
Abolis resa är en dokumentärfilm som följer 
Abolfazl från det att han utvisas från Sverige 
och skickas till Kabul. På plats i Afghanistans 
huvudstad börjar en mödosam kamp för att 
få ID-handlingar. Landet präglas av orolig-
heter, självmordsbombare och talibanernas 
ständiga våldshot. Till sist ser Abolfazl ingen 
annan utväg än att ge sig av på en farlig resa 
till Jaghori, där han har släktingar som kan 
verifiera hans identitet. 

En filmhandledning av Daniel Lundquist

Före och efter filmen
Filmen kastar oss rakt in i Abolfazls liv, där 
han redan i inledningen får det dramatiska 
beskedet att han ska utvisas från Sverige. Det 
krävs inga direkta förkunskaper för att bli 
engagerad i berättelsen, men som alltid inför 
en filmvisning i skolan är det bra att vara för-
beredd på vilken typ av film man ska se. I det 
här fallet rör det sig om en dokumentärfilm, 
och mer specifikt en dokumentär skildring av 
en ung människas livsöde. Beroende på elev-
ernas förkunskaper kan det vara intressant att 
diskutera vad som kännetecknar en dokumen-

tärfilm och hur den skiljer sig från en fiktiv 
berättelse. En ständigt aktuell diskussion rör 
huruvida dokumentärfilmen kan sägas skildra 
verkligheten. Det är viktigt att komma ihåg 
att dokumentärfilm kan skildra aspekter av 
verkligheten, men aldrig göra anspråk på att 
vara helt objektiv. Inom allt filmskapande 
görs olika typer av val som påverkar hur vi 
uppfattar den färdiga filmen. 

Filmen utspelar sig till stor del i Afghanistan. 
Kunskap om landets historia och politiska 
utveckling kan skapa fördjupad förståelse för 
Abolfazls situation och de oroligheter som 
skildras i filmen. 

Efter filmen kan det vara intressant att dis-
kutera vidare kring läget i Afghanistan och 
utvecklingen i landet sedan filmen spelades 
in. Filmen öppnar upp för många funderingar 
kring världen vi lever i, religion, politik och 
andra samhällsfrågor. 

Filmen väcker frågor kring Sveriges flykting-
politik och hur vi tar hand om människor 
som flytt till Sverige. Här är det svårt att 
inte komma in på EU:s roll och hur Europas 
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länder förhåller sig till flyktingmottagande 
på olika sätt. Vad kan vi göra för att hjälpa 
människor som drabbas av krig, förtryck och 
orättvisor? 

I Abolis resa är huvudpersonen Abolfazl 
utsatt för stora faror när han rör sig i ett land 
som hotas av talibanernas skräckvälde. Med 
sig på resan har Abolfazl filmens regissör, 
Yasaman Sharifmanesh, som även hon riske-
rar sitt liv för att göra den här filmen. Filmen 
bjuder in till spännande samtal om filmens 
produktion och dokumentärfilmarens roll. 

Filmen och läroplanen
Abolis resa kan med lätthet kopplas till un-
dervisningen inom SO–ämnet i både grund-
skolan och på gymnasiet. Filmen skildrar 
samhället i Sverige och i Afghanistan samt 
vilka konsekvenser den svenska migrations-
politiken får på en ung människas liv. Den 
berättar om konflikter i världen och berör 
synen på religion. 

Utöver att filmen kan kopplas till enskilda 
ämnen kan den även bidra till att uppfylla 

flera av de övergripande målen för skolan. De 
grundläggande värden som nämns i läropla-
nen för gymnasiet handlar bland annat om 
förståelse och medmänsklighet: “Skolan ska 
bidra till att elever får en identitet som kan 
relateras till inte bara det specifikt svenska 
utan också det nordiska, det europeiska och 
ytterst det globala.” 

Filmen fungerar som utmärkt utgångspunkt 
för diskussioner kring den rörliga bildens 
betydelse och påverkan, samt dokumentär-
filmens unika förmåga att skildra en del av 
verkligheten. I gymnasieskolans läroplan 
framhålls bland annat att Eleverna ska träna 
sig att tänka kritiskt, att granska information 
och förhållanden och att inse konsekvenserna 
av olika alternativ samt att de ska “ges möj-
lighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt till digital teknik”. 

Filmens handling 
Abolfazl befinner sig i Sverige. Han sitter i en 
bil med Kicki när hennes telefon ringer. En 
kvinna berättar att hon har tråkiga nyheter. 
Abolfazl har fått sitt tredje avslag. De sitter 
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i en biltvätt och kameran filmar Abolfazls 
ansikte som ser sorgset ut. 

Tre månader senare ska Abolfazl utvisas. Han 
berättar att han vandrat till Sverige från Iran, 
dit hans föräldrar flytt från Afghanistan. Men 
Abolfazl kunde inte utvisas till Iran, där hans 
familj finns kvar, eftersom han saknar papper 
som leder honom dit. Han har aldrig haft ett 
ID-kort eller ett pass. När Abolfazl anländer 
till Afghanistans huvudstad Kabul har han 
som högsta prioritet att ordna ett ID-kort. 
Utan giltiga identitetshandlingar kan han inte 
vistas i Afghanistan. 

Ensam i Kabul måste Abolfazl ta sig fram 
genom stadens myller som kantas av trafik-
stockningar och tutande bilar, men också 
militärfordon, helikoptrar och ambulanser. 
Han försöker sälja svenska pengar på gatan. 
Han hade tänkt skicka pengarna han tjänat 
ihop i Sverige till sin familj men nu måste han 
använda dem för att klara sig i Afghanistan. 

Abolfazl åker runt i Kabul.  Chaufförens mo-
biltelefon ringer och någon berättar att själv-
mordsbombare försökt ta sig in på inrikesde-
partementet. Hos myndigheten som utfärdar 
ID-kort är det mycket människor och allmänt 
rörigt. Abolfazl blir visiterad. Han lyckas få 
ett papper att fylla i, men får besked om att 
han behöver få en underskrift från byrepre-
sentanten och två vittnen innan blanketten 
kan lämnas in till myndigheten. När han sitter 
i bilen igen inträffar en explosion och chauf-
fören trycker gasen i botten. På radion hör de 
om dödade och skadade personer, varav flera 
offer varit besökare på folkbokföringsmyn-
digheten.  

Abolfazl pratar i telefon med Kicki och säger 
att han saknar Sverige. Hon svarar att de sak-
nar honom. I Kabul har han fått byta bostad 
många gånger. Som tur är träffar han Ahmad, 
som han känner efter att de tillbringat tid 
tillsammans på Migrationsverkets förvar i 
Märsta. De besöker en lägenhet där de kan 
flytta in, där det bor många unga män tillsam-
mans i olika rum. 

Radions nyheter berättar om talibanernas 
offensiv och att de anfaller staden Jaghuri. 
Abolfazl blir avsläppt vid folkbokföringen. Han 
har varit där många gånger under det senaste 
halvåret, men har fortfarande inte fått något 
ID-kort. Efter köande får han veta att hans

pappa måste skaffa ID-kort först. Abolfazl 
förklarar att hans pappa är i Iran och får till 
svar att då måste han ta med sig sin farfars 
eller farbrors ID-handlingar. Han går till en 
lucka med skylten “Klagomål”. Han förkla-
rar att hans familj är i Iran, men att han har 
släktingar i Jaghuri. Mannen i luckan säger 
att han behöver åka till Jaghuri och ta med 
en släkting som vittne till folkbokförings-
kontoret där. 

Abulfazl ringer till Kicki i Sverige. Han säger 
att det är krångligt för honom. Han går fram 
och tillbaka utanför lägenheten. Han tar sig 
för huvudet. Att ta sig till Jaghuri är riskfyllt, 
men han ser ingen annan utväg. Även i Kabul 
är läget osäkert. Militären stänger av gator 
och det går inte att komma fram. En kväll 
hamnar de i en stor folkmassa. De hör smällar 
och tumult utbryter. 

Abulfazl träffar en man som kan hjälpa ho-
nom att ta sig till Jaghuri. Han får tydliga in-
struktioner om vad han måste tänka på. Han 
ska hålla sitt ärende hemligt och han måste 
bära afghanska kläder. Yasaman, filmens re-
gissör, ska gömma papperna under sina kläder. 
Eftersom hon är kvinna så kommer hon inte 
att bli kontrollerad av talibanerna. Om taliba-
nerna upptäcker att de har en kamera med sig 
så kommer de att bli dödade. De måste även 
se upp för tjuvar, rånare och smugglare som 
de kan stöta på under färden. 

På skumpiga vägar lyckas Abulfazl ta sig till 
Jaghuri och sina släktingar där. Hans kusin 
ska köra honom till folkbokföringskontoret. 
Det är ingen lång resa, men vad som helst kan 
hända. När de får syn på en grupp talibaner 
är det redan för sent att vända om. De är 
upptäckta och stoppas av talibanerna. Vikti-
gast av allt är att gömma kameran. Männen 
får lämna bilen och blir utfrågade och visite-
rade. Yasaman forstätter filma i smyg, men vi 
hör på hennes andning att hon är livrädd. Till 
sist får de köra vidare och konstaterar att de 
hade tur. 

I Patoo saknar bilarna registeringsskyltar. 
Abolfazl säger att bilarna är precis som han 
själv: Inte registrerade någonstans. På folk-
bokföringskontoret får Abolfazl beskedet att 
det kommer dröja några dagar. Han fattar 
beslutet att resa tillbaka till Kabul och låta 
kusinen skicka ID-handlingarna när det är 
klart. Snart har en uppenbart nöjd Abolfazl 
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äntligen papperna i sin hand. Han pratar med 
Kicki. Hon berättar att hon har en överrask-
ning: företaget där han jobbat i Sverige vill 
gärna anställa honom. 

För att kunna resa tillbaka till Sverige behö-
ver Abolfazl åka till Iran för en visumintervju, 
eftersom Sverige inte har någon ambassad i 
Afghanistan. För första gången i sitt liv har 
Abolfazl en giltig resehandling. Nu får han 
också möjlighet att återse sin familj som bor 
i Qom, 14 mil söder om Teheran. Det blir ett 
kärt möte med hans mamma, lillebror och 
andra släktingar. Via videosamtal får hans 
mamma träffa Kicki, kvinnan i Sverige som 
hjälpt hennes son så mycket. 

Inför besöket på ambassaden känner sig 
Abolfazl orolig igen. Blir han inte beviljad 
visum så förblir Sverige stängt för honom. 
Beskedet dröjer och hans visum i Iran är på 
väg att gå ut. Han reser tillbaka till Kabul och 
återförenas med vännen Ahmad. Det har gått 
tre månader sedan de sågs. 

Abolfazl pratar med Kicki, som igen har något 
viktigt att berätta. Han har fått uppehållstill-

stånd i två år för att arbeta i Sverige. Ahmad 
kramar om honom. Det känns i hjärtat, säger 
Abolfazl. På flygplatsen i Sverige möts Abolfazl 
av Kicki. Nu kan livet börja om i Sverige efter 
lång väntan och mödosam kamp, som pendlat 
mellan hopp och förtvivlan. 

Att diskutera efter filmen 

Politiken som avgör flyktingarnas framtid
Filmen Abolis resa inleds med att Abolfazl 
fått avslag på sin ansökan om uppehålls-
tillstånd i Sverige. Han utvisas därefter till 
Afghanistan. 

• Vad vet vi om Abolfazls bakgrund? Varför 
har han kommit till Sverige? Vad har han 
varit med om? Varför får han inte stanna i 
Sverige? 

• Hur ser processen ut om man kommer till 
Sverige och vill stanna i landet? 

• Vad är Migrationsverkets uppdrag? Vilka 
andra myndigheter finns i Sverige och hur är 
de kopplade till regeringen? 
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• Abolfazl saknar ID-kort. Vad innebär det för 
honom? Varför är det så viktigt med ID-hand-
lingar? Hur går det till att skaffa ID-handlingar 
i Sverige? 

Sveriges invandringspolitik har sett olika ut 
genom historien. En viktig händelse under 
modern tid var den så kallade flyktingkrisen 
2015. Sedan dess har Sverige intagit en mer 
restriktiv hållning till flyktingmottagande. 

• Vad var det som hände 2015 som föranled-
de förändringar i den svenska asylpolitiken? 
På vilket sätt förändrades Sveriges hållning? 

• “Flyktingkrisen” påverkade hela Europa 
och än idag är invandringen en fråga som 
splittrar Europa. Vilken roll spelar EU när det 
kommer till flyktingmottagande? Hur är situ-
ationen idag vad gäller flyktingmottagande i 
Europa? 

• I Sverige finns det politiska partier med 
olika inställning till migrationsfrågan. Hur 
skiljer sig deras politiska ideologier och hur 
ser de konkret på invandring?

Krig, förtryck och fattigdom
I politiska diskussioner och i samhällsdebat-
ten i stort utmålas ofta migrationen som ett 
problem och då sällan utifrån flyktingarnas 
perspektiv. Istället handlar det ofta om vilka 
problem invandring innebär för Sverige och 
för Europa. De verkliga problemen - krig, 
förtryck, fattigdom - tenderar att hamna i 
skymundan och fokus riktas bort från alla de 
människor som befinner sig på flykt. 

• Vilka olika alternativ finns det för att hjälpa 
människor som är på flykt från krig och för-
tryck? Tycker du att Sveriges och EU:s håll-
ning i frågan är rimlig och human? Varför/
varför inte?

Abolfazl har, i likhet med många andra flyk-
tingar, tagit sig genom hela Europa för att till 
sist nå Sverige. Många flyktingar har vittnat 
om den mödosamma och farliga resa som det 
ofta innebär. Vi förstår att det måste krävas 
extrema händelser eller mycket svåra levnads-
villkor för att en människa ska hamna i ett liv 
som flykting. 
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• Går det att föreställa sig ett liv på flykt? 
Hur skulle det vara att lämna allt och ta sig 
till en främmande land långt borta? Vad finns 
det i klassen för erfarenheter och kunskaper 
om att leva som flykting? 

• En märklig detalj i filmen är att Abolfazl ut-
visas till ett land som han har få kopplingar till, 
och inte skickas till sin familj i Iran. I filmen sä-
ger taxichauffören att Abolfazl ska vara glad 
över att få leva i sitt eget land. Vad tror du att 
han menar med det? Vilken betydelse har ens 
hemland och ursprung? 

• Även Sverige har en historia av utvandring. 
Enligt Statistiska Centralbyrån utvandrade 
cirka 1,4 miljoner personer från Sverige mel-
lan  åren 1860 och 1930. Hur var situationen 
i Sverige under denna tid och varför lämnade 
så många landet? 

• Idag är situation omvänd och Sverige har 
förändrats från ett utvandringsland till ett 
invandringsland. I filmen säger Abolfazl att 
Sverige är bra för att man kan nå framgång här. 
Hur ser du på det? Vad menar han med fram-
gång tror du? Vilka förutsättningar har man att 
lyckas och skapa sig ett bra liv i Sverige? 

Situationen i Afghanistan
Abolis resa utspelar sig till stora delar i 
Afghanistan och vi får en inblick i ett land 
präglat av oroligheter. 

• Vilka bilder av livet i Afghanistan får vi 
genom Abolis resa? Hur skulle du beskriva 
vardagen i Afghanistan utifrån hur det skild-
ras i filmen? 

• Är det några bilder som särskilt etsat sig 
fast? Varför? 

• Abolfazl ser ingen annan lösning än att ge 
sig ut på den farliga resan mellan Kabul och 
Jaghuri. Det stora hotet i filmen är talibanerna. 
Vad får vi veta om talibanerna genom filmen? 
Vilka är talibanerna och vad har de för agen-
da? Vilka andra hot finns det för Abolfazl? 

• Afghanistan är ett land som präglats av krig 
under lång tid. Hur har utvecklingen i landet 
sett ut? Vad hände 2020 som gjorde att situ-
ationen i landet förvärrades? Vad vet vi om 
läget i Afghanistan idag? 

• En särskilt utsatt grupp i Afghanistan är 
kvinnorna. På vilka sätt är kvinnor och flick-
or särskilt drabbade av att talibanerna har 
makten? 

Dokumentärfilmen som sanningssägare och 
opinionsbildare
Dokumentärfilmen spelar en viktig roll för att 
skildra världen vi lever i och fördjupa förstå-
elsen för olika samhällsfrågor. Samtidigt är 
det viktigt att komma ihåg att en dokumen-
tärfilm inte ger en heltäckande bild av verklig-
heten, och att det alltid finns flera perspektiv 
på en fråga eller ett händelseförlopp. 

• I Abolis resa får vi följa med Abofazl genom 
hans olika svårigheter och utmaningar. Hur 
har regissören arbetat för vi som publik ska 
känna närhet till huvudpersonen och bli enga-
gerade i berättelsen? Fundera över saker som 
bildval, kameravinklar, klippning och musik. 

• Vi förstår att filmens regissör, Yasaman 
Sharifmanesh, befunnit sig nära Abolfazl i 
flera utsatta och ibland farliga situationer. I 
några scener blir det särskilt tydligt att någon 
är med och filmar. Vid ett tillfälle säger en 
militär till kameran “gå iväg, du som filmar!” 
och inför resan till Jaghuri talar Abofazl om 
att han är orolig för Yasaman. I filmens mest 
rafflande scen, när de blir stoppade av tali-
banska soldater, hör vi regissörens andning 
medan hon fortsätter filma. Vad tänker du om 
regissörens roll och inblandning i filmen? Kan 
det ha hjälpt Abolfazl på något sätt att hon 
följt med honom på resan? 

• Upplever du att filmen har en viss agenda 
eller ett särskilt budskap? Vad tror du är film-
skaparens syfte med filmen? 

------
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