Brukar du sälja dina verk?. 

 

Ghafori berättar att konstnärsyrket var väl ansett i Afghanistan. Även hos familjer som inte 

hade råd att skicka sina barn till skolan var det vanligt att de i alla fall fick ta bildlektioner 
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eller lära sig kalligrafi. I Afghanistan var det därför så att intresset för konst och måleri var 

stort både bland analfabeter och utbildade. Någon som var duktig på kalligrafi eller måleri 

kunde ganska lätt få jobb även utan övrig utbildning. Ett vanligt sätt för konst- och 

kalligrafikunniga i Afghanistan att försörja sig på var att måla och texta skyltar till affärer 

och företag. Allt från restaurangers menyer till stora reklamskyltar var textade och målade 

för hand och det fanns många företag som sysslade med just skyltmålning berättar Ghafori. 

Bland utbildade konstnärer påstår Ghafori dock att det var få som kunde försörja sig på sin 

konst genom att sälja sina alster. För de flesta tenderade det egna konstnärskapet att bli 

mer som en hobby än ett yrke. Ett annat möjligt yrke för en konstnär skulle ha varit att 

arbeta som bildlärare, och enligt Ghafori var det en brist på kvalificerade bildlärare ute i 

skolorna. Att arbeta som lärare var dock inget som han själv ville göra. Läraryrket var 

lågavlönat och Ghafori kände att det var otacksamt då det var många elever som egentligen 

inte hade något intresse av att lära sig om bild och konst. 

  

Ghafori brukar inte sälja sina konstverk, dels förklarar han att han skulle tycka det var allt 

för svårt att prissätta något av sina alster, men också att han har en så stark personlig 

relation till sina tavlor att det vore svårt att lämna dem ifrån sig. Han jämför dem med sina 

barn för att förstärka hur svårt det vore att värdera eller sälja dem. För att han ska ta betalt 

för en tavla måste det redan från början vara ett beställningsarbete säger han. Ghafori 

berättar att han inte heller ville måla på uppdrag av någon annan eftersom han kände att 

det lätt hade kunnat bli hämmande för hans eget konstnärskap. Han ville inte ägna hela 

dagarna åt att måla motiv som någon annan hade bestämt i stället för att få uttrycka sina 

egna idéer och måla det han själv kände för. Han hävdar först att han aldrig arbetat med 

måleriet bara för att tjäna pengar, men ändrar sig snart då han kommer på att han gjort det 

under sina studieår i Iran. Under ett par års tid arbetade han extra då som bildlärare, och 

han arbetade samtidigt på uppdrag av olika organisationer med att måla bestämda motiv 

eller porträtt som de ville ha. Dessa uppdrag gjorde han enbart för pengarna säger han, helt 

utan känsla i måleriet. ”Speciellt under en period i Iran var jag tvungen att jobba som lärare 

och lärarjobb betyder stopp du har ingen tid för att rita dina tavlor och jobba med dina 

tankar. […] Därför vägrar jag att jobba med sånt för jag ville spara allt intresse med färg och 

form och teckningar och sånt för mina bilder, idéer inte för att lära någon annan.”  Ghafori 

återkommer flera gånger till att ett yrke där han måste använda sig av sina 

konstnärskunskaper skulle ta udden av hans egen konstnärliga skapande. Han känner att 

hans egentliga intresse för form och färg inte skulle få ta sig det uttryck han vill, utan att 

arbetet skulle ta all hans kreativa energi. När Ghafori senare fick möjlighet att arbeta som 

krigsjournalist åt ett mediacenter i Pakistan slutade han genast att undervisa och arbeta på 

uppdrag. Han behöll emellertid några av de mest begåvade konsteleverna, de han kände 

hade ett genuint intresse för konsten och som han ville förmedla sina kunskaper vidare till. 

I övrigt försökte han hålla konstverksamheten så privat han kunde, och journalistiken blev i 

stället det medel han använde för att tjäna pengar till sig själv och sin familj. 
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I Afghanistan och Iran försökte Ghafori därmed hålla sin konstnärliga verksamhet utanför 

det inkomstbringande arbetet, och sedan han kommit till Sverige har detta börjat gälla även 

för hans journalistiska verksamhet. Både som konstnär och journalist känner han att 

friheten att uttrycka det han själv vill är det viktigaste av allt. Han har praktiserat på bland 

annat Sveriges Television och säger att det då gick upp för honom att journalister anpassar 

sitt arbete efter tidningens eller redaktörens regler och åsikter trots att det kanske innebär 

att de förmedlar sådant som de själva inte står för. Därför, påstår Ghafori, vill han även 

hålla journalistiken oberoende av inkomst i möjligaste mån, även om det i perioder har 

betytt att han tvingats ta jobb som städare eller diskare. Ghafori kan dock tänka sig att i 

alla fall delvis arbeta som illustratör, och har ibland jobbat med att illustrera sagoböcker 

och läromedel. Han berättar dock om ett illustratörsjobb han tackade nej till. Under en 

period då Ghafori var arbetslös och gick på socialbidrag blev han erbjuden jobb på ett 

modeföretag som arbetade med mannekänger. Ghafori provade att arbeta med att teckna av 

modellerna, men han kunde av principiella skäl inte fortsätta. ”De flickorna hade ingen 

kontroll över sig själv, det var någon annan som kom med nya kläder och de tog av allting 

från den här flickan […] och alla klädde på och rörde på hennes kropp och så ibland de 

använde is för deras bröst och så […] efter en halvtimme sa jag okej jag kan inte sitta här 

och rita.”  Ghafori förklarar att hur mycket han än ogillade att ta socialbidrag så kunde han 

inte jobba på modeföretaget oavsett lön.  

 

Genast när Ghafori flyttat till Stockholm vände han sig till kulturarbetsförmedlingen för att 

registrera sig som arbetslös konstnär. Där kände han sig dock inte välkommen. Trots att 

han visade rekommendationsbrev, dokumentation från utställningar han deltagit i och de 

förvisso bristfälliga betyg han fått med sig från konststudierna i Afghanistan och Iran så fick 

han inte registrera sig där. Eftersom de inte registrerade honom på 

kulturarbetsförmedlingen känner Ghafori att han inte blivit accepterad som konstnär i 

Sverige. Han berättar om hur han brukar jämföra sin konst med det som visas på olika 

gallerier och museer: ”Sånt samhälle ibland jämför jag mig med de utställningar i Gamla 

Stan i olika museet eller sånt om jag kan precisera, de är inte mina elever heller men de är 

registrerad som kulturperson här men de säger till mig: - Nej.”  

 

Idag är varken konst eller journalistik Ghaforis huvudsakliga sysselsättning. Han försörjer 

sig som hemspråkslärare och konsten och journalistiken har mer fått formen av 

hobbyverksamhet. En av anledningarna till att han valt att arbeta som hemspråkslärare är 

att han genom det känner att han får en möjlighet att hjälpa invandrade ungdomar att 

behålla sin kultur och sitt språk, något han menar att många behöver hjälp med. På så sätt 

ser han nu läraryrket som något av ett idealjobb. Ghafori har ändrat sig gällande 

bildläraryrket och säger att han gärna skulle börja arbeta som bildlärare redan idag om han 

bara fick chansen. Han skulle helst av allt vilja arbeta med både svenska och invandrade 

elever, och hjälpa dem genom att lära dem om jämställdhet och låta dem uttrycka sig genom 

konsten. Han har flera gånger praktiserat som bildlärare på olika skolor, men aldrig lyckats 
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få en anställning. Att han inte fick registrera sig på kulturarbetsförmedlingen tog hårt på 

Ghafori och han påstår att det är en starkt bidragande orsak till att han blivit avvisad så 

många gånger då han sökt jobb som exempelvis bildlärare. Eftersom varken 

arbetsförmedlingen eller skolorna där Ghafori sökt jobb accepterat hans arbetsprover eller 

betyg planerar han att så småningom komplettera sin utbildning med de kurser som behövs 

för att han ska bli behörig bildlärare. Han har också en vision om att en dag återvända till 

Afghanistan, åtminstone för en kortare period, för att undervisa i konst på Kabul 

Universitet. 

 

Samhällsengagemang 
När Ghafori under intervjuerna berättar om olika saker framgår det att han har ett stort 

intresse för politiska frågor och ett starkt samhällsengagemang. Innan han kom till Sverige 

tog sig detta uttryck främst i hans konstnärskap men även i hans arbete som journalist. 

Eftersom han blivit allt mer passiv som konstnär sedan han kommit till Sverige har 

engagemanget nu kommit att kanaliserats genom hans skrivande. Samtalen kring detta 

kom därför att förutom konsten röra sig en hel del kring Ghaforis journalistiska arbete. Det 

Ghafori själv berättat om tankarna bakom hans konst kompletterades med frågor som; Vad 

ger Farda dig för status? och Mötte du någon rasism då du kom till Sverige? 

 

Ghaforis politiska intresse började i samband med att ryssarna invaderade Afghanistan. 

Han blev medveten om de politiska maktspelen i hans land och började att i princip 

uteslutande måla politiska eller samhällskritiska motiv. Under de år Ghafori studerade i 

Kabul var hans konst präglad av politiska motiv säger han. Detta så till den grad att 

ryssarna förbjöd honom att ställa ut vissa av hans tavlor eftersom motiven visade kritik mot 

kommunistregimen och ifrågasatte vad ryssarna hade i Afghanistan att göra. Han visar ett 

gammalt fotografi av en tavla som visar stark kritik mot den ryska invasionen. Just den 

tavlan tog Mujaheddin och använde sig av i sin kamp mot ryssarna, dock utan Ghaforis 

signatur på den. 

 

Efter att Ghafori avslutat sina gymnasiestudier ville han som tidigare beskrivits fortsätta 

sina konststudier på högre nivå. Kommunisterna tillät dock inte afghanska ungdomar att 

fortsätta studera efter att de gått färdigt gymnasiet, utan krävde att de först skulle göra en 

fyraårig militärtjänst. Ghafori berättar hur hemskt det var, att många dog för ingenting 

redan under det första året. Han kände därför att han inte kunde stanna kvar i landet 

varför han 1984 bröt upp och reste till Iran för att studera. 

 

Ghafori berättar om flera verk han gjorde under de år han studerade i Iran. Han berättar 

bland annat om en gång då han blev ombedd av en kollega att måla en tavla som skildrade 
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shiamuslimernas firande av Hussein72. Ghafori beskriver att man under den månad man 

firar Hussein gråter mycket och slår sig på bröstet. Han säger att han inte förstod varför alla 

grät, enligt hans uppfattning borde de vara glada istället. Hussein hade kämpat mot en 

diktatur och Ghafori kunde inte förstå varför man skulle gråta över det. Kollegan som bett 

honom måla hade gett honom fria händer så länge han målade sina känslor kring 

händelsen och firandet. Ghafori spände upp ett två gånger tre meter stort tyg, plockade fram 

röd färg och satte sedan igång. Han målade först en solnedgång och fortsatte därefter med 

att kasta den röda färgen över målningen. Han föreställde sig därpå att han hade blivit 

skjuten och fallit ihop, och försökte sedan resa sig med hjälp av tavlan. På så sätt blev 

märkena efter hans händer kvar i färgen på duken. Han förklarar att tavlan skulle visa en 

person som dör men som strävar efter att stå kvar, en person som kämpar. 

 

Motiven varierade på Ghaforis utställningar i Iran men det var politiska motiv som 

dominerade. Han ifrågasatte en del islamiska regler i sin konst och något som var särskilt 

viktigt för honom var kvinnofrågor. Han säger att afghanska kvinnor på den tiden inte hade 

några som helst rättigheter, men att de iranska kvinnorna i alla fall hade det något bättre. 

”Såna tavlor hade jag. För mig var det ingen fara, mot Afghanistan och de kvinnorna med 

sjal och plåster på munnen och de direkt var en fråga om iranska kvinnor. På den tiden 

afghanska kvinnor hade ingenting […] men under islamiska Iran kan man säga att de var 

fria  att visa sitt ansikte lite gran.”  Han ifrågasatte också varför det inte fanns några 

kvinnliga ministrar, chefer eller vicepresidenter i Iran. Han berättar också om ett verk där 

han målade en kvinna med plåster för munnen, och även hennes motsats, en kvinna ur 

vars mun det kommer blommor. Han såg det som en metafor för att man har mycket att 

vinna på att inte tysta kvinnorna.   

 

Genom journalistiken kände han att han skulle kunna bidra på ytterligare ett sätt, utöver 

konsten, genom att visa bilder av det lidande som afghanerna utsattes för från den 

sovjetstyrda regimen. Han kände att det var en möjlighet att hjälpa sitt land, då han inte 

såg det som ett alternativ att själv bege sig ut i strid. ”Det är det enda jag kan göra, jag kan 

inte döda någon. Det är inte min stil, även om min brors ryssar kommer och försöker döda 

mig, jag försöker att fly därifrån men jag försöker inte att döda tillbaka. Det är inte min stil.”  

 

Mediacentret där Ghafori fick sin journalistutbildning drevs i amerikansk regi. Han arbetade 

för centret som reporter och fotograf, både under och efter avslutad utbildning. Han fick 

låna kameror och annan nödvändig utrustning från centret förutsatt att han alltid lämnade 

över stora delar av originalmaterialet, utan att göra några egna kopior. Att Ghafori arbetade 

                                               
72 Husayn, 626-680, son till Muhammeds dotter Fatima. Inom shia räknas H. som den tredje ofelbare 
imamen. År 680 gjorde H. ett upprorsförsök mot det umayyadiska kalifatet. H. dödades då jämte flera 
av sina närmaste. Åminnelsen av H:s död firas inom shia med sorgeriter, och även utanför shia 
används hans namn som metafor för en människa som är underkastad lidande.  
Källa: Nationalencyklopedin, http://www.ne.se (2004-04-30). 
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där trots att han förlorade kontrollen över sitt arbete då han lämnade ifrån sig materialet 

berodde på att han ändå såg det som en chans att påverka den bild av Afghanistan som 

visades upp i västmedia. ”Vi var tvungna att lämna allt material på mediacentret och sen 

såg vi våra bilder på CNN […] och blev glada att de visades.”  Ghafori reste under den här 

tiden en hel del mellan Iran och konstutbildningen, Pakistan och mediacentret samt 

Afghanistan där han filmade och gjorde reportage. Om sitt journalistiska arbete i 

Afghanistan säger han att han i många reportage inte ville ta parti för någon särskild sida i 

kriget, och berättar om en dokumentärfilm han gjort som var kritisk både mot den rådande 

regimen och mot Mujaheddin som bekämpade den. 

 

Efter att ha avslutat sina studier i Iran kände Ghafori att han var tvungen att flytta tillbaka 

till Afghanistan, han ville arbeta på plats och försöka förbättra afghanernas situation. Han 

bröt då upp från sitt liv i Iran och reste till Afghanstan för att arbeta som krigsjournalist vid 

fronten. Något han har starka minnen av från tiden vid fronten är alla de ungdomar som 

dog framför hans ögon, och han berättar historien om Azim. Azim var en pojke som blev 

fascinerad av Ghafori och hans arbete och som hela tiden ville vara med och se på när 

Ghafori jobbade. Ghafori uppskattade pojkens intresse och lät honom vara med. Han lärde 

honom en del om hur man filmar och fotograferar. Ghafori berättar om en dag då de satt på 

marken med en grupp Mujaheddin och rengjorde kameran. Plötsligt kom ett raketanfall och 

de var tvungna att fly. En bit bort hade Mujaheddin grävt en bunker och dit skulle de ta sin 

tillflykt. Ghafori som inte ville lämna all utrustning och film uppmanade Azim att ta sina 

saker och springa i förväg. Ghafori såg hur Azim ställde sig upp och började röra sig mot 

bunkern med nedböjt huvud. Snart ramlade han dock ihop och Ghafori såg att pojken inte 

längre hade något huvud kvar. ”Såna bilder av ungdomar. Man glömmer aldrig, man tänker 

att de borde leva, utbilda sig, ha ett bra liv. Hur kan jag filma, hur kan jag hjälpa dem.” 

 

Ghafori berättar även om en annan händelse då han arbetade som journalist, en händelse 

som till viss del ligger till grund för hans flykt från landet. Det var precis efter att 

Mujaheddin tagit makten och han var i Kandahar för att göra ett sista reportage för 

Mediacentret. Av en slump fick Ghafori se en grupp militärer som tränade i skymundan, de 

liknade Mujaheddin men hade lite annorlunda kläder. Ghafori konfronterade dem med 

frågor om varför de tränade där nu då det återigen satt en islamistisk regering, de kunde ju 

träna var de ville. De svarade honom kyligt att den nya regering inte var den regering de 

hade valt och att deras krig inte hade börjat ännu. De ansåg inte att Mujaheddin var 

rättrogna, utan att de var allt för styrda av USA. Dessa män var de vi nu kallar talibaner 

säger Ghafori. Efter den här incidenten insåg han att Afghanistan inte skulle bli den trygga 

plats han hoppats på och kände att kan hade förlorat allt, förlorat sitt land. Han läser upp 

en dikt som han skrev och skickade till alla de islamiska ledare han hade kommit i kontakt 

med under kriget. 
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Tror 

Jag tror inte längre på kärlekens röda ros 

Jag tror inte på folkets gröna skogar 

Ni som har skrattat så mycket över våra smärtor 

Tror jag inte längre på behaglighet, vänlighet och leende.  

Om jag kommer ihåg den ödeläggelsedagen och den svältande årstiden  

Tror jag inte längre på god nyheten om den gröna vetesåterväxten 

När jag såg tulpaner öde i slakteriet  

Tror jag inte längre på folkets röda vrålar 

Ännu har deras ord varit heliga inspirationer för mig  

Tror jag inte längre på de orden med rättvisans namn 

 

Ghafori beslutade sig för att ta sin familj med sig och fly till Iran. Där började han öppet visa 

sina åsikter genom måleriet och andra uttrycksformer. ”[…] jag jobbade dag och natt, det 

var det ända jag kunde göra. Jag var på litteraturkvällar och sagokvällar och läste dikter 

eller i galleriet och ritade och ritade.”  Han säger att bara var färgen, formen och orden som 

kunde lugna ner honom, annars var han arg hela tiden. Arg för att han lidit så mycket för 

sitt land och kämpat mot ryssarna men inte vunnit något, nu hade de ingenting säger han. 

För första gången kände han sig också som en invandrare i Iran, att han inte längre hade 

något land att tillhöra. 

 

Ghafori skrev texter som kritiserade Mujaheddin på olika sätt. Han kunde dock inte, eller 

vågade inte, underteckna med sitt eget namn. Han uppfann i stället en pseudonym; Ajn o 

Ghjn. Han förklarar att det betyder något likande den som ser i kors eller den skelögde. Han 

ville med det namnet säga att den som ser i kors ibland ser väldigt rakt på saker och ting. 

Både Ghaforis texter och tavlor, hans frispråkighet, var farliga för honom i Iran. Trots det 

säger han att han inte kunde hindra sig själv från att skriva och måla. I texterna talade han 

klarspråk och framförde sin kritik rakt ut, därför var det också då han använde sig av 

pseudonymen. Hans målningar var mer symboliska och han säger att de han kritiserade 

inte alltid förstod att verket handlade om dem, utan kunde till och med uppmuntra honom 

och säga att målningarna var vackra. Det var dock många som inte höll med Ghafori i hans 

kritik, som tyckte att han ställde konstiga frågor. Ghafori var inte rädd att uttrycka sina 

åsikter även om han riskerade utvisning eftersom han som sagt kände att han inte längre 

hade något land, eller snarare att hela världen var hans land. Iran ligger dock inte långt från 

Afghanistan och det fanns grupper av Mujaheddin som höll till även där. Ghafori säger att 

han ibland var rädd att de skulle försöka komma åt honom på något sätt. ”Det fanns 

fanatiker även i Iran. De var ett hinder. Jag blev stoppad och ifrågasatt. Jag tänkte att Iran 

också är farligt för mig.”  
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Att Ghafori valde att fly till just Sverige beror delvis på Svenska Afghanistankommittén73. 

Han tyckte om att de som hjälporganisation satsade mycket på skolor och utbildning, både 

för pojkar och flickor. Mycket på grund av deras verksamhet hade han en positiv inställning 

till Sverige säger han, och det kändes därför som ett lätt beslut att välja att fly till Sverige. 

USA var ett annat alternativ han övervägde, men då han på senare tid varit och hälsat på 

sin far och lillasyster som nu bor där konstaterar han att han är glad att han inte valde att 

fly dit. ”Att du är en bra författare eller en bra konstnär har inget värde, för du har inga 

pengar. Det viktiga är hur mycket pengar du har, vad du kör för bil och vilken årsmodell 

bilen är. Så jag känner att om jag hade farit dit så hade jag redan varit död. Jag hade dött 

redan innan jag fick medborgarskap där, för jag skulle inte kunna leva så.” 

 

Sverige var dock inte allt vad Ghafori hade hoppats på. Han säger att han inte trodde det 

skulle finnas rasism i Sverige, men att han upptäckte redan från första början att det fanns. 

Han reflekterar över att det är skillnad mellan den rasism som finns i exempelvis USA, 

Tyskland och Iran där de säger rakt ut att de hatar invandrare och i Sverige där folk inte 

säger det så öppet även om de har de åsikterna. Som exempel berättar Ghafori om en gång 

då han och tre svenska konstnärsvänner var ute i Nacka för att hyra en ateljé. Han 

upplevde att hyresvärden bara brydde sig om att kommunicera med Ghaforis vänner, trots 

att han skulle hyra en fjärdedel av lokalen. Han upplevde att han av denne man inte 

tillskrevs samma värde som de svenska konstnärerna. 

 

Många invandrare brukar klaga på att de blir behandlade som just invandrare säger 

Ghafori, men påstår att han inte ser någon anledning att beklaga sig över det. Han säger att 

oavsett om han är svensk medborgare eller ej så kommer han alltid att vara invandrare. 

”Även om jag får ett svenskt pass så ser de inte det runt omkring mig. […] De ser mig hela 

tiden som en invandrare. Hur kan jag lura mig själv att jag inte är invandrare. Om jag blir 

arg eller ledsen eller glad så är jag invandrare.”  Det är inte han själv som sätter gränserna, 

utan miljön, det sätts hela tiden gränser som skiljer honom från svenskarna menar han och 

även om han anpassar sig efter den svenska kulturen och beter sig som en svensk så spelar 

det ingen roll. Han säger att på samma sätt som han måste kunna det svenska språket och 

den svenska kulturen så behöver svenskarna också acceptera honom som afghan och 

invandrare. Ibland kan han känna att han på något sätt har förlorat båda, både den 

svenska och den afghanska kulturen, men tillägger att han strävar efter att vara en 

dubbelspråkig och en dubbelkulturell person, en person som respekterar både den svenska 

och den afghanska kulturen och han är konstnär var han än befinner sig i världen. Ghafori 

återkommer flera gånger till att han ofta känner sig sämre eller annorlunda behandlad för 

                                               
73 En politiskt, religiöst och ideologiskt obunden medlemsorganisation som bildades 1980 i protest 
mot Sovjetunionens invasion av Afghanistan.  
Källa: Svenska Afghanistankommitténs hemsida, http://www.sak.se (2004-04-30) 
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att han är invandrare. Inom konstvälden sker det dock inte lika ofta som i det övriga 

samhället. Om att ibland bli betraktad som en så kallad ”invandrarkonstnär” så säger 

Ghafori att han är ju invandrare, att han känner sig som invandrare oavsett om han är 

konstnär eller inte.  

 

Ghafori tycker att det är viktigt att inte bara se till landets framsidor, utan att det är när 

han ser baksidan som han känner att han kan måla eller skriva någonting om det. När han 

kom till Sverige reagerade han, förutom på den rasism han mötte, även på den exploatering 

av kvinnor som han såg. Han chockerades över hur lättillgänglig pornografi var. ”Det är 

saker som inte stämde med hur jag trodde innan jag kom hit.” säger han ”En minderårig 

pojke som går och köper godis på Pressbyrån kan se hela Playboy serier med hemska bilder 

uppradade”. Hans tankar kring detta resulterade i målningen Kvinnans plats... (se s. 63) 

som visades på utställningen i Göteborg. Ghafori menar att man behöver kämpa för 

kvinnors rättigheter lika mycket i Sverige som i Afghanistan. Han berättar att många 

svenska feminister kontaktade honom under talibantiden och undrade vad de kunde göra 

för de afghanska kvinnorna och han säger att han gav dem alla samma svar. ”Ni behöver 

fokusera inte bara på Afghanistan eller arabiska länder, ni måste tänka på sig själv här. 

Rädda de flickorna som går och jobbar som modell men de inte bara modell. Det är inte 

bara överdelen av deras kroppar som används för att komma fram till framsidan eller ens en 

av de sidor i det här modevärlden. De förlorar mycket, mycket tills de kommer på någon bild 

i någon tidskrift.” 

 

Ghafori uttrycker sig numer sällan genom konst, men i Afghanska Pennklubbens tidskrift 

Farda känner han att han kan göra sin röst hörd. Han säger att tidskriften mest består av 

artiklar och diskussioner om politik på hög nivå, men att det även kan finnas artiklar om 

exempelvis konst eller vardagsliv. Farda är politiskt oberoende och man kan komma både 

från höger eller vänster och uttrycka vilka åsikter man vill. Alla är välkomna att skriva i 

tidskriften. Den enda censuren de har i Farda gäller sådant som kan uppfattas som hets 

mot folkgrupp eller rasism säger han. Detta är extra viktigt för afghaner eftersom att det i 

Afghanistan kan vara livsfarligt att tala ”fel” språk eller tillhöra ”fel” folkgrupp. Han 

förklarar: ”I början av Mujaheddins makttid så gjorde man så att man gick i ett område och 

knackade på dörren, om personen som svarade på persiska och den som knackade var 

pashtun så bara sköt de utan att titta vem det var, barn, kvinna, man. Och persisktalande 

gick i områden där man talar pashto och gjorde på samma sätt, det är bara språket.”  

Ghafori är väldigt glad över att ha Farda. Han ser det som en möjlighet att nå ut till och 

samla det afghanska folket som bor i Sverige. Han vill att andra ska inspireras av Farda och 

våga starta tidskrifter. Han känner att det är roligt att få utveckla sin journalistiska hobby, 

även om det inte blir mycket tid över till måleriet.  

 

Ghafori tänker mycket på hur folket har det i Afghanistan, och har en stark längtan efter att 

resa tillbaks dit. Han känner att det inte skulle räcka för honom att resa dit endast en 
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kortare period, som en semester, utan han måste få vara där länge nog för att hinna uträtta 

någonting. Han säger att han sett bilder som visar människor som inte har någonstans att 

bo och speciellt under den kalla hösten och vintern går Ghaforis tankar till de människorna 

och han undrar hur de har det. Han vill resa dit för att hjälpa folket men försöker också 

bidra med det han kan från Sverige. Sedan han kom till Sverige har han hela tiden strävat 

efter att genom sina utställningar och texter informera om Afghanistan och göra folk 

uppmärksamma på situationen.  
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VERK 
I följande avsnitt granskas ett urval av Ghaforis verk närmre. Vid intervjutillfällena med 

konstnären diskuterades dessa verk särskilt och vi ställde frågor som till exempel Vad 

känner du för det här konstverket? och Varför valde du det här motivet?. Fyra av de verk vi 

diskuterar skapades innan han kom till Sverige och tre efter att han kommit hit. I 

diskussionerna tittar vi på i vilken tid verket är gjort och vilken betydelse det hade och har 

för konstnären. Verken presenteras i kronologisk ordning undantaget Flicka med 

stränginstrument som presenteras tillsammans med det senare verket Äkta dans, då dessa 

särskilt kommer att jämföras med varandra.  
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Självporträttet 
Oljemålningen gjordes under den tid då ryssarna var kvar i Afghanistan, innan Mujaheddin 

kom till makten, exakt vilket år den målades minns inte Ghafori. Han minns inte heller 

titeln på det här verket utan talar om det som Självporträttet. ”På något sätt det var jag, hela 

tiden det är den känsla som jag har och jag kan tro på kommer från mina upplevelser.”  

säger han. Mannen i motivet har skägg och vilt hår och Ghafori säger att han såg ut så på 

den tiden. Att skägget och håret är vitt beror dock på blixten från kameran när han 

fotograferade av målningen, det är egentligen inte vitt förklarar han. Målningen är 50 x 70 

centimeter 

 

Konstnären beskriver att målningen visar ett berg med bred bas och det är han själv som är 

bergets topp. Den känsla han vill gestalta i målningen är att man ibland måste slita sig lös, 

ta sig ur, när man inte längre klarar av allting säger Ghafori. Han ville visa hur han kände 

sig i sitt hemland. Han säger att Afghanistan är hans hemland och att han har starka 

förbindelser dit men att det blev för mycket, att han inte orkade mer. Han var som toppen 

på ett berg som hatade sin bas, ”sådan blev jag” säger han. Ghafori menar att ingen skulle 

vilja lämna sitt hemland där man har sina minnen, vänner och sin barndom, men han säger 

att han nådde en punkt där han såg sig omkring och inte längre fann att han hade något 

värde. ”Du har inget land du har inget värde som människa, inte i själva landet inte 

utomlands inte i någon annanstans. Och då det blir så här.” Ghafori syftar på hur han visar 

sig själv i målningen. 

  

Himlen runt omkring har han målat som en åskhimmel för att han ville visa att allt inte står 

rätt till. Han ville att himlen skulle symbolisera hur världen, hans omgivning var. Han ville 

visa på alla problem som finns omkring personen i bilden (ibland talar han om mannen som 

en person ibland som sig själv). Annars brukar han mest använda ljusa färger när han 

målar himlar för han tänker mest på ljusa himlar säger han, men då när han gjorde 

Självporträttet var allting mörkt.  

 

Ghafori beskriver att han kände att ryssarna bestämde över afghanernas sak på den tiden. 

Han säger att Najibullah bara skenbart hade kontroll över landet, egentligen var det någon 

rysk general som bestämde. Det gick två ryska rådgivare på varje afghansk minister, säger 

Ghafori. Han kände sig förödmjukad i sitt eget land beskriver han. 
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Påverkan 
Påverkan är titeln på en serie med fyra bilder vilken ovanstående bild ingår i (i texten nedan 

åsyftas endast den utvalda bilden av de fyra när titeln Påverkan används, om inget annat 

anges). Två av bilderna i serien har Ghafori i behåll medan två är borta. I original är verken 

cirka 20 x 30 centimeter stora och målade med tusch, rapidpenna, på ett vanliga vita 

papper säger Ghafori. Han tecknade bilderna då han var verksam både i Pakistan och i 

Zahedan i Iran. Det är en serie om tankar kring massmedia och information, och när 

Ghafori ska beskriva innehållet i Påverkan säger han att det handlar om västvärldens 

massmedia i vilken han anser styrs av USA. Den vita duken under vhs-bandspelaren 

betyder ren kunskap utan påverkan från någon yttre makt, säger Ghafori, vilken kan ses i 

kontrast till en av de andra bilderna i serien som har USA:s flagga istället för duken. 

Bubblorna kring mannens huvud är tankebubblor som ska peka på den tankeverksamhet 

som uppkommer då man ställs inför de fenomen som tas upp i bilden menar Ghafori. De är 

också till för det rent estetiska, om de inte fanns i bilden skulle ett alltför stort fält bli svart 

säger han. Mannen på bilden vill Ghafori ska kunna vara vilken man som helst från vilket 

land som helst. 

 

Ghafori går igenom de olika små bilderna kring mannens huvud. Den första, längst ner till 

vänster handlar om FN. Han hävdar att FN bara består av en grupp skådespelare som lyder 

under USA. Han anser inte att det FN som finns idag är det riktiga FN; det FN som kämpar 

för de rättigheter världens länder kommit överens om att FN ska kämpa för. I nästa bild ser 

man en muslim på sin bönematta, han ber men han är inte vänd mot Mecka. Hans Gud 

finns någon annanstans, vart vet man inte. Ghafori säger att han genom den här bilden vill 

visa att alla som säger sig strida i Islams namn inte strider för Islam utan för något annat. 

Nästa bild föreställer en duva med en kniv i sig. Den handlar om friheten som dör. ”Friheten 

måste hållas levande för utan friheten betyder jag ingenting” säger Ghafori. De 

nästkommande två bilderna kring mannens huvud visar Kaban74 och moskén i Mecka. 

Kaban var en symbol för enighet för alla muslimer säger Ghafori. Han säger att vid Kaban 

träffas varje år muslimer från hela världen och diskuterar muslimernas situation. Det är 

dock inte längre vad det har varit säger Ghafori, han menar att England har stort inflytande 

i Saudi Arabien och därmed grumlas Kabans värde som symbol för enighet mellan 

muslimer. Han berättar om en dikt han skrev en gång där han beskriver hur Ibrahim, en av 

profeterna före Jesus och Muhammed, byggde Kaban med hjälp av en yxa. I dikten beskrivs 

sedan hur han själv skulle förstöra Kaban, på samma sätt som profeten Ibrahim hade slagit 

sönder alla statyer som fanns i Mecka innan han byggde den. Detta då han tycker den har 

förlorat sin ursprungliga betydelse. ”Jag skrev i min dikt, jag hittar den här yxan jag går och 

slår sönder den här Kaban, den här Kaban är inte den Kaban han byggde och för den 

                                               
74 En kubformad stenbyggnad mitt i den heliga moskén i Mekka. I K:s ena hörn finns den svarta sten 
som enligt legenden kommer från paradiset. Enligt traditionen byggde Ibrahim (Abraham) och hans 
son Ismail (Ismael) K. på Guds befallning för att den skulle betjäna hela mänskligheten.  
Källa: Nationalencyklopedin, http://www.ne.se (2004-05-01) 
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betydelse, betydelsen samma sak som de har byggt för.” Ghafori menar att det är samma 

sak i Palestina/Israel konflikten eller i Bosnien/Serbien konflikten, att man slåss om saker 

som för länge sen förlorat sin ursprungliga betydelse. Bilden under den med moskén 

handlar om svält. Han säger att han syftade på folket i Etiopien som inte hade några 

livsmedel och han upprörs över att världens rika länder lägger resurser på att till exempel 

kriga eller driva rymdforskning trots att människor svälter. I den sista bilden visas USA:s 

flagga. Ghafori säger att den sveper runt hela jorden nu när Sovjet inte längre finns som 

motstående stormakt. Han menar att det inte finns någonting som hindrar USA nu, de har 

makten över alla vapen och all massmedia i världen. Alla dessa bilder är tankar som 

mannen i mitten får i sitt huvud.  

 

Ghafori menar att video och tv måste användas för att nå ut med information och kunskap 

till folket, men han säger att samma videoband och samma tv, under USA:s försyn, 

förmedlar porr och action. Ghafori vill att media ska användas för att förmedla kunskap 

istället för de playboyfilmer som pakistanska och iranska ungdomar tittade på när han 

gjorde bilderna i Påverkan serien. Han säger att han idag inte vågar byta kanal efter midnatt 

då det är stor risk att man hamnar på en kanal som visar porr som till exempel TV 1000. 

Han vill inte att hans barn ska se de programmen men han är rädd att de gör det när han 

inte är hemma. 

 

Ghafori kommer in på många olika diskussioner när han tittar på sitt verk. Bland annat 

hävdar han att relationen mellan USA och Bin Laden bara är en bild som skapats genom 

massmedia, en bild de vill att folket ska tro på. ”Till och med tror jag inte att USA och Bin 

Laden kämpar mot varandra. De sitter i samma fort och kämpar för ett mål som de vill 

tillsammans.” Ghafori menar att massmedia har stor möjlighet att påverka och att den 

makten missbrukas. Han säger att han gjorde Påverkan-serien bland annat för att visa att 

knark är något farligt (i en bild i serien finns narkotikamissbrukare med) Han menar att 

man i massmedia ofta ser vackra bilder som visar exempelvis skådespelerskor som knarkar, 

dricker alkohol och röker. Han säger att ungdomar vill vara som dem och därmed påverkas 

att börja med sådana vanor. Ghafori tar ett exempel från en skola han jobbat på där några 

av flickorna rökte bara för syns skull. Det är ett av de osunda beteenden ungdomar lär sig 

genom massmedia menar Ghafori. Han diskuterar vidare att världens massmedia inte är fri, 

till exempel BBC styrs och kontrolleras hårt, hävdar han. Han pratar om de bilder av en 

firande kvinna i Palestina som visades efter 11 september 2001 och som senare visade sig 

inte ha något som helst med 11 september-dådet att göra. På så sätt hävdar Ghafori att 

massmedia agerar vid många tillfällen, man visar fram en felaktig bild, en bild som passar 

makten som står bakom massmediet. De bilder som visas är inte korrekta och satta i sitt 

rätta sammanhang utan de är bilder som någon makt vill att mediakonsumenterna ska se. 

Ghafori menar att om massmedia var fri och visade korrekta rapporter så skulle människor 

istället påverkas att försöka hjälpa varandra att lösa världens svårigheter. Detta är vad han 

vill visa i serien Påverkan menar han. 
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Nedslagna tulpaner dör  
Oljemålningen Nedslagna tulpaner dör påbörjade Ghafori i Afghanistan men han hann inte 

klart så den färdigställdes i Iran. Målningen gjordes för omkring 1992, när han var i Iran 

den sista gången. Ghafori är nöjd med målningen, kanske inte med måleriet i sig men 

däremot med ämnet och motivet. Han säger dock att han inte skulle kunna måla den igen, 

för att göra den bättre eller skickligare rent tekniskt. När den var klar så var den klar säger 

han, den lever sitt eget liv nu. Målningen är 50 x 70 centimeter 

 

Mannen på bilden är en symbol för Mujaheddin säger Ghafori. Hans ansikte och gest ska 

visa att han är en man som har förlorat. Ena armen är avhuggen och i den andra handen 

håller han en kniv. Ghafori säger att han vill visa att även om mannen vet att det inte är rätt 

att göra så mot sig själv, att hugga av sin egen arm, så håller han kniven i handen som ett 

tecken på att han vill fortsätta trots sitt lidande. Ghafori förklarar att det finns ett talesätt 

som säger att om två bröder krigar mot varandra och den ena dödar den andra så har den 

överlevande förlorat en av sina egna händer. ”[…] efter ryssarna i inbördeskriget var det 

många som dog på det sättet. En bror dödade den andra. Och på det sättet blev vi en halv 

person, ett halvt samhälle och en halv möjlighat att bygga upp Afghanistan. För att hela 

tiden själva förstörde den delen.”  Han säger att afghanerna enades mot ryssarna och 

lyckades driva ut dem ur landet men sedan när inbördeskriget utbröt gick den ära man 

vunnit i striden mot ryssarna förlorad, man högg i stället av sina bröders armar. Den seger 

de vunnit byttes mot förlust. Äran symboliseras i målningen av den hängda tulpanen. 

Ghafori säger att han genom målningen vill diskutera varför man, när det finns en möjlighet 

att bygga upp landet igen och leva på ett bättre sätt, dödar varandra och låter situationen i 

målningen skapas.  

 

Tulpanerna menar konstnären symboliserar frihet eller en, som han säger, ”älskande person 

som kämpar för fred”. Bakgrunden, en ren himmel, ska symbolisera ett vanligt och fritt liv. 

Att mannen i målningen är blå förklarar Ghafori med att blå är den färg som lugnar ner 

allting och att han inte ville att man genom hudfärgen skulle kunna identifiera vilken 

folkgrupp mannen tillhör. Han ville att han skulle vara en av alla Mujaheddin och inte från 

någon särskild folkgrupp. Ghafori säger också att han vill att den blå mannen ska ses som 

en del av det vanliga livet som himlen i bakgrunden symboliserar. Han är inte så ovanlig, 

men han kan vara mycket farlig för den stora möjlighet som afghanerna nu har, förklarar 

konstnären.  

 

Trots att tavlan är målad för länge sedan känner Ghafori att den är aktuell även idag, 

situationen är fortfarande den samma, säger han. Skulle problemen i landet försvinna så 

säger Ghafori att han skulle plocka undan tavlan och arkivera den, då skulle den inte längre 

behöva hänga framme (tavlan hänger i familjen Ghaforis hall). Så länge den är aktuell och 

berör honom och andra så behåller han dock den framme för att påminnas av den.  
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Nedslagna tulpaner dör är främst målad för det afghanska folket säger Ghafori. Han ville 

skildra den svåra period de har haft efter Najibullah. Samtidigt säger han att han använt 

tavlan som en förklaring för andra. Exempelvis då han var i Iran var det många som frågade 

honom om varför situationen var som den var i Afghanistan, varför de krigade mot varandra 

inom landet. Han kände inte att han kunde förklara för alla om de olika fraktionerna, de 

politiska argumenten och annat som lett till den situation landet befann sig i, utan 

hänvisade till målningen och sa att genom den kanske de kan finna svar. Genom målningen 

vill han, som han uttrycker det ”öppna ett fönster till alla som ifrågasätter om mitt land”, 

oavsett om det är afghaner eller andra. 

 

Ghafori är medveten om att målningen kan vara svår att förstå om man inte har tillräckligt 

med förförståelse. Dock är varje konstverk som använder en specifik symbolik svårt att 

förstå för den icke insatta menar Ghafori. För en afghan är symbolerna enkla att förstå. 

Däremot för en afghansk ungdom som vuxit upp i Sverige eller för en svensk är de inte lika 

självklara säger Ghafori, då krävs det en djupare förklaring om bakgrunden till tavlan. 

Ghafori säger dock att han inte kategoriserar de som tittar på hans tavlor utan försöker tala 

till alla genom sin konst.  
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Kvinnans plats…                                                                          © Abdul Rahim Ghafori
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Kvinnans plats… 
Efter att ha nämnt namnen Kvinnans värde och Kvinnas värld bestämmer sig Ghafori för att 

Kvinnans plats...är den korrekta titeln på verket. Ghafori gav först verket ett namn på dari 

och fick sedan hjälp med att översätta det till svenska. Målningen är från slutet av 1994 och 

ett av Ghaforis första verk sedan han kom till Sverige. Den är gjord i olja och är 50 x 70 

centimeter stor. Han målade den då han bodde på flyktingförläggningen Sagåsen utanför 

Göteborg.  

 

När Ghafori får frågan om hur idén till målningen föddes berättar han om en dag då han 

följde med några av sina vänner till Kållered centrum. Han brukade ibland gå ner till 

centrum för att besöka biblioteket, men den här dagen följde han med utan att ha något 

direkt eget ärende. Vännerna gick in på Pressbyrån för att köpa cigaretter, och medan de 

stod i kö för att betala uppmärksammade Ghafori hyllan med tidskrifter. Han beskriver hur 

chockad han blev då han upptäckte att det på övre raden fanns en massa tidskrifter som 

bara handlade om sex. Han vågade inte plocka ner tidningarna och titta i dem, men han 

förklarar att trots att han inte hade lärt sig att läsa svenska ännu så vad det inte svårt att 

förstå vad de innehöll bara genom att se deras framsidor. ”I vissa var det bara bilder där de 

visar upp kroppen, som Playboy, medan andra var ännu värre och handlade om dåligt sex.” 

 

Innan Ghafori började måla Kvinnans plats... gick han ut och köpte en herrtidning för att få 

inspiration, han är dock väldigt noga med att förklara att det var ”en av de som handlade 

om kroppen, inte en sådan med sex i”. Ghafori valde ut en av kvinnorna i tidningen och 

målade av hennes överkropp med de blottade brösten, sedan lät han hennes kropp övergå i 

en tegelvägg vars fundament brister, och man kan se hur väggen håller på att raseras 

underifrån. ”Jag visar att det är en vägg, en byggnad. Och byggnaden, inte från överdelen 

utan från underdelen, det kommer att gå sönder.” 

 

Med Kvinnans plats... vill Ghafori väcka tankar om kvinnors situation i västvärlden. Ghafori 

menar i att det i Sverige hela tiden talas om kvinnors rättigheter och om jämställdhet, men 

själv tycker han att situationen för de svenska kvinnorna inte är bättre än för de asiatiska 

eller arabiska kvinnorna. ”Där är de täckta helt och hållet och här har de ingenting på sig. 

Det är på sätt och vis samma sak. Här och där, det betyder att de inte fick sina rättigheter 

att de står, här det betyder att de har kastat allting. Där får man inte visa deras kunnighet 

eller det de har och här är det bara deras kropp det handlar om. Deras inre eller vad de är 

bra på spelar ingen roll.”  Att väggen rasar under kvinnan ska symbolisera att vi behöver 

kämpa för kvinnors rättigheter för att allt inte ska falla samman. Ghafori anser att vi 

behöver anstränga oss lika mycket i Sverige som i Afghanistan för att förbättra kvinnornas 

situation. Det var dessa tankar som rörde sig i hans huvud då han arbetade med Kvinnans 

plats..., att det bara är olika former av det manliga förtrycket, olika bilder av männens makt. 

Att himlen i motivet är full med moln ska symbolisera att världen inte är så ren och ljus i 
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västvärlden som man kan tro utan att kvinnorna här lever i en tillvaro som är ganska mörk 

och molnig. 

 

Ghafori förklarar vad han menar genom några exempel och jämför med hur det är i 

Afghanistan. Han säger att de afghanska unga kvinnorna ofta inte får bestämma själva vem 

de ska gifta sig med, utan det beslutet är upp till föräldrarna. I Sverige däremot bestämmer 

flickorna själva vem de ska leva sina liv. Därför är det inte den diskussionen som behöver 

lyftas fram i Sverige menar Ghafori. Han säger att det i västvärlden finns andra frågor att 

belysa och med Kvinnans plats... han vill visa på problemet med att exempelvis företag 

utnyttjar kvinnor genom att exponera deras kroppar.  

 

Verket känns väldigt aktuell för honom även idag. Då han målade Kvinnans plats... hade 

han bara sett ett tiotal herrtidningar, men nu har han insett hur mycket av detta som finns 

i det svenska samhället och hur många tv-kanaler som faktiskt sänder porr sent på 

kvällarna. Han säger att han till och med känner starkare för de här frågorna idag än då 

han just kommit till Sverige.  

 

Målningen visades i Göteborg, på den första utställningen Ghafori hade i Sverige. Han 

berättar att den var det av hans verk som fick mest uppmärksamhet, kanske för att den 

behandlade ett svenskt problem medan alla de andra handlade om Afghanistan. Kvinnans 

plats... är ett ganska unikt verk för Ghafori i just det avseendet att det behandlar ett svenskt 

eller ett västerländskt problem. Han menar dock att det lika mycket är ett problem för de 

afghaner som bor i Sverige eftersom de ställs inför samma informations- och mediaflöde som 

svenskarna. Han vill genom tavlan inte bara visa på ett problem som finns i Sverige, utan 

också varna de afghanska unga kvinnorna som efter en lång tid av förtryck kommit till ett 

friare land. 
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Flicka med stränginstrument             © Abdul Rahim Ghafori
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Äkta dans och Flicka med stränginstrument 
Flicka med stränginstrument är ett fotografi av en av Ghaforis riktigt tidiga målningar. 

Originalmålningen var enligt Ghafori knappt 50 x 70 centimeter, och fotografiet beskär 

bilden i underkant så att en person som sitter på en matta nedanför kvinnan inte kom med. 

Den riktiga titeln minns han inte, men under intervjuerna benämns verket som Flicka med 

stränginstrument. Verket målades då han fortfarande bodde med sin familj i Kandahar. Han 

berättar att den är målad precis när ryssarna hade invaderat Afghanistan, men förklarar att 

han under den första tiden av invasionen inte upplevde landets situation som påfallande 

negativ och att hans målningar då fortfarande mest handlade om glädje, dans och fest. Han 

förklarar att han inte hade några speciella tankar bakom motivet mer än att han ville visa 

en kvinna som var glad och spelade på ett instrument.  

 

Målningen gjordes som övning under den tid då Ghafori försökte lära sig att behärska de 

gamla miniatyrstilarna. Han tittade mycket i familjens gamla böcker och försökte kopiera 

bilder ur dem, och fastän hans lärare Noorjahan hade blivit mördad så fortsatte han hela 

tiden att tänka på de råd hon hade gett honom. Under den här perioden följde han de 

uttryck, mönster och kläder som de respektive miniatyrstilarna påbjöd. Ghafori säger att 

han som ung var angelägen att lära sig hur den dansande kroppen såg ut och hur tyget 

faller i de virvlande rörelserna. Han berättar om hur han brukade smyga in och se på när 

flickorna i familjen dansade. Han förklarar att han med blicken försökte ”fotografera av” 

deras känslor, insupa deras rörelser och memorera utseendet på deras vackra klänningar, 

för att sedan kunna använda sig av dessa bilder då han satt och målade inne på sitt rum.  

 

Äkta dans är gjord i Sverige i mars 1996, den är 35 x 50 centimeter stor och målad med 

både akryl och akvarell. Ghafori målade fyra till fem timmar varje dag och det tog honom 15 

dagar att färdigställa verket. Under hela tiden när han målade lyssnade han till afghansk 

musik för att hitta den rätta formen och rörelsen för den afghanska dansen atan som 

kvinnan i målningen dansar. Han tänkte också på formen av en g-klav då han målade 

henne. 

 

I Äkta dans använder sig Ghafori av miniatyrmåleri, men han sällar sig inte till någon av de 

traditionella miniatyrtraditionerna utan använder sig av den mer moderna variant av 

miniatyrmåleri han själv har utvecklat. Exempelvis kan man se att den gröna växtligheten 

och att bostadshusen i bakgrunden inte är målade så detaljerat som de traditionella stilarna 

kräver. Han har också använt sig av akrylfärg i Äkta dans vilket man inte gör i traditionellt 

miniatyrmåleri. Ghafori säger att han inte vill använda sig av de mönster och färger som 

användes för tvåhundra år sedan utan ville visa en bild av hur det ser ut i Afghanistan nu. 

”Jag  vägrade att använda den speciella formen som man ska använda när man målar 

miniatyrtavlor i den här stilen. Jag sa att nej, i Afghanistan finns det även sådana mönster.” 
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Även instrumentet som den sittande kvinnan spelar är en trumma som används nu då 

kvinnor umgås och sjunger och spelar med varandra. Kvinnans klänning är av ett tyg och 

ett mönster som är vanligt hos afghanska kvinnor idag. Ghafori förklarar att han hellre ville 

visa det eftersom de tyger och mönster som är vanliga i traditionellt miniatyrmåleri inte 

används längre utom möjligen till gardiner. Ghafori anser inte heller att de gamla stilarna 

följer naturen, att växterna inte är så spiralformade som de avbildas i de gamla stilarna, och 

han vill hellre visa hur det verkligen ser ut i Afghanistan. 

 

Ghafori tycker det är viktigt att respektera historien, men anser samtidigt att det ofta 

fokuseras för mycket på bara det gamla. Han tycker det är viktigt att tänka på att det vi 

skapar idag också ska bli historia för de som kommer efter oss, och därför bör man även se 

till att skapa bilder av världen som den ser ut idag. ”Annars om man bara tänker på gamla 

traditioner och kulturer så blir ju den kulturen som vi har nu utan värde.” Han förklarar att 

han har valt att placera den dansande kvinnan i Äkta dans på en historisk plats i centrala 

Afghanistan, framför de stora Buddhastatyerna i Bamian. Statyerna sprängdes bort av 

talibanerna 2001, men då Ghafori målade tavlan stod de fortfarande kvar. Både dansen och 

mattorna har funnits även i historien, men de har förändrats genom tiden och Ghafori väljer 

i Äkta dans att visa den nutida stilen. Den historiska Buddhastatyn i bakgrunden får 

representera historien förklarar han, och kvinnan som dansar får som en levande staty 

representera nutiden.  

 

När Ghafori målade Äkta dans hade han en idé om att i en serie av målningar visa hur det 

ser ut i det nutida Afghanistan och visa att Afghanistan fortfarande lever trots alla problem 

som varit. I miniatyrstilsbaserade verk ville han visa afghanska kvinnor och män, deras 

kläder och deras traditioner. Tanken var att göra ett verk för varje större stad och varje 

folkgrupp. Han säger att han tyvärr inte kunnat genomföra sin idé, men att han ändå tycker 

att Äkta dans är en bra början på en sådan serie.  

 

Ghafori berättar stolt att det kommit fram afghaner till honom som sett Äkta dans och sagt 

att de i verket hör sången och musiken av dansen atan. Men han berättar också att det 

kommit fram andra som ifrågasatt varför målningen är så positiv. De sa ”Varför du är så 

glad? Alla gråter där. Tusentals folk dog där på grund av talibanerna, pga. att de var 

shiamuslimer eller persisktalande, och du dansar där!”. Ghafori menar dock att han inte 

alls har glömt de problem som finns, men att han vill inge hopp om framtiden och sända ett 

budskap om att trots alla svårigheter som landets befolkning har gått igenom så kommer de 

inte att försvinna, Afghanistan kommer att leva vidare. ”Jag sa att jag dansar, en äkta dans, 

inte för att jag dansar för den tiden.” 

 

Jämför man de två miniatyrverken Flicka med stränginstrument och Äkta dans så kan man 

se många liknande drag. De båda kvinnorna har mjuka tygstycken virade runt sina 

kroppar, så lätta att de flyger i luften omkring dem. De har också långt och smålockigt hår. 
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Kvinnan i Flicka med stränginstrument har en slags tiara på huvudet, vilket var vanligt på 

bilderna i det gamla miniatyrmåleriet. I Äkta dans har Ghafori i stället låtit kvinnorna bära 

de smycken som är vanliga i Afghanistan idag, och han har målat tunna slöjor på deras 

huvuden. 
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Minfältet  
Minfältet målades 1999 hemma i Ghaforis lägenhet i Stockholm. Idén till verket kom sent en 

natt, och tankarna var så starka att de höll Ghafori vaken. Han gick upp i köket där han 

förvarar sitt konstnärsmaterial och målade sedan hela natten fram till klockan sex på 

morgonen. Samma natt målade han även två andra verk, Tulpaner gråter och En ros mitt 

tempels absid. Det tre verken hör ihop på så sätt, och alla innehåller de tulpaner, men de 

kan också ses var och ett för sig då de inte behandlar exakt samma ämnen. Målningen är 

50 x 70 centimeter. 

 

När Ghafori ombeds att beskriva sina tankar bakom Minfältet berättar han om 

Afghanistankriget som startade 1979. Han säger att vapen och minor flödade in i landet från 

olika håll, främst från USA och Ryssland och betonar vilka förödande konsekvenser det haft. 

Ghafori förklarar hur illa berörd han blir då han idag ser bilder av afghaner som blivit av 

med kroppsdelar eller barn som blivit handikappade till följd av minolyckor. Ghafori påstår 

att det i början på 1990-talet gjordes en undersökning som visar att det i Afghanistan finns 

tre minor på varje invånare. Han berättar också om de afghanska tulpanfälten, att de var en 

plats dit unga förälskade par gick för att få vara för sig själva. Han beskriver tulpanen som 

en signal, eller en lampa, som lockade till sig ungdomar och visade dem en plats där de 

kunde få träffas och ge uttryck för sin kärlek. Ghafori beskriver den känsla han tänker sig 

att tulpanerna har. ”Hur mycket var de stolt över sig själv för att de stod i kärlekens plats, 

och alla lockades mot dem och gick där och dansade runt de röda tulpaner och de ge till 

varandra som en bra och jättefin present, men nu är de för farliga.”  Ghafori förklarar att 

tulpanfälten nu är mintäta att man riskerar att bli lemlästad eller dödad om man beger sig 

ut i dem och att tulpanerna nu bara lockar till skada och död. Med sitt verk vill han säga att 

man måste ta tulpanernas situation på allvar, att det är viktigt att göra någonting åt alla 

minor och återigen göra tulpanfälten till en plats för njutning. 

 

Skylten framför tulpanfältet visar förutom en dödskallen även varningstexter på två språk, 

engelska och dari. Ghafori säger att det är vanligt med skyltar på dubbla språk i 

Afghanistan, att det lever kvar sedan den tid då Afghanistan var ett turistland. Skulle 

skylten inte finnas med på bilden skulle en afghansk betraktare bara se målningen som en 

landskapsbild från norra Afghanistan, den del av landet där det växer mest tulpaner. 

Ghafori säger att en afghan som ser skylten blir påmind om den fara som finns, och det kan 

väcker arga och upprörda känslor. Han berättar om en afghansk betraktare som tyckte att 

skylten sa mer än att det bara finns en stor fara för minor, han tyckte att skylten visade att 

Afghanistan är ett dött land. Han blev dessutom upprörd över att Ghafori valde att visa en 

så negativ sida av Afghanistan i stället för att ge folk en mer positiv bild av landet. Ghafori 

anser dock att det är viktigt att lyfta fram de problem som finns och minfaran är i högsta 

grad ett aktuellt problem i Afghanistan. Trots att det är flera år sedan Ghafori målade 

Minfältet känner han att den fortfarande är lika aktuell. Problemet med minorna finns kvar 

och de är fortfarande en av det afghanska folkets största fiender säger han.
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ANALYS  

Avsikten med följande avsnitt är att diskutera vad som framkommit genom undersökningen. 

För att återgå till syftet och frågeställningarna för studien ett ögonblick kan vi för det första 

konstatera att vi håller fast vid utgångsantagandet att det över tid sker en förändring hos en 

person som invandrar till annat land. När det som i detta fall är fråga om en bildkonstnär så 

bör dessa förändringar visa sig i konstnärskap och konst så väl som i privatlivet. Nedan 

följer en redogörelse för vilka förändringar som framkommit och hur dessa har visat sig i 

Ghaforis konstnärskap och konst. Vi resonerar kring vilka orsaker som kan ha lett fram till 

förändringarna och till detta knyts de teoretiska perspektiv som presenterades innan 

redovisningen av undersökningen. Här är det dock viktigt att ha i åtanke att Ghaforis 

konstnärskap är en process och att han hela tiden utvecklas som individ och konstnär. Han 

skulle ha gjort så även om han ej kommit till Sverige om än utvecklingen då sannolikt sett 

annorlunda ut.  

 

Ghafori skulle enligt Stonequists definition kunna ses som en marginalmänniska, en person 

som lever mellan två kulturer. Han stämmer väl in i Stonequists beskrivning av människan i 

marginalen och hans berättelser har också drag av de andra teoretikernas beskrivningar av 

invandrare eller flyktingar. På vissa punkter passar deras diskussioner precis in på Ghafori 

medan de i andra fall inte stämmer med hans erfarenheter. Ghaforis position i det svenska 

samhället är dubbel, han är som Stonequist uttrycker det både kosmopolit och främling.  

 

Genom hela sitt konstnärskap har Ghafori utvecklats, först kanske bara genom att han helt 

enkelt växte upp men senare också genom att låta sig intresseras av olika delar i samhället. 

Som barn och ungdom var han mycket fokuserad vid att lära sig tekniker för sitt måleri. 

Han utvecklade således tekniken innan han började lägga större vikt vid motiven i sina verk, 

vilket Flicka med stränginstrument är ett exempel på. I arbetet med det verket ville han lära 

sig behärska miniatyrmåleriet, vad motivet hade för budskap eller visade var av mindre 

betydelse. Senare har detta fått omvänd ordning. Till en början då han i stort sätt bara 

kopierade andras verk signerade han inte ens sina målningar, vilket berodde på att han inte 

såg dem som hans egna verk utan bara som övningar. Hans tekniska utveckling har sett ut 

som så att han till en början i stort sätt bara använde sig av miniatyrmåleri som uttryck för 

att sedan mer övergå till det han kallar grafik, där han blandar allehanda tekniker. 

Miniatyrmåleriet var för begränsat och Ghafori ansåg sig behöva ett bredare fält av 

uttryckssätt.  

 

Sedan Ghafori börjat intressera sig för motiven och fått en vilja och också en teknisk 

kunskap att uttrycka något, att ha ett budskap i sina verk, har detta blivit långt viktigare 

för honom än tekniken. Han säger att han inte alltid är nöjd med tavlan han gjort rent 

tekniskt men om han har lyckats få fram det budskap han avsett så känner han sig nöjd 

ändå. Här kan vi jämföra hans Flicka med stränginstrument med det senare verket Äkta 

dans. De båda verken har likande motiv och är målade med liknande teknik, men till 
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skillnad från Flicka med stränginstrument så hade Ghafori då han målade det senare verket 

ett uttalat syfte och motivet är genomtänkt i minsta detalj. Han anstränger sig tekniskt även 

i Äkta dans, men det tekniska genomförandet är underordnat budskapet i verket.  

 

Ser vi nu till Ghaforis motiv så har han utvecklats från att enbart syssla med vardagliga 

eller glädjefulla motiv till att istället fokusera på att skapa verk med samhällskritiska motiv. 

Detta tog sin början i och med Sovjetunionens ockupation av Afghanistan. Han påverkades 

av kriget, politiken blandade sig i hans liv och därmed hans konstnärskap. Redan här 

påverkades hans liv och konstnärskap av ett kulturbyte, även om han inte rent geografiskt 

bytte plats. Han reagerade mot hur kriget förändrade hans vardag och hans förståelse av 

sitt eget samhälle. Här kan man dra en parallell till våra teoretiska perspektiv och det Kim 

talar om då han diskuterar en invandrares situation i det nya samhället. Kim menar att 

sådant som tagits för givet både om sig själv och om sin omgivning inte längre stämmer för 

en invandrare. Det är något man kan tänka sig att Ghafori upplevde när krig utbröt i hans 

trygga värld. Plötsligen förändrades vardagens villkor och han var tvungen att försöka förstå 

sig själv utifrån de nya förutsättningarna. Kim menar att detta kan leda till en känsla av 

rotlöshet hos invandraren, och liknande kan senare uppfattas i Ghaforis konst, exempelvis i 

Självporträttet. I det verket uttrycker han kanske inte precis rotlöshet men däremot en 

känsla av att inte längre passa ihop med sina rötter. 

 

Ghafori har alltid velat vara sin egen. Han har inte velat låta sig styras i vare sig konst eller 

journalistik. Han bröt mot miniatyrstilarna redan under sin förberedande konstutbildning, 

trots att lärarna påbjöd att han skulle följa de traditionella stilarna. Han har också ansett 

det viktigt att hålla konsten utanför sitt inkomstbringande arbete då han inte ville göra av 

med den kreativa energin på annat än sina egna uttryck eller bli styrd i vad han framställer. 

Ibland har han fått vika sig, men då endast med motvilja och för den goda sakens skull, 

som till exempel då han gick med på att avsäga sig äganderätten till sitt journalistiska 

material när han arbetade för mediacentret i Pakistan. Hade han inte gått med på deras 

vilkor hade hans material inte nått ut till folket, vilket han prioriterade högre. Då han 

tidigare arbetade som frilansjournalist såg han det inte som ett stort problem, men nu i 

Sverige har tankarna om att inte låta sig styras av andra även börjat gälla för journalistiken. 

Han vill inte att andra ska bestämma vilka åsikter han ska lyfta fram, vilket han anser att 

exempelvis svenska tidningsredaktörer gör. Ghafori har också ändrat sig vad det gäller 

konsten, eftersom Ghafori nu inte arbetar med så mycket eget vill han gärna använda sin 

kreativitet till att undervisa. Tidigare var han mycket restriktiv när det kom till att utnyttja 

sin kreativitet och konstnärlighet i yrkeslivet. Han ville inte jobba med sådant som att till 

exempel vara bildlärare då han var rädd att det skulle störa hans eget skapande, att han 

inte skulle orka arbeta med egna verk. Nu har han dock ändrat sig både vad det gäller 

bildlärareyrket och också sådant som att illustrera böcker eller dylikt.  
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Ghaforis liv och konstnärskap tycks alltid ha varit mycket tätt sammanknutna och 

beroende av varandra. Han målar motiv som berör honom och hans liv men inte ur ett 

privat perspektiv utan i första hand som berör honom som afghan. Han säger att han måste 

ha ett känslomässigt nära förhållande till varje motiv han målar. Det är händelser från 

Afghanistan som han själv upplevt eller fått berättade för sig som han vill förmedla till andra 

genom sin konst. Andra skeenden, sådant som till exempel konflikten mellan Israel och 

Palestina, kan han känna starkt för och följa med stort intresse men inte ha som motiv i sin 

konst. Det är inte hans sak menar han, han är inte tillräckligt nära dessa händelser för att 

kunna gestalta känslorna därifrån. Det kan vid vissa tillfällen vara samma sak med 

händelser som berör Afghansistan eller afghaner. På samma sätt gäller detta för hans 

journalistik och ett exempel på detta är den gången han lät sig sättas i flyktingläger i Iran, 

då han kände att han inte kunde berätta om afghanernas situation i lägret utan att själv ha 

upplevt det. Han säger dock att han får inspiration då han hör andra afghanska flyktingars 

berättelser och att han kan gestalta dem. Kanske är det så att han känner sig kunna 

gestalta dessa berättelser eftersom han själv har liknande upplevelser eller känner igen så 

pass mycket av historierna hos sig själv att han kan göra dem till sina egna och därmed  

måla utifrån dem. Att han själv måste uppleva det han ska uttrycka är inget som har 

ändrats sedan han kommit till Sverige och han säger att han därför har ett stort 

otillfredsställt behov av att resa tillbaka till Afghanistan för att samla ny kraft och 

inspiration till sin konst. Afghanistan är väldigt betydelsefullt för honom som kraftkälla. Det 

är där han hämtar sin inspiration och kraft och sitt engagemang såväl som konstnär, lärare 

och journalist.  

 

Krigen, det mot ryssarna och de efterföljande, har blivit ett bestående motiv och tema i 

Ghaforis konst. Det är de krig Afghanistan drabbats av och följderna av dessa som Ghafori 

gestaltar i sin konst. Den afghanska situationen är i sina många variationer hans 

huvudsakliga motiv. Detta kan bland annat ses i Nedslagna tulpaner dör och Minfältet som 

tydligt visar på problem som kommit till följd av krigen i Afghanistan. Nedslagna tulpaner 

dör som påbörjades i Afghanistan och färdigställdes i Iran visar och kritiserar den situation 

som uppstod då inbördeskriget utbröt efter ryssarnas uttåg. Minfältet som är målad i 

Sverige tar upp en annan aspekt nämligen problemet med alla de minor som placerats ut 

under krigen och som nu fortfarande ligger spridda över stora delar av landet. En skillnad 

mellan dessa verk är hur tydliga de är för olika betraktare med tanke på de symboler han 

använder. I Nedslagna tulpaner dör använder Ghafori sig av symboler som kräver att 

betraktaren har kunskap om Afghanistans historia, Mujaheddins klädsel och afghanska 

talesätt för att ha en möjlighet att få full förståelse för hans tankar bakom verket. Han säger 

också att verket främst är målat för en publik som förstår symbolerna, det afghanska folket. 

För den i problematiken icke insatte blir verkets bakomliggande tankar mindre tydliga och 

man undrar sannolikt vem mannen på bilden är och varför en tulpan är hängd. Minfältet är 

med sin skylt i stället väldigt (över-) tydlig även för en ickeafghansk betraktare. Kanske 

förstår man inte att det handlar om just Afghanistan men åtminstone att det rör sig om 
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mellanöstern och vilka problem som åsyftas, eftersom varningen både är skriven på dari och 

engelska samt dessutom gestaltas med en döskalle. Detta kan jämföras med vad Stonequist 

säger om att immigranten ofta idealiserar sina minnen. I Nedslagna tulpaner dör och 

Minfältet är det knappast fråga om en idealisering men kanske kan samma tanke fungera. 

Stonequists menar att immigranten gärna håller sitt hemland för upphöjt och förstår sitt 

nya land som enkelt och kanske grovhugget. Ghafori förenklar sitt motiv i Sverige, han 

hårddrar det medan det i Afghanistan var mycket mer komplext. Kanske förenklar han 

motiven i Sverige för att han vill göra konsten mer lättförståelig, medan han i Afghanistan 

kände att han kunde vara mer nyanserad och komplex i sin konst och ändå bli förstådd. 

 

För att se på ett annat verk som har sin utgångspunkt i de problem som varit i Afghanistan 

återgår vi till Självporträttet. Det visar hur Ghafori vantrivs i sitt land, känner att han inte 

längre klarar av den situation som råder där och vill slita sig loss. Det som skiljer detta verk 

från de övriga är att det visar ett problem som Ghafori personligen kände i sitt land och inte 

likt de andra ett problem för det afghanska folket i stort, något som är ovanligt i Ghaforis 

produktion. Verket uttrycker väl den frustration Ghafori beskriver över förstörelsen i sitt 

hemland. Självporträttet är dock ett ganska mångtydigt verk. Det kan tolkas som att 

mannen lider men också att han utstrålar styrka, makt och kraftfullhet eller att hans 

ansiktsuttryck är njutningsfullt om man så vill. Ghafori använder sig inte av några tydliga 

symboler i verket och det är därför inte möjligt att bara genom att betrakta verket förstå att 

det har någonting att göra med Afghanistan. Målningen är på så sätt inte landsspecifik, 

utan den säger troligen samma sak till alla betraktare oavsett ursprung. När han 

fortfarande levde i mellanöstern fanns sannolikt ingen anledning för Ghafori att uttrycka sig 

lättförståeligt för en västerländsk, eller snarare icke-muslimsk eller icke-afghansk, publik i 

sin konst. Han talade till afghaner i första hand. Anmärkningsvärt är att han då med sin 

journalistik gärna ville nå västerlandet och gjorde så genom att arbetet för mediacentret. Nu 

tycks situationen om inte omvänd så åtminstone utjämnad. Ghafori skriver i Farda som 

riktar sig till en intellektuell och Afghanistankunnig publik. Publikationen är förvisso delvis 

på svenska men den riktar sig inte till gemene man. Konsten däremot har utvecklats så att 

han nu vill släppa in en västerländsk publik, till och med så gärna att han inte sällan har 

förklarande texter i sina utställningar, texter skrivna särskilt för svenskarna så att de 

lättare ska förstå hans konst. Även om Ghafori säger att det är upp till betraktaren att tolka 

hans konst och att han inte alltid kan vara tillgänglig för att förklara sina tankar så har han 

gjort ansträngningar för att förenkla för betraktaren. Kanhända handlar denna förändring 

enbart om den praktiska möjligheten att nå människor. I Afghanistan hade han möjlighet 

att nå västerlänningar genom sin journalistik medan han nu i Sverige har lika god eller 

kanske större möjlighet att nå en västerländsk publik genom sin konst. Dock är det 

onekligen så att många av de verk Ghafori har gjort i Sverige inte kräver lika mycket av 

betraktaren i form av kunskap om Afghanistans historia och specifika symboler som hans 

tidigare verk.  
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Hemlandet och folket där kommer i första rummet för Ghafori i allt han gör, vilket ger 

effekter på hans privatliv så väl som hans konstnärskap. Givetvis påverkar händelser som 

den med den fotografiintresserade pojken Azim som dödades i ett raketanfall och historier 

som den om flickan som våldtogs av talibaner, och de har fått Ghafori att ännu starkare 

vilja uttrycka och berätta om de fasor som människorna i hans hemland varit med om. Det 

är inte bara inom konsten det visar sig utan i stort sätt allt han gör handlar om 

Afghansistan på ett eller annat sätt, både inom konstnärskapet, hans journalistik och 

kanske kan man också säga i hans vardagsliv. I Sverige har det dock kanske blivit mer 

uttalat inom hans konstnärskap. Innan han kom till Sverige var den frågan och det målet 

mer uttalat i hans journalistik då han rapporterade om kriget i Afghanistan och dess 

verkningar. I konsten tog han däremot även upp problem som inte berörde specifikt 

Afghanistan, som man exempelvis kan se i Påverkan. I Påverkan diskuterar han massmedia 

som han hävdar till stor del styrs av politiker och andra makthavare. Ghafori menar att 

massmedia inte är fritt och i Påverkan vill han kommentera vilka effekter mediaflödet har på 

människor. Verket har ett tydligt samhällskritiskt motiv där Ghafori visar hur människor 

blir påverkade genom massmedia. Att det är fråga om en diskussion kring massmedia 

känns uppenbart med tanke på mannens TV-formade ögon och att han tycks matas med 

videobandet. De olika bilderna runt mannens huvud är tankebubblor som omgärdas med 

taggtråd, vilket förstärker att det är fråga om kritik mot de bilder massmedia förmedlar. 

Bilderna runt mannen huvud kan ses som exempel på effekter av massmedias påverkan. I 

verket syns en tydlig koppling till islam och för en ickemuslimsk betraktare kan därför vissa 

av symbolerna vara mer svårtillgängliga. Trots detta känns huvudsyftet, kritiken mot media, 

tydligt även för en större publik. Genom detta exempel kan vi konstatera att han således 

gjorde verk som inte hade Afghanistan som huvudmotiv innan han kom till Sverige vilket 

däremot inte är vanligt i hans svenska produktion även om det förekommer. 

 

Ghaforis politiska engagemang är lika stort nu som det var i Afghanistan och de andra 

länderna han vistades i innan han kom till Sverige. Skillnaden är att han i Afghanistan på 

nära håll kunde följa händelserna och det var hans egen vardag som påverkades av de krig 

och konflikter han skildrade i sin konst och journalistik. Det han nu diskuterar är 

händelser som geografiskt ligger långt ifrån honom vilket gör att hans konst blivit något mer 

historiskt inriktad då han inte har direkt förstahandsinformation om det som händer idag. I 

sin journalistik skriver han dock om och diskuterar aktuella politiska händelser men det är 

händelser som inte direkt berör hans egen vardag även om han har släkt och vänner kvar i 

Afghanistan och därmed är berörd indirekt. Här är det tveksamt om man kan säga att 

Hylland Eriksens tanke om den rekonstruerade kulturen passar in. Hylland Eriksen hävdar 

att invandrare ofta romantiserar och skapar en rekonstruktion av hemlandets kultur, en 

rekonstruktion som inte överensstämmer med verkligheten. Ghaforis journalistik och konst 

är inte enbart en romantisk bild av det forna hemlandet då han försöker hålla sig ajour med 

vad som händer där men samtidigt finns nog ett uns av det Hylland Eriksen påstår hos 

Ghafori och då särskilt i hans konst. Exempelvis kan vi igen se på Äkta dans som definitivt 
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kan ses som en romantisering och en minnesbild av det Afghanistan Ghafori älskade, även 

om han samtidigt försöker ge en nyanserad bild av en kultur i ständig utveckling.  

 

Ghafori har en ganska sammanhållen konstproduktion. Motivmässigt är de ofta politiska 

Afghanistanmotiven vanligast och viktigast och han tar ofta upp kritik mot, eller problem 

han anser finns i, samhället. Det finns dock vissa verk som sticker ut. Just Äkta dans är ett 

exempel på ett sådant verk. Det är ovanligt då det till skillnad från de flesta andra verk inte 

direkt innehåller samhällskritik, politiska ståndpunkter eller behandlar problem av annat 

slag. Ghafori hade istället en historiskt berättande tanke då han målade tavlan. Äkta dans 

visar en kvinna som dansar i en vacker miljö, och Ghafori ville genom verket förmedla en 

positiv bild av Afghanistan och visa att landet fortfarande lever och utvecklas trots alla 

problem som varit. Landskapet, dansen och de afghanska mattorna är tydliga bilder av det 

Afghanistan Ghafori vill visa upp. Verket visar ett landskap som en afghan utan svårighet 

kan koppla till regionen Bamian. Den stora mediala uppmärksamhet som följde 

talibanernas förstörelse av Buddhastatyerna i Bamian 2001 har dock säkerligen lett till att 

landskapet på bilden är mer bekant även för en större publik. Kanske har detta också lett 

till att även detta verk kan uppfattas som politiskt i någon mån, även om det ej var Ghaforis 

avsikt då han målade det. I MMM talar författarna också om att de expressiva formerna 

används av minoritetsgrupper för att skapa, upprätthålla och markera kulturell identitet 

och hävdar att autenticitet i uttrycken brukar bli viktiga för människorna i minoriteten. Hos 

Ghafori finns drag av detta i Äkta dans men kanske främst i den tavla han berättat om att 

han arbetade med under en av sina kurser i Sverige, då klädde han upp modellen i 

afghanska kläder och förlade också scenen till ett afghanskt landskap, på det här sättet 

upprätthåller han minnet av Afghanistan och motsätter sig att måla en afghansk kvinna i 

västerländska kläder, även om han vanligen inte tycks ha något emot att de klär sig mer 

västerländskt. I Äkta dans kan man också se en motsatt reaktion då han i det verket vänder 

sig ifrån den traditionella miniatyrstilen och blandar in moderna afghanska mönster, 

instrument och annat.  

 

Ursprungligen hade Ghafori planerat att göra en serie av miniatyrbaserade målningar med 

motiv från olika delar av landet, och genom dessa ville han inge det afghanska folket hopp 

om framtiden. Äkta dans skulle vara det första verket i serien. Han fullbordade dock endast 

detta verk innan han blev passiv eller så att säga tystnade som konstnär. Detta är den 

enskilt största skillnaden i Ghaforis konstnärskap innan han kommit till Sverige och nu. I 

Sverige är han tyst. Från att ha varit en mycket aktiv och också vågad konstnär har han nu 

övergått till att nästan inte måla alls. Det händer att han målar något enstaka porträtt till 

vänner och bekanta, men det lilla han gör nu är helt utan hans tidigare engagemang. Vad 

detta beror på är naturligtvis mycket komplext. Ghafori själv hänvisar till tidsbrist och 

liknande praktiska omständigheter. Han säger att han under perioder har arbetat mycket 

intensivt med sin konst, som till exempel då han hade flytt till Iran, för att senare i Sverige 

bli i stort sätt passiv. Hans uttrycksbehov har helt tagit sig utanför konstens gränser och nu 
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är journalistiken hans huvudsakliga uttryck. Även om han vill skapa igen och ser konsten 

som mycket viktig har det utvecklats så att han kommit att använda sig av journalistiken i 

första hand. De kreativa signaler som han behöver för att kunna skapa sina konstverk har 

ebbat ut. Vad det beror på kan bara spekuleras i och ställas några frågor kring. Kan hända 

berör Stier något av svaret när han säger att en individs självuppfattning formas av det som 

andra anser om honom, av de förväntningar som läggs på honom i den sociala strukturen. 

Ghafori säger att han på grund av problem med till exempel kulturarbetsförmedlingen inte 

känner sig erkänd som konstnär i Sverige. Han känner också när han går på gallerier att 

han ofta är lika bra eller till och med bättre än de konstnärer som ställer ut där, men han 

känner inte att han har samma chans som dem. Kan det vara så att Ghafori påverkats av 

detta? Kan det vara så att hans självuppfattning har rubbats och att han inte längre känner 

att han uppfattas som en konstnär av samhället och därmed inte på samma sätt som förr 

uppfattar sig själv som konstnär? Vi kan fortsätta med att se på Stonequists resonemang 

om att en individ som inte uppnår den status eller roll han önskat i den nya dominerande 

kulturen blir desillusionerad. Vänder Ghafori sig till den afghanska minoriteten i ett försök 

att nå denna status, och lyckas han då bättre med det genom sin journalistik än i sin 

konst? Stonequist skriver att en sak som kan leda till bättre status och självkänsla hos 

individen är att skaffa sig en ledande roll inom minoritetsgruppen, och att han genom den 

rollen kan driva sina ambitioner. Detta passar in på Ghafori som har tagit en betydande roll 

bland de afghaner som bor i Sverige, bland annat som redaktör för Farda. Genom Farda får 

han också uttryck för sin önskan att lyfta fram afghanska flyktingars situation och därmed 

behöver han inte göra det genom konsten. Dock upplever Ghafori inte att konsten och 

journalistiken kan ersätta varandra, att han inte behöver måla eftersom han skriver. 

Ghafori vill vara och ser sig själv som konstnär och han verkar besluten om att ta upp 

måleriet igen i sinom tid. Ghafori menar att hans passivitet gällande konsten beror av 

tidsbrist och motvilja från samhället i första hand. Å andra sidan har han som vi sett inte 

tystnat på andra områden, istället är han mycket aktiv med att skapa andra 

kulurarrangemang genom Afghanska Penklubben och Farda. Detta var också något han 

arbetade mycket med på slutet i Iran och som han fortsatt att göra sedan han kommit till 

Sverige. Han har ett starkt kulturellt engagemang och ordnar olika saker som tillställningar, 

kurser, det nya kulturhuset och kulturkvällar. 

 

När Ghaforis samhällsengagemang diskuteras i förhållande till hans konstnärskap blir Van 

Laars och Diepeveens idé om konstnären som just samhällskritiker intressant. Ghafori har 

drag av den roll de talar om att konstnärer skulle ta på sig, som alienerad från samhället 

men samtidigt som en profet i det. Ghafori använder också just det epitetet om sig själv när 

han säger att han vill lära folket något genom sin konst. Även i den modernare tappningen 

av konstnären som aktivist känner vi igen Ghafori exempelvis i hans engagemang för 

kvinnofrågor.  
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Målgruppen verkar variera för Ghafori i hans konst men han strävar konstant mot samma 

mål; att upplysa om Afghanistan. I Afghanistan var målgruppen de som kom på 

utställningarna såsom hans vänner, familj och andra studenter. Eftersom han fortfarande 

gick i skolan hade han kanske ännu inte kommit så långt i sitt konstnärskap som att uttala 

sin målgrupp och ha ett uttalat program för sin konst. I Iran gjorde han många 

samhällskritiska verk, både under sin studietid där och sedan han flytt dit. Då kan man 

tänka sig att de han kritiserade var en given målgrupp eftersom det var dem han vill komma 

åt och utöva påtryckningar mot, men samtidigt vände han sig också till de som höll med 

honom. Kanske kan man påstå att han då predikade för de redan frälsta men det var ett 

sätt att stärka de som kämpade för samma sak som honom, om det nu var fråga om 

kvinnans rättigheter eller annat. I Sverige har Ghafori fått en ny publik och han vill gärna 

lära svenskarna om Afghanistan, situationen som råder och hur det har varit. Hans mål 

blivit ytterligare uttalat men kanske också tudelat. Han vill berätta och upplysa om 

Afghansistan och situationen där och målgruppen är ungdomar både afghanska och 

svenska, afghaner i Sverige och annorstädes samt svenskar som han vill lära något om sitt 

land. Här kan man återigen se till Van Laar och Diepeveen som talar om konstnären som 

social helbrägdagörare. De menar att konstnären kan se sig som en medlare mellan 

samhället och människan. Konsten blir ett sätt att uttrycka sanningar och ett medel för att 

åstadkomma förbättringar i samhället. Hos Ghafori ser vi liknande drag till exempel i hans 

försök att stärka de afghanska flyktingarna och förmå dem att förena sig, som han förklarar 

exempelvis då han berättar om utställningen i Österrike.  

 

Ghafori har inte drabbats av den samhälleliga, emotionella och kulturella passivitet som 

Golrang talar om. I stället för att bara smälta in i den nya miljön har han tagit en tydlig 

plats i den egna minoritetsgruppen och därmed neutraliserat den passivitet Golrang 

beskriver. Genom att upplysa både afghaner och svenskar om Afghanistan, dess historia 

och kultur söker han lyfta fram och hävda sitt hemlands betydelse även i det nya landet 

Sverige. Journalistiken får för Ghafori mer än konsten den funktion Lundberg talar om att 

musiken kan ha. De menar att musiken spelar en avgörande roll både som indikator och 

verktyg för förändring av kulturell identitet. Vidare menar Lundberg tillsammans med Malm 

och Ronström att de expressiva formerna inte bara är uttryck för skillnader utan att de på 

samma gång ger upphov till skillnader. I mångkulturella samhällen där olikhet blir viktigt är 

estetisering en förutsättning. Det är viktigt för grupperna att profilera sig, att betona att de 

är annorlunda och framhäva sina specifika särintressen. Ghafori har inte som Hylland 

Eriksen föreslår börjat dansa folkdans eller klä sig traditionellt, men däremot håller han i 

många kulturevenemang som kan sägas bistå till att hävda den afghanska minoritetens 

särart gentemot hegemonin i det svenska samhället.  

 

Kvinnofrågor är något som varit viktigt för Ghafori i hans konstnärskap. Det kan ses som en 

mindre och kanske mer konkret fråga han intresserat sig för förutom de stora politiska 

frågorna med krigen i fokus. Han ifrågasatte islamiska regler i Iran och målade verk som 
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diskuterade dessa frågor. Även i Sverige har han diskuterat kvinnornas situation och det är 

en av de få svenska frågor han gjort till sin i konsten. I Kvinnans plats… tar Ghafori upp 

sina tankar kring exponeringen av kvinnliga kroppar som han konfronterades med då han 

nyligen kommit till Sverige. Han tar upp ett problem som han anser finns i Sverige och 

andra delar av västvärlden; utnyttjandet av kvinnor. Han säger dock att han med verket inte 

bara riktar sig till en svensk målgrupp utan också sig till de afghaner som bor i Sverige, 

kanske främst de afghanska kvinnorna, eftersom även de ställs inför samma medieflöde och 

konfronteras med samma problem. Man kan tänka sig att målningens problematik förstås 

och upplevs starkare av en betraktare som är van en miljö där kvinnors kroppar sällan 

exponeras, snarare skyls. Den publik som är mer van vid det kvinnoexponerande 

medieflödet Ghafori talar om upplever kanske inte verkets budskap lika klart då kvinnan 

som blottar sina bröst inte behöver uppfattas särskilt pornografisk eller ens provokativ utan 

i princip skulle kunna var tagen ur en schamporeklam istället för en pornografisk tidskrift. 

Hennes uppåtsträvande rörelse skulle också, i motsats till det Ghafori avser, kunna tolkas 

som att hon är en stark och orädd kvinna som reser sig ur ruinerna. Här kan vi se tecken 

på hur Ghafori försöker göra sig förstådd och visa någonting, men kommer till korta på 

grund av att han när han målade tavlan inte kunde samhällets struktur och människornas 

vana och ovana i det. Han hade ännu när han skapade verket inte hunnit anpassa sig så 

tillvida att han kunde förstå hur en svensk publik skulle kunna uppfatta hans verk. De 

processer av ackulturation och dekulturation som Kim menar att människor genomgår när 

de kommer till en ny kultur hade inte kommit så långt för Ghafori att han lärt sig det nya 

kulturella systemet han hamnat i ännu. Dock är Kvinnans Plats…ett inlägg i debatten om 

kvinnornas underlägsenhet i det svenska samhället, men kanske inte nödvändigtvis på det 

sätt Ghafori hade tänkt sig.  

 

Precis när Ghafori kom till Sverige hade han en intensivt produktiv period som kanske kan 

ses som en fortsättning på hans produktiva period i Iran, den som föranledde hans flykt. 

Som nyanländ flykting hade han och drog nytta av konsten. Den var en möjlighet att 

uttrycka sig innan han behärskade språket, ett uttryck som andra inte hade. Den blev 

också ett ansvar och något som gjorde honom speciell bland de andra nyanlända afghanska 

flyktingarna. Ghafori la väldigt mycket energi och tid på konsten de första månaderna i 

Sverige, vilket kan ses som hans sätt att ta sig igenom den första svåra perioden i det nya 

landet. Golrang beskriver det som att invandrare genomgår en kris då de kommer till ett 

nytt land, och att många mår dåligt och saknar sin släkt och sina vänner. Ghafori hade 

lämnat stora delar av sin familj bakom sig och kanske var det intensiva målandet ett sätt att 

inte gräva ner sig saknaden utan i stället lägga all sin fokus och koncentration på att 

uttrycka sig genom konsten. 

 

Ghafori har alltid ställt ut sin konst och han har alltid haft möjligheten att göra det säger 

han. Det har funnits ett behov hos honom att visa sina tavlor och han har inte haft problem 

att finna scener för detta. I Iran arbetade han själv mycket aktiv för att anordna 
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utställningar medan det i Afghanistan främst var genom skolan han ställde ut. I Sverige var 

han aktiv då han nyss kommit, men har sedan blivit mindre och mindre intresserad i takt 

med att hans produktion minskat. I Sverige har Ghafori i första hand ställt ut i egenskap av 

att han är invandrare eller afghan. Detta kan knytas till det Rojas säger om att 

människorna i det nya landet ofta reducerar invandraren genom att definiera honom som 

just invandrare, eller som i det här fallet, afghan. Detta bekommer dock inte Ghafori utan 

han ser det snarare som en fördel, då det ju är frågor som berör afghaner som hans konst 

diskuterar. Initiativen till utställningarna i Sverige har i första hand kommit från 

myndigheter, föreningar för invandrare eller biståndsorganisationer och han har ställt ut i 

invandrartäta områden eller i sammanhang där hans belägenhet som afghan och 

invandrare i Sverige accentueras. Vid dessa tillfällen ses Ghafori i första hand som en 

invandrare. Han känner sig dock trygg i den positionen och har tagit den till sig, till skillnad 

från det Rojas beskriver; att man placerar den nya definitionen utanpå sin egen, gamla 

identitet.  

 

I Iran behandlades Ghafori som en avvikande person, han blev som Goffman skulle kalla det 

stigmatiserad. Han upplevde att olika myndigheter hade en diskriminerande attityd mot 

honom till exempel då han fick beskedet att han inte kunde få några betyg från sina 

konststudier. Han kände sig diskriminerad men tvangs ändå acceptera situationen och göra 

det bästa av den. Det var dock inte förrän Ghafori flytt från Afghanistan som han säger att 

han för första gången kände sig som en invandrare i Iran. Detta berodde sannolikt lika 

mycket på honom själv, hans egen känsla av att inte ha något land och hans besvikelse över 

utvecklingen i Afghanistan som på att han behandlades som avvikande av det iranska 

samhället. Även i Sverige har han behandlats som en avvikare menar han. Han känner sig 

som en invandrare i Sverige men tycker inte att det är något problem, då han som han säger 

ju är invandrare. Däremot är han upprörd över sådant som gör att han inte får samma 

rättigheter som svenskarna. Att hans meriter som konstnär inte accepteras av bland andra 

kulturarbetsförmedlingen gör att han känner sig marginaliserad i samhället, att han inte 

har samma chans som andra. I det här fallet får han på samma sätt som i Iran acceptera att 

han inte får samma möjlighet som andra.  

 

Tidigare, innan han kom till Sverige tog han arbete som bildlärare bara om han absolut var 

tvungen. Han ansåg att det var otacksamt med elever utan talang eller intresse, att det tog 

energin från hans egna skapande och dessutom var det lågavlönat. Det var med stor 

motvilja han i Iran undervisade, målade porträtt och dylikt. När han sedan kunde försörja 

sig på annat sätt slutade han genast. I Sverige har han praktiserat som bildlärare och trivts 

med det. Han har också flertalet gånger försökt få anställning som bildlärare men inte 

lyckats. Han har omvärderat yrket och säger nu att det är något av ett idealjobb, och har till 

och med planerat att läsa kurser för att få behörighet som bildlärare. Kanske beror denna 

omvärdering av bildläraryrket på en personlig utveckling som skulle ha skett oavsett mötet 

med Sverige, men möjligen kan det också bero på att hans ställning i det svenska samhället 
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är en annan än den han hade i, kanske i första hand, Afghanistan. Kanske har också yrket 

bildlärare ett bättre rykte och en högre lön här jämfört med nivån i Afghansistan, även om 

det inte är något högstatusyrke för en svensk. Även här kan vi hänvisa till Stonequist som 

menar att det blir lättare för en invandrare att hitta tillbaka till den status han hade i sitt 

hemland genom att få ett jobb som ger honom en trygghetskänsla. Kanske vill Ghafori 

genom att bli bildlärare få en möjlighet att vinna tillbaka något av den förlorade status 

Stonequist talar om, och bli någon i Sverige. 

 

Ghafori menar att synen på konstnärskapet är olika i Afghanistan och Sverige. Han försöker 

upprätthålla och också sprida den afghanska konstnärstanken som han säger handlar mer 

om lidelse och om att konstnären har ett uppdrag att berätta och utbilda än den svenska 

uppfattningen om konstnärens uppdrag. Ghafori diskuterar gärna sin och andras konst 

med andra konstnärer. Han vill diskutera motivval, syften et cetera med konstnären om han 

besöker en utställning, både för att själv lära sig mer men också för att föra fram sin egen 

tanke om konstnären som en profet som har möjlighet att utbilda folket genom sin konst. 

Ghafori var tidigt intresserad av andras konst och han har också ett bestående intresse av 

att träffa andra konstnärer. Han vill diskutera med, och han känner att han har 

samhörighet med andra konstnärer. Under hela sitt vuxna liv så väl i Afghanistan och Iran 

som i Sverige har han besökt utställningar och där diskuterat konsten med gallerister och 

konstnärer. Hans anledning i Sverige tycks vara den samma som den i Afghanistan och 

Iran, även om han säger att han i Sverige också finner en trygghet bland andra konstnärer. 

Han säger att han känner sig mer accepterad och välkommen där än i det övriga samhället. 

Att han i Sverige trivs i umgänget av andra konstnärer kan knytas till det Stier säger om att 

människan måste trivas i sina olika roller för att må bra, och att människor som bytt miljö 

brukar söka upp den position i samhället som överensstämmer med deras självuppfattning, 

då detta bidrar till bibehållandet av en positiv självkänsla. Konstnärerna blir för Ghafori en 

grupp i Sverige, förutom de andra afghanerna, som han kan sluta sig till för att trivas och 

känna sig hemma. Ghafori säger också själv att han brukar söka sig till konsthallar och 

gallerier om han känner sig ensam eller känner att han inte duger någonting till, och att 

han där brukar laddas med ny energi och nya idéer. Bland andra konstnärer hittar han en 

kultur han känner igen sig i mer än i övriga Sverige, de blir några att ty sig till. 

 

För att avrunda denna analys kan vi konstatera att det inte går att generalisera utifrån vad 

som framkommit i föreliggande studie. Att Ghafori tystnat betyder inte att alla konstnärer 

som blir flyktingar tystnar. Sammantaget kan konstateras att Hylland Eriksens resonemang 

om identiteter och kulturer som något som hela tiden omskapas i förhållande till andra blir 

särskilt viktigt att poängtera när man studerar människor som genomgått omvälvande 

kulturbyten. Ghafori har inte bara genomgått ett utan flera kulturbyten under sitt liv och 

varken han eller de samhällen han levt i är på något sätt statiska. Intressant i förhållande 

till Ghafori blir också Goffmans tanke om de som blir stigmatiserade senare i livet, till 

exempel genom att flytta till ett land där de har en avvikande etnicitet. Detta behöver dock 
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inte vara en negativ utveckling utan man bör se den nya interkulturella identiteten som Kim 

talar om något positivt och som en möjlighet. Kim menar att ett kulturbyte likt Ghaforis 

flykt till Sverige kan ge individen en chans att utvecklas och se annorlunda på saker och 

ting. Att flytta från den trygga hemmiljön ger nya perspektiv på både sig själv och på 

samhället. 

 89



DISKUSSION MED FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Vad kan man förvänta sig händer när en individ tvingas flytta från sitt hemland till en 

kultur och ett samhälle olikt allt denne är van vid? Alla människor genomgår i sitt liv flera 

kulturbyten, det har vi redan konstaterat. Människor flyttar, gifter och skiljer sig, byter jobb 

och skaffar barn. Alla dessa till synes vardagliga händelser är olika slag av kulturbyten och 

de påverkar människan och hennes förståelse av sig själv och det samhälle hon lever i. Att 

då möta sådant som krig, svält och förföljelse måste å det starkaste påverka individen. Ett 

sådant kulturbyte som att fly från sitt hemland och hamna i ett land med en kultur som 

skiljer sig markant från det man är van vid är extremt, men är idag ändå ganska vanligt. 

Reaktionerna på sådana här livsförändrande händelser är givetvis individuella, även om 

man tycker sig kunna se vissa drag och likheter mellan människor som har liknande 

upplevelser. 

 

Världssamhället befinner sig i ständig förändring, det har det kanske alltid gjort men i och 

med dagens, åtminstone för industriländernas, utökade kommunikationsmöjligheter blir det 

mer uppenbart. När samhället ständigt förändras krävs en stor flexibilitet hos individen. Det 

är inte utan att Stonequists tanke om marginalmänniskan som har social missanpassning 

som en inneboende karaktär kan ses som än mer aktuell idag än när Stonequist skrev sin 

bok, även om man kanske idag inte skulle använda just termen social missanpassning för 

att beskriva människans egenskap att anpassa sig till och flyta in i och ut ur olika kulturer. 

Att röra sig mellan olika kulturer är på den mindre skalan något individen gör varje dag. 

Individen passerar genom många olika kulturer i sin vardag; kulturen inom familjen, den på 

jobbet, den på fotbollsträningen eller konsertbesöket. Mellan dessa kulturer rör sig 

individen smidigt utan att behöva tänka på hur han ska uppföra sig i den ena eller andra 

situationen. När förändringen, bytet mellan kulturer plötsligen blir större, påtvingat och 

kanske chockartat uppstår det problem. När det plötsligen inte längre finns kvar något av 

den kultur man är van blir det svårt att föra sig.  För att ta ett mycket förenklat exempel 

kan man säga att den som ska börja på ett nytt jobb kan känna något av det samma som en 

individ som kommer till ett nytt land, men naturligtvis på en helt annan nivå. Troligen är 

individen som ska börja ett nytt jobb nervös och vet inte riktigt hur han ska bete sig, han 

vet inte riktigt i vilken ton det lämpar sig att tala. Bara något så enkelt som att han inte vet 

om han ska ta med matlåda eller om de andra på det nya jobbet brukar gå ut och äta lunch 

blir svårt. Skillnaden mellan den som ska börja ett nytt jobb och flyktingen är naturligtvis 

enorm men den bygger på samma slags osäkerhet; att inte veta hur man ska bete sig för att 

passa in i den nya kulturen. Något som gör att omställningen inte alls är lika stor för den 

som ska börja ett nytt jobb är att denne har kvar allt annat i sin omvärld som familj och 

fritidsintressen och allt detta är precis som vanligt. För en flykting däremot är ingenting som 

vanligt. Det är som Stonequist beskriver det stor skillnad på den gradvisa introduceringen 

av sociala förändringar och den plötsliga kontakten med ett eller flera nya samhällen. För en 

flykting blir det en betydande kollision mellan sociala mönster och filosofier. Med detta i 

åtanke är det inte så egendomligt att flyktingar och invandrare gärna bildar föreningar och 
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sysslar med sådant som uppfattas som typiskt för just deras etniska grupp, de vill ha något 

att luta sig mot.  

 

En invandrare eller en individ som på annat sätt avviker i samhället blir som Goffman 

uttrycker det stigmatiserad. Individen placeras av sin omgivning i ett fack för annorlunda 

personer. Ser vi till Ghafori så kan man kanske säga att han har dubbelt stigma. Det är 

uppenbart att han är stigmatiserad för att han är invandrare, han behärskar inte språket 

fullt ut och ser annorlunda ut men dessutom bär Ghafori stigmat av att vara konstnär. 

Konstnären är något av en outsider i det svenska samhället, oavsett om han är invandrare 

eller svensk. Att vara konstnär ses inte alltid av gemene man som att ha ett riktigt yrke, och 

konstnären kan ibland anses vara en lite udda eller speciell person, även om så inte alltid är 

fallet. 

 

Kanske kan det vara ännu svårare för en invandrare som är utbildad till exempelvis läkare, 

något som är ett högstatusyrke inte bara i Sverige utan även i många andra länder, att inte 

få utöva sitt yrke. Att som invandrare med läkarutbildning få arbeta inom sin profession i 

det nya landet skulle inte bara betyda god inkomst utan också relativt hög status. Vore det 

svårare för denne att inte accepteras som det han är utbildad till än för konstnären? Att 

arbeta med konstnärliga uttryck och se sig själv som konstnär utan att av samhället 

officiellt vara accepterad som konstnär är ju ingen ovanlighet även för många svenska 

konstnärer. Utifrån Ghaforis beskrivning verkar konstnären ha en annan roll och betydelse i 

det afghanska än i det svenska samhället vilket sannolikt bidrar till upplevelsen av att inte 

bli accepterad som det han är van vid. Stonequist påstår att invandrare som kommer från 

en högre samhällsklassklass får större problem i mötet med det nya landet än de som 

kommer från en lägre. Naturligtvis går det dock inte att förenkla på detta sätt, men kanske 

kan det vara så att problemen i praktiken syns tydligare hos en som kommer från en högre 

samhällsklass, även om det är lika jobbigt för vem som helst, ur vilken samhällsklass som 

helst. 

 

För att se till framtida forskning på föreliggande område kan vi som sagt konstatera att det 

inte går att generalisera utifrån denna studie. Ghaforis erfarenheter och de reaktioner som 

visat sig i hans konst och konstnärskap är inte allmängiltiga. Han är en individ och reagerar 

på sitt eget sätt gentemot det han varit med om oavsett vad andra anser eller tror om 

invandrares beteende. Att Ghafori tystnat som konstnär betyder inte att alla konstnärer som 

blir flyktingar tystnar, det är bara en reaktion av otaliga. Fallstudiens karaktär gör att man 

inte kan dra några allmänna slutsatser men har däremot den funktionen att den ger en 

diger kunskap och insikt om fallet och ger en fördjupad förståelse för individens reaktioner.  

 

En studie som den föreliggande är intressant och tänkvärd i jämförelse med andra 

individers erfarenheter och reaktioner. För att gå vidare vore det intressant med studier som 

direkt jämför olika exilpersonligheter och att se fler studier som diskuterar invandrade 
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konstnärer eller kulturarbetare. Tänkbart skulle vara att se på hur invandrade 

kulturarbetare mottas av myndigheter men också hur och om de accepteras och upptas i 

den svenska kultursfären. Kanske kan man se skillnader mellan olika kulturformer och 

vilka de i sådant fall är. Tittar man specifikt på konstnärer vore det intressant att diskutera 

vilka möjligheter de har att ställa ut, om deras betyg från universitet och andra skolor kan 

översättas till svenska betyg och dylikt. Studier kring diasporaerfarenheter är inte ovanliga, 

men möjligt är att man genom att studera kulturutövare tydligare kan se effekter och 

funktioner av diasporasamhället. Detta för att bredda bilden av och beredskapen på vilka 

reaktioner som kan uppstå, men också som Rushdie påpekar se vilka positiva effekter som 

kan spira i till exempel ett exilkonstnärskap. 

 

För att så avsluta denna studie citerar vi Abdul Rahim Ghafori som beskriver sina känslor 

för den situation han befinner sig i nu, som konstnär, flykting och invandrare i Sverige. ”Jag 

menar att även de svårigheter som finns, jag har en historia bakom mig. Jag har något som 

jag lever för. Annars om man tappar moral och hopp så är det bättre att man går och lägger 

sig i kyrkogården. Det är bättre än att bara sitta och inte ha något hopp om framtiden. Men 

även de svårigheter så har jag planer för framtiden.” 

 92



KÄLLFÖRTECKNING 
 
Tryckta källor 
 

Eriksson Baaz, Maria, Eriksson, Catharina & Thörn Håkan (red.), Globaliseringens kulturer : 

den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, Nya Doxa (Nora 

1999) 

 

Goffman, Erving, Stigma: Notes on the management of spoiled identity, Penguin Books 

(London 1963) 

 

Golrang, Akbar I gränslandet mellan iransk och svensk kultur Berättarförlaget (Borås 1997) 

 

Hylland Eriksen, Thomas, Kulturterrorismen: en uppgörelse med tanken om kulturell renhet, 

Nya Doxa (Nora 1999) 

 

Kim, Young Yun, Becoming intercultural : an integrative theory of communication and cross-

cultural adaptation, London:  SAGE (Thousand Oaks 2001) 

 

Lundberg, Dan, Malm, Krister & Ronström Ove, Musik Medier och Mångkultur: förändringar i 

svenska musiklandskap, Gidlund i samarbete med Riksbankens jubileumsfond (Hedemora 

2000) 

 

Lundberg, Dan & Ternhag, Gunnar, The musician in focus : individual perspectives in Nordic 

ethnomusicology, Kungliga Musikaliska akademien (Stockholm 2000) 

 

Rojas, Mauricio I ensamhetens labyrint: invandring och svensk identitet (Stockholm 1993) 

 

Stier, Jonas Dimensions and Experiences of Human Identity: an analytical toolkit and 

empirical illustration (Göteborg 1998) 

 

Stonequist, Everett V, The marginal man: A study in personality and cultural conflict, Charles 

Scribner’s sons, (New York 1937) 

 

Totajada, Ana, Det tystade skriket – en resa bland Afghanistans kvinnor, Wahlström och 

Widstand (Danmark, tryckort ej angiven, 2001) 

 

Utrikespolitiska institutet, Länder i fickformat nr 911 Afghanistan, Utrikiska institutet 

(Stockholm 2003) 

 

 93



Van Laar, Timothy & Diepeveen, Leonard, Active sights Art as social interaction Mayfield 

publishing company ( Mountain View 1998) 

  

Internetkällor 
 

National Encyklopedin: http://ne.se 

 

Svenska Afghanistankommitténs hemsida: http://www.sak.se 

 94


	INLEDNING
	Frågeställningar
	Metod
	Avgränsning
	Litteratur
	Disposition
	BAKGRUND
	Afghanistan 1930 - 2004
	Presentation av Abdul Rahim Ghafori

	TEORETISKA PERSPEKTIV
	Identitet och kulturbyte
	Etnicitet som stigma
	Konstnären och de expressiva formernas betydelse
	Reflektion

	KONSTNÄRSKAP
	Filosofi
	Verksamhet
	Utkomst
	Samhällsengagemang

	VERK
	Självporträttet
	Påverkan
	Nedslagna tulpaner dör
	Kvinnans plats…
	Äkta dans och Flicka med stränginstrument
	Minfältet

	DISKUSSION MED FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING
	KÄLLFÖRTECKNING
	Tryckta källor
	Internetkällor


